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PROBLEMATICA FACTORILOR CHIMICI: O ABORDARE 

PROLEGOMENICĂ ŞI PARADIGMATICĂ 

Ion DEDIU 

Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

Componentele chimice ale mediului înconjurător reprezintă un interes multilateral pentru ecologia 

modernă. Acest interes are o istorie de peste 200 de ani, când unul din fondatorii chimiei ca ştiinţă Antoine 
Laurent Lavoisier (1743-1794) în 1792 a prezentat Academiei Franceze raportul ştiinţific „Circuitul elemen-

telor [chimice] pe suprafaţa Pământului”. Însuşi titlul şi conţinutul raportului mărturiseşte surprinzător despre 
faptul că autorul francez a fost nu numai un mare chimist, dar şi unul dintre primii ecologi din lume (atunci 

când ecologia ca ştiinţă nu avea nici nume). Lavoisier afirmă scurt şi clar: „Plantele primesc din aerul în-
conjurător, din apă şi întreaga natură substanţele necesare pentru existenţă. Animalele se hrănesc cu plantele 

sau alte animale, astfel încât, în cele din urmă, substanţele, din care se edifică corpurile acestora, sunt 
preluate din aer şi regnul mineral. Ca apoi, datorită fermentării, descompunerii şi arderii, aceste substanţe să 

se întoarcă în atmosferă spre lumea minerală, de unde ele au fost împrumutate”… De fapt, Lavoisier a fost 
acel savant care a descoperit şi descris ştiinţific circuitul biotic al elementelor chimice în natură. 

În continuare, autorul francez îşi pune întrebarea (deloc retorică): „Pe ce căi natura efectuează acest 
surprinzător circuit de substanţe între cele trei regnuri [ale mineralelor, plantelor şi animalelor]” ? Tot el 

răspunde: „Deoarece arderea şi fermentarea reprezintă modalităţile de a întoarce împărăţiei mineralelor 
materialele de unde le-a extras pentru a crea plantele şi animalele, dezvoltarea acestora trebuie să reprezinte 

fenomenul invers arderii şi fermentării…” 
Louis Pasteur [21] în raportul privind realizările ştiinţelor chimice şi biologice („Rolul fermentării în 

natură”), aprecia înalt realizările ştiinţifice ale lui Lavoisier, în special cu privire la divizarea fenomenului 

continuităţii vieţii pe Pământ ce se reduce la cele trei elemente ecologice funcţionale constituante: 
producătorii, consumatorii şi descompunătorii. În acest context al genezei ştiinţelor despre natura 

înconjurătoare, trebuie să menţionăm că G.S. Rozenberg [23] are dreptate când afirmă că dacă n-ar fi existat 
ghilotina Marii Revoluţii Franceze, astăzi noi am fi început istoria ecologiei de la A.L. Lavoisier, deoarece 

acesta a fost primul care a perceput nu numai însemnătatea substanţelor chimice în viaţa plantelor şi 
animalelor, dar şi rolul lor ecologic în circuitul biotic în natură, astfel cu aproximativ 150 de ani anticipând 

apariţia biogeochimiei lui V. I. Vernadski [37].  
Celebrul naturist francez de la începutul sec. XIX J.B. Lamarck (1744-1829) în lucrarea Hydrogeologie 

[14] întreba (cu caracter de pionierat): care este influenţa corpurilor vii asupra substanţelor componente ale 
scoarţei terestre? şi care sunt rezultatele acestei influenţe? Iată şi răspunsul: „… influenţa corpurilor vii 

asupra acestor substanţe este enormă şi multilaterală…”, avându-se în vedere, în primul rând, biosedimentele 
ce se acumulează în scoarţa terestră din generaţie în generaţie [10, p.78 apud 23, p.23]. Aceasta este nu 

numai o simplă referinţă bibliografică, ci o constatare prolegomenică cheie: după cum conchide V.I. Ver-
nadski [37], Lamarck a fost primul care [în contextul influenţei organismelor vii asupra scoarţei terestre] cel 

mai mult s-a apropiat de noţiunea de biosferă, adică prin termenul „zona vieţii”, creat de genialul naturist 
francez dar şi care, pe lângă alte realizări, a elaborat prima ipoteză (cu caracter materialist, fie şi naivă, pe 

alocuri chiar greşită) privind evoluţia lumii organice [15]. 

Unul din meritele marelui naturalist rus („ultimul mohican al naturalismului clasic”) Vladimir Ivanovici 

Vernadski (1863-1945), care, elaborând doctrina despre biosferă (dominantă şi astăzi în literatura ştiinţifică 

mondială), a pus la baza acesteia principiile (postulatele) biogeochimiei, tot de el fondată şi venită din altă 

creaţie a sa − geochimia. Nu vom uita, în acelaşi context, să menţionăm şi şcoala germană de chimişti (mai 

bine zis, de agrochimişti), fondată de Justus von Liebig (1803-1873). Acesta a fost al doilea, după Lavoisier, 

dintre chimişti care s-a apropiat cel mai mult de ecologie (care încă nu exista ca atare); a studiat ciclul 

carbonului (C) şi al azotului (N) în natură. În 1840 Liebig a descoperit şi formulat legea minimului: substanţa 

care se găseşte în mediul înconjurător în cantităţi minime determină în timp volumul roadei [plantelor de 

cultură], astfel autorul referindu-se [de fapt unilateral – n.a.] numai la factorii chimici de nutriţie a plantelor. 

Ulterior, Legea lui Liebig s-a extins şi asupra altor factori de mediu, cum ar fi, bunăoară, temperatura, timpul 
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etc. [26, 27, 32, 33]. Mai mult decât atât, alt agrochimist german, A.Mitscherlich [19] împreună cu B.Baule 

(1918) au descoperit şi formulat Legea acţiunii combinate (efectul combinat) al factorilor ecologici (legea 

lui Mitscherlich−Baule), ca consecinţă a legii sinergismului dintre factorii chimici, conform căreia un factor 

de mediu (nu doar chimic) poate influenţa alţi factori sau cerinţele organismelor pentru anumite condiţii 

ecologice. Din punct de vedere matematic, fenomenul poate fi exprimat astfel: producţia (de ex., roada unei 

culturi agricole)  nu depinde doar de un singur factor ecologic (cum ar fi conform legii minimului a lui 

Liebig), fie şi el limitativ sau reglator, dar şi de întreg ansamblul de factori ce interacţionează conform 

formulei  =  (x1, x2, x3 … xn ), în care x1, x2, x3 … reprezintă factorii ecologici respectivi.  
S-a demonstrat experimentul că în natură dependenţa creşterii producţiei unui sistem ecologic 

(populaţie, ecosistem, biosferă), depinzând de concentraţia (mărimea) factorilor de mediu (de ex., adaosul de 
nutrienţi), se manifestă logaritmic, deloc linear. Efectul pozitiv al acţiunii fiecărui factor devine cu atât mai 
evident, cu cât concentraţia factorului respectiv este mai mică (în raport cu necesitatea fiziologică a 
organismelor). 

La fel, aplicarea metodologiei sistemice (holiste, sau integraliste) privind acţiunea factorilor chimici de 
mediu asupra funcţionării ecosistemelor a permis descoperirea altei legi ecologice − Legea acţiunii relative a 
factorilor limitativ, formulată de H.Lundegard (1954): forma curbei de creştere a bioproducţiei depinde nu 
numai de un factor (substanţă) în cantităţi minime, dar şi de alţi factori, având concentraţii minime 
(limitante). Aceasta înseamnă, de asemenea din punct de vedere holistic, că în cadrul mediului vital al 
sistemelor ecologice funcţionează un ansamblu bine integrat (sinergetic) de factori (limitativi), denumit de 
Lundegard „sistemul Liebig”, sau „L-sistemul” (după Poletaev). Intensitatea metabolismului ecologic dintre 
fiinţele vii şi mediul înconjurător depinde de fluxul de atomi ai elementului chimic ce se găseşte în 
concentraţii minimale din sistemul „L”; succesul individului (populaţiei unei specii) în habitatul său este 
determinat de interacţiunile dintre componentele (bio)chimice ale acestui sistem. 

Vom mai menţiona încă două legi ecologice: 1. Legea compensării relative a deficitului de factori, sau 
Legea lui Rübel [24], conform căreia absenţa sau deficilul unui factor (de regulă, a unei substanţe biogene) 
din habitat sau şi organism poate fi compensat (înlocuit) cu alt factor echivalent (funcţional apropiat); 2. Le-
gea neînlocuibilităţii absolute a factorilor ecofiziologici fundamentali (energia solară, bioxidul de carbon, 
substanţele nutritive, apa, oxigenul), sau legea lui V R. Wiliams [38]. 

Aceste (şi alte) legi de bază ale autoecologiei ne demonstrează că compoziţia chimică a mediului este 
prioritară în relaţiile (interdependenţele) sistemului organism – habitat, biocenoză – biotop etc.; pe de o 
parte, habitatul furnizează sistemului viu materie şi informaţie chimică, vital necesară pentru viaţa de toate 
zilele, pe de altă parte, fiinţele vii influenţează mediul prin exometaboliţii lor în procesul exploatării acestuia 
(creării şi funcţionării nişelor ecologice).  

Tocmai în cadrul acestor interrelaţii şi interacţiuni s-a constituit problematica cercetărilor, profilându-se 
domeniile (paradigmele) ştiinţifice respective. Prima (după vechime) a apărut geochimia, apoi, descendentă 
din aceasta, biogeochimia (ştiinţa despre rolul organismelor vii în circuitul elementelor chimice în natură), 
ambele fondate de V.I. Vernadski la începutul anilor 

,
 20 ai sec. XX [37]. Aici vom menţiona că paradigma 

(biogeochimică) biosferică vernadskiană, enunţată acum cca 100 de ani, până în prezent de nimeni încă n-a 
fost contestată, decât confirmată şi concretizată de majoritatea biosferologilor din lume. 

Mai incerte însă sunt definiţiile respective, în special cu referire la obiectele de studiu a două domenii de 
cercetare înrudite: ecologia chimică (biochimică) şi chimia ecologică. Vom încerca să ne dumerim în hăţişul 
terminologic şi semantic al acestora. Francezul M. Barbier [1] a fost primul care a reuşit să sintetizeze totul 
ce era cunoscut până la el despre interacţiunile chimice dintre organismele vii (plante şi animale) şi mediul 
ambiant într-o foarte reuşită lucrare monografică Introduction a l’ecologie chimique (Introducere în ecologia 
chimică). Cu un an mai târziu apare lucrarea englezului B.Harborne Introduction to ecological biochemistry 
(Introducere în biochimia ecologică) [13]. 

Descifrând definiţia lui M.Barbier, S.A. Ostroumov [20] constată că interacţiunile chimice invocate de 

autorul francez pot fi de două tipuri principale: 1) interacţiunile efectuate cu ajutorul substanţelor şi 

moleculelor ce îndeplinesc funcţia surselor de energie şi materie (componente edificatoare) pentru 

organismele acceptoare; 2) interacţiunile efectuate de moleculele chimice ce îndeplinesc exclusiv sau 

prepondent rolul de intermediari informaţionali (mesageri biosemiotici) sau reglatori ai proceselor ecologice 

de transfer energetic şi material prin ecosisteme. 



 Articol de fond

 ISSN 1857-3517 

 

 5 

Este foarte important să menţionăm studiul relaţiilor de tipul doi, care se referă la ecologia biochimică, 

ele, aceste relaţii, constituind anume obiectul acestui domeniu ecologic, la care nu se referă multiplele 

probleme privind influenţa componentelor abiotice (în cazul nostru chimice) ale habitatului (biotopului), 

bunăoară elementele nutriţiei minerale ale plantelor.  
Substanţele ce ţin de competenţa (subiectele) ecologiei biochimice, sunt prezente în mediu sau în 

organismele generatoare în cantităţi cu mult mai mici decât substanţele necesare organismelor ca surse 
energetice/materiale. Aceştia sunt aşa-zişii exometaboliţi sau substanţele exocrine (hormonii mediului), pe 

care B.A. Bâkov [2] le numeşte bioline – metaboliţi secundari. Aşa sau altfel, exometaboliţii permanent 
prezenţi în mediul biotic, joacă un rol tridimensional extrem de important: ca chemomediatori, chemoefectori 

şi chemoreglatori ecologici în toate ecosistemele naturale şi antropizate. De aceea problemele poluării 
mediului, legate de detoxicare şi degradare, de asemenea, fac parte din interesele prioritare ale ecologiei 

biochimice. 
Aşadar, subiectul de bază al ecologiei chimice (biochimice), constă în studiul interrelaţiilor dintre 

organisme ce se desfăşoară cu ajutorul substanţelor chimice, care îndeplinesc funcţiile de mediatori 
informaţionali şi reglatori în toate proceselor ecologice. Obiectul fundamental al acestei ştiinţe ecologice îl 

reprezintă substanţele concrete, care îndeplinesc funcţiile mediatoare/reglatoare (biosemiotice) în relaţiile 
intrabiocenotice; aceste substanţe îndeplinesc multiple funcţii: trofice, netrofice, precum şi participanţi activi 

în reacţiile biochimice vitale. 
S.A. Ostroumov, pe drept cuvânt, consideră că substanţele participante la reacţiile biochimice respective 

sunt abordate ca componente ale sistemelor ecologice, coexecutoare, dar şi mesagere ale proceselor 
ecologice din biosfera Pământului. Tocmai în aceasta şi constă diferenţa principală dintre ecologia 

biochimică şi biochimie ca ştiinţe înrudite, dar şi parţial distincte. Aici vom preciza că biochimia aceleiaşi 

substanţe, pe care le abordează şi ecologia biochimică, le studiază ca produse ale metabolismului 
intracelular, în afara perspectivei ecologice, adică a contextului ecologic. 

Are dreptate S.A. Ostroumov, unul din fondatorii ecologiei biochimice din Rusia (alături de Ch.M. Hai-
lov [11, 12], M.M. Telitcenko [30, 31], la care ne asociem şi noi, că cercetările ecobiochimice reprezintă o 

prioritate evidentă a ecologiei contemporane şi ale ştiinţelor mediului (environmentologiei, sau 
ambientalisticii). 

Un alt domeniu care, de asemenea, se ocupă cu studiul elementelor (moleculelor) şi substanţelor chimice 
în mediul înconjurător este chimia ecologică, care, după Gh. Duca [9, p.120], se ocupă cu studiul proceselor 

ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului înconjurător „adecvat/neadecvat” (precizarea 
n.− I. D.), adică, într-un fel sau altul, influenţează, pozitiv sau negativ, organismele vii.  

Compoziţia chimică a habitatului (biotopului) sistemelor ecologice este determinată preponderent de 
factorii constituenţi ai substratului din zona geografică (landşaftică) respectivă. În aceste condiţii (optime) 

ambientale (mezologice), organismele vii (componentele biocenotice) îşi găsesc moleculele şi substanţele 
biogene strict necesare (H2O, CO2, N, P, K, aminoacizii, microelementele etc.). În cazurile poluării 

biotopului cu substanţe toxice/degradante, organismele vii (componentele biocenotice) reacţionează adecvat, 
în conformitate cu legile ecotoxicologiei şi ecosaprobiologiei. În afară de aceasta, în cadrul domeniului 

chimiei ecologice se efectuează cercetări privind cinetica fizico-chimică a componentelor chimice naturale 
autohtone sau alohtone (poluante sau/şi toxice) ale mediului ambiant concret, astfel contribuind la 

dezvoltarea principiilor teoretice ale chimiei generale. 

Tocmai în acest context, privind dezvoltarea şi consolidarea noului domeniu ştiinţific (la interferenţa 
dintre chimie şi ecologie) în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM), apoi al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (AŞM) a apărut un domeniu nou de cercetare − Chimia ecologică. Începuturile acesteia au coincis 
cu convocarea Primei Şcoli (conferinţe) Unionale cu genericul „Chimia ecologică a mediului acvatic”, 

organizată la Chişinău, RSSM, la Universitatea de Stat (24-26 oct. 1985). Referatul de bază l-a făcut 
profesorul fizico-chimist A.Ia. Sâciov „Introducere în chimia ecologică”, în care propune şi definiţia acestui 

domeniu de cercetări: „Ştiinţa despre poluările chimice antropogene şi mecanismele transformărilor acestora 
în biosferă”. Această definiţie, de fapt susţinută şi de alţi participanţi (lectori) la această conferinţă, de ex. 

A.L. Purmal, Gh. Duca, O.S. Travin, Iu.I. Skurlatov şi alţii. Anume astfel la Facultatea de Chimie a USM s-a 
născut şcoala naţională de chimie ecologică, inclusiv Catedra de Chimie Industrială şi Ecologică, pe lângă 

care au fost organizate cercetările respective, specializarea studenţilor şi doctoranzilor, care continuă cu 
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succes până în prezent. După moartea prof. A.Ia. Sâciov, în fruntea şcolii moldoveneşti de chimie ecologică 

s-a situat logic şi legic discipolul acestuia –prof. univ., acad. Gherghe Duca, contribuţiile căruia la 
dezvoltarea domeniului în cauză sunt incontestabile, bine-cunoscută dincolo de hotarele ţarii noastre. Nu 

numai seria de monografii şi manuale [6-9], care cu siguranţă a intrat în „patrimoniul cunoaşterii” la nivel 
internaţional. Opera ştiinţifică a acad. Gh.Duca este încununată de lucrarea sa excepţională Dicţionarul 

poliglot de chimie ecologică [9], care este primul de acest gen şi reprezintă un unicat, util pentru şcolari, 
studenţi, masteranzi, doctoranzi, specialişti, pentru toţi acei care se interesează de problemele factorilor 

chimici şi ale poluării chimice a mediului înconjurător (ape, soluri, atmosferă, însăşi biota, produsele 
alimentare etc.). Totodată, vom evoca şi realul succes editorial şi tipografic al editurii „Institutul de cercetări 

enciclopedice” al AŞM, condus de dr. C. Manolache, de fapt ecolog şi el. 
În încheiere, vom concluziona că substanţele, moleculele, elementele chimice pot şi trebuie să fie 

abordate detaliat (exaustiv), monitorizate periodic în cadrul triunghiului format de o latură biogeochimică, 
alta biochimică, a treia – fizico-chimică, centrul fiind ocupat de sistemele vii în interacţiunile lor cu mediul 

ambiant, deoarece:  
1. Ele, sistemele vii, utilizând elementele chimice pentru viaţa lor de toate zilele, le transformă 

biochimic şi biogeochimic, le ghidează prin lanţurile (reţelele) trofice/geochimice, le depozitează în formă de 
sedimente organice şi „organo-inerte” (sol, sedimente marine, apoi roci…), zăcăminte organogene (cărbune, 

petrol, gaze, şisturi ş.a.) etc. 

2. Înseşi substanţele chimice, în primul rând cele biogene, nimerind în circuitele biotice, datorită 
organismelor reducătoare, se transformă în elemente (molecule) mai simple, urmând schema logică: habitat 

(biotop) → organisme acceptoare → biomasă creată → mortmasă → organisme reducătoare → elemente 
(molecule) chimice elementare → sisteme de organisme foto - şi chemosintetizatoare → biomasa → 

mortmasă → elemente (molecule) elementare biogene → habitat… Circuitul biotic se închide, ca apoi din 
nou să se deschidă … ad infinitum … Dar acest circuit are loc permanent numai în condiţii naturale, fără 

intervenţia brutală a activităţilor antropice. În studiul acestor probleme biochimice şi biogeochimice, se 
implică direct două domenii ecologice: ecologia biochimică şi biogeochimia. 

3. Circuitul elementelor (substanţelor) chimice poate să se modifice parţial sau total, dacă în mediul unui 
biosistem nimeresc elemente (substanţe) chimice alohtone poluante/degradatoare/ toxice. La rezolvarea 

fundamentală a acestor probleme intervin, în afară de ecologia biochimică şi chimia ecologică, 
ecotoxicologia şi saproecologia. 

4. În toate aceste trei cazuri, în centrul atenţiei cercetătorilor, se pune fiinţa vie (sistemul viu) în 
interrelaţiile substanţa vie ↔ mediul chimic; elementul (molecula) al acestei relaţii − pozitive sau negative, 

directe sau indirecte - intervin în buna funcţionare a proceselor ecologice; deatâta ele (relaţiile şi 
consecinţele) vor fi elaborate în cadrul legilor ecologiei generale, acolo unde este cazul, apelându-se şi la 

legile chimiei.  

5. Se impune evident continuarea colaborării (interferenţei) între ecologi şi chimişti, avându-se ca obiect 
fundamental de studiu elementul/ substanţa chimică în context ecobiochimie ↔ chemioecologie. 
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RABINDRANATH TAGORE  

INVITĂ OMUL 

SĂ SE REARMONIZEZE CU NATURA 

Gheorghe MUSTAŢA 

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi 

Popoarele migratoare ne-au împresurat cu mai bine de 1000 de ani în urmă venind din estul Europei; 

mai curând din estul Asiei. Printre multiplele popoare care au invadat Europa erau şi arieni, care s-au 

desfăşurat pe arii largi pornind din India. Dar când s-au stabilit arienii în India? Cu mult înainte de aşa-zisa 

migrare a popoarelor, în zorile formării omului modern. 

Datele antropologice moderne ne demonstrează că leagănul umanităţii a fost Africa. 

Ian Tattersal (1999) ne demonstrează că hominidele bipede au apărut în urmă cu 4,2-3,9 milioane de ani 

în Africa. De altfel, specia Ardipithecus ramidus ar fi trăit în urmă cu 4,4 mil. de ani în Etiopia. Hominidele 

s-au concentrat în jurul marilor lacuri şi în zone de savană. Părăsiseră pădurile pentru a căuta hrană şi 

adăpost în savană. Acum circa 1,9 mil. de ani trăia în Turkana specia Homo erectus, care avea un mers 

biped, de tip uman. Resturile fosile ale unui adolescent de Homo erectus din Turkana erau însoţite de unelte 

din piatră cioplită. 

Se pare că reprezentaţii lui Homo erectus din Turkana şi din împrejurimi au fost primii emigranţi care au 

părăsit Africa şi au pornit spre Asia. Adolescentul din Turkana ajungea la 1,8 m, ceea ce presupune că avea 

un spor important la mers. 

În Georgia, la Dmanisi au fost găsite resturile fosile ale unui individ aparţinând lui Homo erectus, vechi 

de 1,8 mil. de ani care probează drumul parcurs de Homo erectus pornit din Africa, trecând prin Georgia şi 

pribegind până în Asia de Sud-Est şi China. 

Acesta este primul exod al umanizilor: 

Multă vreme s-a crezut că din Homo erectus a descins Homo sapiens neanderthalensis, iar din acesta 

Homo sapiens sapiens. Realitatea este însă alta. 

Dacă Homo erectus a ajuns până in Indonezia, Borneo, Sumatra şi China, trebuie să înţelegem că omul 

modern nu a descins din formele de Homo erectus stabilite în aceste lumi. 

Datele genetice moderne demonstrează că omul modern a descins dintr-o singură populaţie ancestrală 

formată cu 150.000-100.000 de ani în urmă în Africa. După aşa-numita ipoteză „candelabru” sau 

„multiregională”, omul modern ar fi evoluat dintr-o formă de Homo sapiens arhaius care s-ar fi desprins 

din Homo erectus. Scena apariţiei omului modern ar fi Africa, iar de aici printr-o migraţie de mare amploare 

s-ar fi desprins ramuri evolutive care ar fi dus la apariţia lui Homo sapiens sapiens în Africa, Asia, Orientul 

Apropiat şi Europa; ramura neanderthalienilor separându-se de la început şi neavând filiaţie directă cu cea a 

omului modern. 

Ipoteza „Eva mitocondrială”considera că Homo sapiens sapiens are origine unică şi că scena apariţiei 

omului modern o reprezintă Africa. Studiul materialului genetic din mitocondrii, care se transmite numai 

prin ovul, deci numai prin mamă, demonstrează că specia umană este unitară şi că a apărut în Africa în urmă 

cu 150.000-100.000 de ani, de unde s-a răspândit, printr-un mare exod din Africa, Asia, Orientul Apropiat şi 

în Europa. Nu au avut loc combinaţii genetice între omul modern şi omul de Neanderthal. Aşadar, al doilea 

exod al omului care este de fapt primul exod al omului modern porneşte de la populaţia umană generată de 

Eva mitocondrială şi care s-a răspândit în toată lumea veche: Africa, Asia şi Europa. Mult mai târziu, după ce 

omul modern a ocupat Lumea Veche şi s-a înmulţit, au început migraţiile popoarelor istorice, care reprezintă 

cu totul altceva decât migraţiile din arborele filogenetic uman. 

În migraţia sa omul modern s-a aşezat pe malul apelor, nu atât în păduri cât în zone de savană făcându-şi 

locuinţe şi practicând agricultura şi creşterea animalelor domestice, sau ducând o viaţă normală până în zilele 

noastre. 

Vorbind despre civilizaţia indiană, Rabindranath Tagore începe de la ocuparea subcontinentului Indian 

de către rasa ariană. 
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„Când întâia năvălire antică apăru în India, aceasta era o ţară de păduri uriaşe si noii veniţi ştiură să 

se folosească de ea. Pădurile le ofereau adăpost împotriva crudei arşiţe a soarelui şi împotriva teribilelor 

vijelii tropicale; ele dădeau păşuni pentru turme, lemne pentru focul jertfelor şi pentru clăditul colibelor. Si 

deosebitele triburi arice, cu căpeteniile lor patriarhale, se statorniciseră în diferite ţinuturi păduroase care 

le ofereau hrană din belşug şi apoi şi, pe lângă aceasta, avantajul unui adăpost natural” [1]. 

Tagore leagă viaţa primelor triburi de arieni de păduri. Aceasta reprezintă de fapt o revenire a omului la 

viaţa petrecută în păduri. Strămoşii omului, în sensul primelor forme ... au fost nevoiţi să părăsească pădurile 

şi să treacă la viaţa de silvostepă şi de stepă, aşa cum am mai subliniat anterior. Dar revenirea la păduri a fost 

impusă de condiţiile cu totul particulare din acest subcontinent. 

„Astfel, cultura noastră s-a născut în pădurile Indiei şi acest leagăn al ei şi acest mediu i-au întipărit 

caracterul ei hotărât. Ea era înconjurată de viaţa imensă şi felurită a naturii, hrănită şi îmbrăcată de ea, 

familiarizată şi strâns legată de schimbătoarele ei fenomene." Această reîntoarcere la pădure înseamnă o 

reîntregire a omului modern, la începutul timpurilor sale, la pulsul naturii, făcându-şi din pădure casă” [2]. 

Această revenire la pădure nu este o revenire la starea din care formele preumane au părăsit natura. Este 

o revenire pe plan superior în sensul cunoaşterii naturii şi armonizării vieţii sociale a omului modern la 

armonia naturii. De altfel, Tagore ţine să sublinieze: 

„S-ar putea crede că, sub înrâurirea acestui soi de viaţă, spiritul omenesc s-ar înăbuşii şi nici un 

îndemn spre propăşire n-ar izbuti, întrucât ea ar ţintui pe om pe treapta cea mai de jos. Dar noi vedem că în 

vechea Indie legăturile primitive cu viaţa pădurii n-au împiedicat spiritul omenesc în dezvoltarea lui şi nici 

nu i-au slăbit torentul de energie, ci i-au dat doar o direcţie anumită. Fiindcă era în atingere neîntreruptă cu 

creşterea vie a naturii, n-a putut să se nască într-însul dorinţa de a-şi întinde stăpânirea asupra ei, 

îngrădindu-şi agonisirile cu ziduri împotriva ei” [3]. 

Subliniam faptul că omul a venit pe lume atunci când lumea era pregătită de Revelion. Natura era în 

floare; toate fiinţele îşi stabiliseră deja toate interrelaţiile pentru a putea convieţui în pace. Arianul stabilit în 

pădurile Indiei nu s-a pornit împotriva naturii, nu şi-a propus să o stăpânească, s-o supună şi s-o transforme. 

Mai curând a început să reintre în viaţa naturii, să audă susurul apelor, să descopere ceasul florilor, să asculte 

concertul păsărilor, să urmărească cum creşte firul de iarbă, să simtă primenirea naturii de la un anotimp la 

altul. Omul nu s-a pornit să golească pădurea de animale prin vânat, nu s-a apucat să omoare şerpii oricât de 

veninoşi ar fi ei, nu au curăţit natura de tigri pedepsindu-i pentru voracitatea lor, în schimb au domesticit 

elefanţii tratându-i ca pe nişte împăraţi ai animalelor, iar pe vacă au sanctificat-o; nu au înălţat abatoare 

pentru valorificarea vitelor şi le-au pus alături de scarabeul egiptenilor considerând-o un animal sacru. 

Aceasta nu înseamnă că indienii nu practicau şi vânătoarea alături de agricultură şi de construcţia 

orașelor. Vânătoarea n-a constituit pentru indieni un sport şi nici o distracţie în care mai marii ierarhiei 

sociale şi bogătaşii să-şi demonstreze setea de a ucide animalele şi de a face paradă de inteligenţa, abilitatea 

şi „rafinamentul” culturii lor. În India de la începutul începutului nu s-au organizat partidele de vânătoare de 

tipul celor organizate la noi, în zilele noastre, la care se împuşcă câte 150-200 de porci mistreţi şi alte 

animale ale pădurii, an de an, doar pentru a lua faţa lumii şi pentru a înălţa în josnicia faptelor lor. 

Să-l urmărim mai departe pe Tagore: „Fiindcă era în atingere neîntreruptă cu creşterea vie a naturii, n-a 

putut să se nască într-însa dorinţa de a-si întinde stăpânirea asupra ei, îngrădindu-si agoniselile cu ziduri 

împotriva ei. El nu vrea, în esenţă, să cucerească nimic, ci să se facă, lăuntric, una cu ea, să-şi lărgească 

conştiinţa, crescând odată cu mediul lor, înăuntrul acestui mediu” [4]. 

Iată două moduri de a te considera stăpân al naturii: vânătorii iadului, de care vorbeam organizează 

partide de vânătoare pe proprietăţile lor, chiar dacă proprietatea temporară este chiar R.B.D.D., stăpânii 

indieni ai naturii au încercat şi au reuşit nu numai să cunoască natura, ci şi să devină lăuntricii ei. Ei au simţit 

că: „adevărul e universal, că nu există ca ceva despărţit cu totul de lume şi că singura cale prin care 

ajungem la adevăr este întrepătrunderea reciprocă a fiinţei noastre cu totalitatea lucrurilor” [5]. 

Apropiindu-se cu adevărat de natură şi armonizându-şi viaţa cu natura, acest tip de civilizaţie a realizat 

de fapt o nearmonie între „spiritul omului şi spiritul naturii”. Aceasta nu înseamnă că arienii nu au fost 

nevoiţi să taie unele păduri pentru a-şi extinde păşunile, pentru a procura lemnul pentru foc sau pentru 

construcţia caselor, că nu şi-au durat oraşe puternice, devenite în timp mari metropole. Însă niciodată 

indianul nu s-a izolat prin ziduri de natură, nu s-a rupt de natură, ci s-a întors întotdeauna „privirea înapoi cu 
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evlavioasă smerenie între acel vechi ideal de nedomolita năzuinţă spre desăvârşire, către acea înălţime a 

vieţii simplă din sihăstria pădurii şi cele mai bune inspiraţii ale lui să le scoată din înţelepciunea 

îngrămădită acolo” [6]. 

Gândirea indiană a fost canalizată de la început pe alte dimensiuni în raport cu gândirea occidentală. 

După cum afirmă Tagore indienii nu realizează o proporţie între om şi natură. Pentru occidentali natura este 

mărginită, este formată din lucruri neînsufleţite şi din animale care n-ar avea nimic comun cu omul, natura 

fiind pe o treaptă inferioară. Nu poţi să nu te simţi oripilat când constaţi că chiar unii biologi consideră că 

lumea este neîmplinită, că multe fiinţe sunt inferioare de parcă ar fi nişte rebuturi ale naturii şi chipurile 

omul, „marele stăpân al naturii” ar trebui să intervină şi să amelioreze situaţia. Chiar omul ar putea fi 

ameliorat prin inginerie genetică. A nu înţelege că în natură nu sunt rebuturi că nici natura (pentru cei axaţi 

pe ştiinţă) şi nici Dumnezeu (pentru cei legaţi de religie) n-au produs rebuturi pe care le-a împrăştiat în 

mediu. Fiecare fiinţă indiferent din ce specie, încrengătură sau regn face parte este mai mult sau mai puţin 

perfect funcţională şi corespunzătoare cerinţelor sale de viaţă. Fiecare specie a apărut în evoluţie, indiferent 

de palierul evolutiv pe care se găseşte, ca fiind în topul evoluţiei la momentul respectiv. Existenţa unui 

progres biologic este reală, însă progresul evolutiv este determinat de creşterea pretenţiilor faţă de viaţă. 

Pe bună dreptate afirmă Tagore: „Omul pe care cunoaşterea lui cu lumea nu l-a călăuzit mai adânc de 

cum l-a călăuzit ştiinţa naturală, nu va înţelege niciodată ce găseşte omul care caută cu privirea sufletului, 

căci ea şi pe el îl atinge. Apa nu-i curăţă numai trupul, dar şi sufletul, căci ea şi pe el îl atinge. Pământul nu 

numai îi poartă corpul, dar îi face şi sufletul o prezenţă vie. Câtă vreme omul nu percepe această înrudire cu 

lumea, trăieşte ca-ntr-o temniţă ale cărei ziduri ţintesc străin şi duşmănos. Totuşi când el presimte toate 

lucrurile spiritului etern, atunci se simte liber, atunci descoperă înţelesul lumii în care s-a născut. Atunci îşi 

cunoaşte adevărata lui fiinţă şi se simte în deplină armonie cu totul” [7]. 

Gândirea indiană este puternic ancorată în cunoaşterea naturii socotind că omul se înrudeşte trup şi 

suflet cu toate fiinţele din natură, natura formând o unitate. Recunosc întâietatea omului pe scara creaţiunii 

însă consideră că superioritatea omului nu constă în cucerirea şi transformarea naturii ci în unificarea ei. 

Este greu pentru noi, occidentalii, să-i înţelegem pe indieni în gândirea şi în comportamentul lor; cum 

este posibil ca un popor care se hrănea înainte cu carne să renunţe la această hrană din sentimentul de iubire 

pentru tot ceea ce este viu. Nicolae Labiş şi-a udat cu lacrimi amare îmbucătura ruptă din halcă de carne 

provenită din căprioară vânată cu bucurie. Cum ar putea înţelege această gândire „animalul” care împuşcă 

sute de porci mistreţi, căprioare şi alte animale doar pentru orgoliul satanic de a-şi arată puterea şi „măreţia” 

deşartă. 

Indienii au ajuns să înţeleagă ceea ce nu înţelegem noi, că dacă ne despărţim prin ziduri de piatră sau 

spirituale de viaţa naturii, dacă ne considerăm deasupra naturii şi nu ca făcând parte din ea, atunci cădem în 

labirintul rătăcirilor sufleteşti, în deşertul iluziilor lipsit de iubire. Tagore consideră că omul nu-şi poate 

cunoaşte abisul fiinţei sale dacă se detaşează de natură, dacă se rupe de ea sau dacă se consideră deasupra sa. 

„Omul trebuie să-şi cunoască cuprinsul fiinţei lui, locul lui în nemărginire; el trebuie să ştie că, oricât 

de mult s-ar trudi, nu va putea niciodată să-şi producă prin sine miere în fagurii stupului său, ci în afară de 

pereţii acestuia trebuie să caute ce-i trebuie pentru viaţă. El trebuie să înţeleagă; când omul se desface de 

atingerea cu infinitul, dătătoare de viaţă şi purificatoare, şi-şi caută în sine însuşi hrana şi tămăduirea, 

atunci cade în nebunie, se sfâşie în zdrenţe şi îşi mănâncă propria-i carne. Lipsită de fondul universului, 

sărăcia lui îşi pierde demnitatea şi rămâne murdară şi fără ruşine.” 

Tagore mi-a deschis ochii minţii pentru a vedea demnitatea sărăciei; în perioada de tranziţie în care ne 

aflăm, am acumulat atâta durere şi atâta scârbă de mizeria acumulării bogăţiei şi mai ales de neruşinarea 

hoţilor şi a mafioţilor de a se ridica la înălţimea societăţii pentru a-şi arăta adevărata faţă. 

Sunt triburi umane care trăiesc în mileniul al III-lea, ca în epoca de piatră, în Oceanul Verde al 

Amazonului. Oamenii aceştia trăiesc cu adevărat în mijlocul naturii şi fac parte din ea cunoscând-o până în 

cele mai subtile taine. Cum poţi altfel să-ţi explici că aceşti oameni cunosc toate leacurile naturale pentru 

vindecarea bolilor şi că înfrâng şi cerbicia cancerului. Şi aceasta în timp ce în lumea civilizată marile 

monopoluri farmaceutice îşi impun legile şi interzic pur şi simplu medicina naturistă pentru a-şi vinde 

medicamentele sintetice. 



 Articol de fond

 ISSN 1857-3517 

 

 11 

Iată un adevăr dăltuit de Tagore în marmură. Gândurile lui pot fi asemuite cu Tablele Legii date de 

Dumnezeu lui Moise: „Când conştiinţa omului e mărginită numai în preajma imediată a eului său, rădăcinile 

mai adânci ale naturii nu pot găsi nici un sprijin durabil, spiritul lui se învecinează veşnic cu flămânzeala şi 

în loc de hrană sănătoasă îi trebuie stimulente. Atunci omul îşi pierde perspectiva lăuntrică şi îşi măsoară 

mărimea după cercul care îl cuprinde şi nu după raportul viu cu infinitul; el îşi judecă activitatea după gradul 

mişcării lui şi nu după liniştita simetrie în care se exprimă perfecţiunea - liniştea cum o are cerul înstelat şi 

dansul veşnic ritmic al creaţiei” [8]. 

Există un principiu ecologic conform căruia totul se leagă de totul. Nici o fiinţă nu trăieşte singură. 

Toate fiinţele care formează biosfera, care reprezintă viaţa, depind în existenţa lor unele de altele. Fiinţele de 

pe Terra nu reprezintă o adunătură, ele formează un tot care se numeşte VIAŢĂ. Încearcă acum să-l scoţi pe 

om din acest întreg. Omul nu poate fi scos sau rupt din ţesătura inextricabilă a vieţii. Omul nu-şi poate 

întrerupe legătura cu semenii, cu fiinţele împreună cu care întregeşte VIAŢA şi cu Dumnezeu. Omul nu se 

poate închide în turnul de fildeş şi nu se poate învârti doar în jurul cercului său, aşa cum spune Tagore; el 

comunică cu nemărginirea vieţii pe orizontală şi cu Spiritul Divin pe verticală. Aceasta este perspectiva pe 

care o dă gândirea indiană omului şi vieţii ca fenomen cosmic. Aşa cum ne sfătuieşte Tagore, nu putem ieşi 

nici măcar pentru un moment din „dansul veşnic ritmic al creaţiei”. 

Profundă şi ancorată în realitate este gândirea lui Tagore; materia este în veşnică mişcare, de la norul de 

electroni care se mişcă în jurul nucleului atomic, până la planetele care se mişcă în jurul sorilor şi chiar până 

la galaxiile care execută o mişcare veşnică în spirală, totul intră în dansul veşnic şi ritmic al creaţiei. 

În funcţie de mişcare, în funcţie de viteza mişcării materia se transformă în energie şi energia se 

transformă în materie: e = mc
2
 ne convinge Einstein. 

Cât de naivă şi de infantilă ni se pare acum ideea de a-l scoate pe om din formele naturii, fie că îl aşezăm 

undeva deasupra. Natura nu este numai împrejurimea imediată din sfera noastră de cuprindere; nu numai 

lumea inanimată, plantele şi animalele cu care ne întâlnim la tot pasul; natura este TOTUL, este întregul care 

formează infinitul cosmic şi acest infinit reprezintă un tot, reprezintă oul universal, aşa cum îl vedeau anticii. 

Şi pentru a ne convinge de ceea ce măsoară integrarea omului în natură Tagore continuă: „Pentru 

desăvârşirea ei omenirea are nevoie de toate elementele vii din care să-şi alcătuiască viaţa ei obştească şi 

de aceea hrana ei trebuie să crească pe câmpuri deosebite şi din deosebite izvoare să curgă” [9]. 

Şi ceea ce pare paradoxal este faptul că R.Tagore n-a apucat să vadă ceea ce înseamnă aditivii alimentari 

ai timpurilor noastre şi nu s-a hrănit niciodată de la un „fast food”; nu a simţit ceea ce înseamnă 

artificializarea şi denaturarea hranei şi sfaturile sale sună ca o proorocire. Acum sucurile artificiale sunt mai 

scumpe decât vinul natural, iar apa plată mai scumpă decât laptele de bivoliţă, sănătatea şi viitorul biologic al 

omului sunt puse sub semnul întrebării. 

Nu dorim să facem comentarii de natură religioasă sau să acceptăm ca atare comentariile lui Tagore 

privitoare la Brahma, Buddha şi chiar la Dumnezeu. 

Nu pot însă să mă opresc asupra faptului că fie Dumnezeu, Brahma sau Buddha suntem orientaţi către o 

conştiinţă universală care are la bază lumina şi iubirea; iar noi trebuie să tindem către această conştiinţă 

universală. Comportamentul impus în funcţie de această conştiinţă universală e acelaşi: părăsirea notei 

egoiste, egocentrice şi lepădarea de sine. 

„Totuşi, pentru această libertate de conştiinţă, avem să plătim un preţ. In ce constă acest preţ? In faptul 

că ne dedicăm. Numai aşa poate sufletul nostru să ajungă la sine însuşi; la el cel adevărat: lepădându-se de 

sine. Upanişadele spun (ne atenţionează Tagore): „Si tu câştigi lepădându-te, să nu ai pofte” [10]. 

Această învăţătură este deosebit de profundă, dar cine o mai aplică astăzi? Abia aplicând această 

învăţătură, abia lepădându-te de pofte poţi să te înalţi în ierarhia reală a societăţii. 

„Cine năzuieşte la propria sa mărire, nesocoteşte celelalte lucruri. În comparaţie cu eul său, cealaltă 

lume nu înseamnă nimic real. De aceea, pentru a fi pe deplin conştient de realitatea tuturor lucrurilor, 

trebuie să te desfaci de legătura dorinţelor personale. Prin această disciplină sigură, ne putem pregăti 

pentru datoriile sociale şi putem împărtăşi sarcinile semenilor noştri. Cine se străduieşte să-şi lărgească 

viaţa trebuie să se dea ca să câştige şi să nu dorească. Si astfel, năzuinţa omenirii caută treptat să extindă 

conştiinţa individuală până la conştiinţa universală” [11]. 
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Există astfel de oameni, ne întrebăm noi? Cu siguranţă există, atâta timp cât am acceptat adevărul lui 

Pico della Mirandola că omul este o fiinţă cameleonică ce oscilează între diavol şi Dumnezeu. Oamenii din 

extrema dreaptă, pe care noi îi numim sfinţi, dar care se găsesc şi în alte religii (iată elementul demn de 

reţinut în favoarea ecumenismului), aceşti oameni ştiu să se lepede de sine, practică iubirea adevărată. Sunt 

puţini, dar există şi ne demonstrează că există şi această cale. 

„O mare bucurie mă umple şi o înaltă nădejde pentru viitorul neamului omenesc, când mă gândesc că, 

în trecutul îndepărtat, fie o vreme în care poeţii noştri profeţi, inundaţi de soarele risipitor al cerului indian, 

salutară lumea cu recunoaşterea deplină a înrudirii cu ea. Si lumea nu era o închipuire antropomorfă. Nu-i 

adevărat că omul vedea acum pretutindeni imaginea, mărită în chip grotesc, a propriului eu şi că bogatul, 

veşnic schimbătorul de umbre şi lumini de pe scena naturii, îi apăreau numai ca dramă omului în proporţii 

uriaşe. Dimpotrivă, aceasta înseamnă că el frângea îngrădirea eului propriu şi evada peste graniţele 

umanităţii ca să se facă una cu totul. Nu era nicidecum un joc al fanteziei, ci era eliberarea conştiinţei de 

toate amăgirile şi exagerările eului. Aceşti vizionari simţeau în curata, limpedea adâncime a inimii lor, că 

aceiaşi putere care trăieşte şi lucrează în nesfârşit de variatele forme ale acestei lumi, se manifestă înăuntrul 

nostru în chip de conştiinţă şi nici o spărtură nu e în unitatea ei” [12]. 

M-am oprit asupra acestui citat pentru a-l înălţa pe autor pentru profunzimea gândirii sale şi pentru 

încrederea că lumea va găsi calea cea adevărată a revenirii la natura mamă. Oripilat fiind de starea de 

degradare morală la care au ajuns politicienii şi parlamentarii timpului nostru, oamenii justiţiei, care în loc să 

aplice legile dreptului în interesul omului şi-al societăţii fac totul pentru ei şi pentru mafioţii care sug ca nişte 

lipitori bogăţiile ţării; credeam că nu vom mai putea ieşi la suprafaţă, că ieşirea ne-ar putea fi obturată de 

gunoaiele sociale ale timpului nostrum, însă Tagore m-a determinat să mă orientez către oamenii adevăraţi, 

deoarece în istoria neamului nostru am avut figuri ilustre care reprezintă adevăraţii profeţi ai noştri; mă 

gândesc, în primul rând, la Mihai Eminescu, am putea însă prezenta aici o listă consistentă de nume, 

divizionari care simţeau că şi neamul nostru îşi va găsi puterea interioară de a reveni şi de a se realinia la 

înălţimea popoarelor. 

Referinţe: 

1. Rabindranath Tagore, Sadhana, Ed. …, 1990, p.19. 

2. Ibidem, p.17. 

3. Ibidem. 

4. Ibidem. 

5. Ibidem. 
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STAREA RADIOECOLOGICĂ A MEDIULUI REPUBLICII MOLDOVA.  
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The results of multiyear investigations of natural radionuclide (U-238, Tn-232, Ra-226, K-40) and artificial 

isotopes (Sr-90, Cs-137, I-131) content in soil and plants are presented. Six anomalous polluted areas were detected 

after Chernobyl atomic station accident. 
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Introducere 

În condiţiile Terrei, radioactivitatea se divizează în naturală şi artificială. Cea naturală este determinată 

de izotopii radioactivi de provenienţă naturală, care există de la formarea Sistemului solar. La ei se referă, în 

primul rând, uraniul, toriul, radiul, potasiul-40 ş.a. Aceste elemente formează fondul radioactiv natural. În 

afară de elementele radioactive naturale de origine terestră, unii izotopi radioactivi se formează ca rezultat al 

interacţiunii razelor cosmice cu gazele atmo- sferei. Cele mai importante dintre ele sunt tritiul (H-3), beriliul 

(Be-7, Be-10) şi carbonul (C-14). 

Radionuclizii artificiali sunt izotopi, care în natură nu au existat. Ei au apărut ca rezultat al fisionării 

nucleului atomic de către om, de proporţii mari odată cu construirea bombelor atomice şi nucleare, staţiilor 

atomice electrice. La izotopii radioactivi artificiali se referă, în primul rând, stronţiul-90, cesiul-137, iodul-

131. Poluând mediul ambiant, radionuclizii artificiali agravează fondul radioactiv al lui. Radiatorii naturali 

sunt, în temei, izotopi cu o viaţă de lungă durată. Perioada de înjunătăţire a lor (timpul pe parcursul căruia 

numărul iniţial de nuclee radioactive se micşorează în medie de două ori) este de 10
8
-10

16
 ani. Longevitatea 

de injumătăţire a cantităţii stronţiului-90 şi cesiului-137 este corespunzător 28 şi 30 ani. 

Sursele de poluare radioactivă 
Ca rezultat al activităţii antropice, sporeşte fluxul necontrolat al substanţelor radioactive în biosferă şi se 

creează o sursă adăugătoare de iradiere. La majorarea fondului radioactiv natural, contribuie spulberarea şi 

dispersarea minereurilor ce conţin elemente radioactive şi deşeurile industriei de prelucrare a lor. O sursă 

suplimentară de poluare a mediului prezintă staţiile termice electrice [16]. Analizele efectuate [27, 10, 3] 

demonstrează că cenuşa volatilă, degajată la Staţia termică electrică din Moldova (Cuciurgan), chiar la 

etapele finale de curăţare a ei (ultimele trepte ale dispozitivului de captare), conţine mai mult decât în sol: 

radiu – de 3 ori, toriu – de 1,5 ori. Impactul radiologic al funcţionării termocentralelor a fost menţionat şi de 

alţi autori [1, 7]. 

Cantitatea elementelor radioactive naturale în sol, într-o anumită măsură, poate fi sporită de 

administrarea îngrăşămintelor minerale, pe care le conţine sub formă de balast. Astfel, în Germania, de la 

începutul aplicării îngrăşămintelor minerale, conţinutul uraniului şi radiului în solurile înnobilate s-a majorat 

corespunzător cu 9 şi 6%, iar doza iradierii a crescut cu 5% [20]. În mai multe ţări s-a depistat faptul dublării 

concentraţiei în sol a uraniului [6] şi toriului [18] în raioanele administrării intense a îngrăşămintelor 

minerale. 

Analizele îngrăşămintelor minerale, furnizate în Moldova [10, 3], demonstrează că ele conţin mai cu 

seamă toriu, cantitatea căruia este mai ridicată în cele fosforice, datorită concentraţiei sporite a acestui 

element în materia primă − apatita. Cantitatea Th-232 în îngrăşămintele minerale este determinată de 

tehnologia producerii lor şi nu depăşeşte mai mult de 2,5 ori conţinutul mediu al acestui radioizotop în 

solurile Moldovei. Merită o atenţie deosebită concentraţia înaltă a radiului în făina de fosforite. Însă întrucât 

conform tehnologiei producerii, ea se adaugă în cantităţi mici pentru neutralizarea acidului, conţinutul 

acestui element nu se majorează suficient în îngrăşămintele minerale. Aplicarea directă a acestei materii 

prime în calitate de îngrăşăminte ar contribui la majorarea considerabilă a radiului în solurile fertilizate. 

Conţinutul K-40 în îngrăşămintele fosforice este neînsemnat – în limitele sensibilităţii metodei analitice. 

Cantitatea ridicată a acestui radionuclid în îngrăşămintele complexe este condiţionată de tehnologia 
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producerii lor, în procesul căreia la fosfatul de amoniu se adaugă nitrat şi clorid de potasiu. Este lesne de 

înţeles că cu majorarea conţinutului acestui element sporeşte şi cantitatea radioizotopului lui, a cărui pondere 

constitue 0,0119%. Iată de ce conţinutul acestui izotop în îngrăşămintele de potasiu este mai înalt. 

În condiţiile experienţelor de câmp de lungă durată, s-a constatat că cantitatea toriului, introdus în sol cu 

îngrăşămintele minerale, este în medie de 14-28 ori mai mare decât evacuarea lui cu recolta culturilor 

agricole, fapt ce indică tendinţa poluării radioactive a terenurilor agricole, ca rezultat al administrării intense 

a îngrăşămintelor minerale [10, 3]. Calculele, efectuate de noi, demonstrează că aplicarea dozei P120 pe 

parcursul a 30 de ani poate majora conţinutul toriului în stratul arabil al solului în medie cu 0,06-0,08% 

(24,6-32,8 Bq/kg), adică cantitatea lui se dublează. 

Drept sursă de bază a poluării mediului ambiant cu radionuclizi artificiali au servit experimentele cu 

bombe atomice şi termonucleare, accidentele la staţiile atomice electrice. Efectuarea experimentelor cu 

aceste arme a condus nu numai la poluarea locală, or şi globală a Terrei cu izotopi radioactivi artificiali. Pro-

dusele radioactive, formate la exploziile nucleare, au fost injectate sub formă de aerosol în straturile supe-

rioare ale atmosferei, de unde continuă să cadă pe suprafaţa terestră până la ora actuală. Sedimentări radio-

active maxime au loc între latitudinile 40-50
0
. Teritoriul Republicii Moldova este situat între 45

0
21'-48

0
35

' 

latitudine nordică, deci în epicentrul precipitaţiilor radioactive globale. 

În jurul teritoriului Republicii Moldova, la distanţe de 125-400 km, se află 7 staţii atomice electrice, care 

influenţează simţitor polurea mediului înconjurător. După accidentul de la Staţia Atomică Electrică 

Cernobâl, din 26 aprilie 1986, nivelul fondului radioactiv al teritoriului Moldovei a crescut brusc [22, 10, 3]. 

Investigaţiile multianuale referitoare la conţinutul elementelor radioactive naturale şi a radioizotopilor 

artificiali în componentele mediului Moldovei şi ciclul trofic au fost generalizate anterior [15, 28, 26, 27]. 

După accidentul Cernobâl, pe teritoriul republicii au fost depistate 6 zone anomal contaminate cu iod-131, 

cesiu-137 şi stronţiu-90 [17, 22, 10, 3]. 

Materiale şi metode 

Conţinutul elementelor radioactive naturale în sol şi plante a fost determinat în Laboratorul Radiologie 

Agricolă al Filialei Chişinău a Institutului Central de Deservire Agrochimică al Ministerului Agriculturii al 

URSS (actualmente Laboratorul Radiologie şi Control Radiaţional, Centrul Republican de Pedologie 

Aplicată), la aparatul gamaspectrometric AI-256 şi AI-1024, iar a radioizotopilor artificiali – Sr-90 şi Cs-137 

− cu metoda radiochimică. Ca unitate de radioactivitate se consideră beqerelul (Bq) – o dezintegrare nucleară 

într-o secundă.  

Rezultate şi discuţii 

Conţinutul elementelor radioactive naturale 

Caracteristica statistică a conţinutului elementelor radioactive naturale în stratul arabil al solurilor 

Moldovei este demonstrată în Tab.1 [10, 3]. 

Tabelul 1 

Caracteristica statistică a conţinutului elementelor radioactive 

naturale în stratul arabil (0-30) al solurilor RM, Bq/kg 

Tip, suptip de sol n Limitele oscilării x s sx V Ps 

 TORIU-232 

Cenuşii de pădure  53 10,3-40,2 32,8 1,67 0,23 20,76 2,85 

Cernoziomuri: 

levigate  53 22,6-43,9 35,3 1,14 0,16 13,30 1,83 

tipice 31 23,8-40,2 34,9 0,98 0,18 11,59 2,08 

obişnuite 97 24,6-47,6 37,7 1,10 0,11 11,89 1,21 

carbonatice 155 36,9-58,6 34,4 1,43 0,11 17,08 1,37 

erodate 21 21,7-34,0 30,3 0,85 0,19 11,48 2,51 

Soloneţuri stepice  19 31,2-42,2 37,3 0,87 0,20 9,59 2,20 

Aportate din vâlcele  7 16,4-33,2 24,6 1,48 0,56 24,45 9,24 

Aluviale 17 11,1-45,5 32,0 1,75 0,43 22,52 5,45 
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RADIU-226 

Cenuşii de pădure  53 14,8-51,1 33,3 1,99 0,27 21,97 3,02 

Cernoziomuri: 

levigate 53 22,9-54,4 35,9 2,21 0,30 22,89 3,14 

tipice 31 25,2-50,7 37,4 1,83 0,33 17,97 3,23 

obişnuite 97 24,1-59,9 37,4 1,58 0,16 15,75 1,60 

carbonatice 155 12,2-47,0 34,4 1,79 0,14 19,21 1,54 

erodate 21 22,9-49,2 39,2 1,91 0,42 18,05 3,94 

Soloneţuri stepice  19 25,9-46,3 34,0 1,44 0,33 15,56 3,57 

Aportate din vâlcele  7 18,5-40,7 31,1 2,39 0,90 28,52 10,78 

Aluviale 17 21,8-45,5 33,7 1,57 0,38 17,22 4,18 

POTASIU-40 

Cenuşii de pădure 53 250-568 431 0,27 0,04 14,62 2,01 

Cernoziomuri: 

levigate 53 363-568 477 0,21 0,03 9,85 1,35 

tipice 31 341-568 499 0,24 0,04 11,21 2,01 

obişnuite 97 295-590 454 0,27 0,03 13,69 1,39 

carbonatice 155 136-590 409 0,23 0,02 12,58 1,01 

erodate 21 250-499 409 0,29 0,06 16,50 3,60 

Soloneţuri stepice  19 477-613 545 0,17 0,04 7,28 1,67 

Aportate din vâlcele  7 295-431 363 0,36 0,13 22,81 8,62 

Aluviale 17 159-658 499 0,49 0,12 22,00 5,34 

ADNOTARE: n − numărul probelor; 

x − media aritmetică; 

s − devierea standardizată; 

Sx − marja de eroare; 

v − coeficientul variaţiei; 

Ps − precizia experienţei. 

 

În afară de stratul arabil, conţinutul elementelor radioactive (U-238, Th-232, Ra-226, K-40) a fost 

determinat în 41 de profiluri depline şi 12 sondaje ale diverselor tipuri şi subtipuri de soluri ale RM [15, 10]. 

În baza a 750 de probe se caracterizează limitele oscilării şi conţinutul mediu al Th-232, Ra-226 şi K-40 în 

graniţele raioanelor administrative ale Republicii Moldova [10, 3].  

Concentraţia acestor radionuclizi este mai scăzută în solurile provinciei pedologice silvice (zona 

Codrilor), mai cu seamă a raioanelor pedologice de soluri brune şi cenuşii ale pădurilor de fag şi stejar-

carpen din Codrii Centrali înalţi, cernoziomurilor argiloiluviale şi levigate, solurilor cenuşii ale pădurilor de 

stejar şi carpen-stejar ale părţii deluroase-văluroase a Codrilor (raionarea pedoecologică de Ursu, 1980). 

Un baza sistematizării datelor privitoare la conţinutul radioelementelor naturale în soluri (inclusiv 537 

date referitoare la solurile Moldovei, prezentate de noi) şi prelucrarea lor statistică, Institutul Central de 

Deservire Agrochimică din Moscova [25] a elaborat clasificarea solurilor după conţinutul acestor 

radionuclizi (Tab.2).  

 Tabelul 2 

Gruparea solurilor după conţinutul radionuclizilor naturali, Bq/kg 

 

Radionuclidul Grupa 

I II III IV 

U-238 ≤ 5,4  5,5-10,4 10,5-15,8 ≥ 15,9 

Th-232 ≤ 17 18-55 56-94 ≥ 95 

Ra-226 ≤ 7  8-54  55-101 ≥ 102 

K-40 ≤ 210 220-1420 1430-2630 ≥ 2640 
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 Conform acestei clasificări, solurile Moldovei după conţinutul Th-232, Ra-226 şi K-40 se referă la 

grupa a II-a, iar a U-238 − la a III-a şi a IV-a. Pornind de la gradaţia sus-numită şi comparaţia cu concentraţia 

elementelor radioactive naturale în solurile lumii [11], a fost trasă concluzia că nivelul fondului radioactiv 

natural al învelişului de sol al Moldovei este în limitele lui fireşti. Apropo, şi în culturile agricole, conţinutul 

elementelor radioactive naturale este în limitele sale fireşti [26, 27, 10, 3, 5]. 
Cantitatea toriului-232 în stratul arabil al solurilor RM este sub valorile clarcului [13] scoarţei terestre 

(41 Bq/kg) şi litosferei (53 Bq/kg) şi constituie în medie 32 Bq/kg (Tab.1). Cantitatea medie a acestui 
radionuclid în solurile globului pământesc constituie 24,6 Bq/kg [24]. Se poate conchide că evoluţia scoarţei 
terestre nu a condus la sporirea suficientă a radionuclidului dat chiar şi în astfel de soluri biogene, cum sunt 
cernoziomurile. 

Conform clasificării geochimice a elementelor după specificul migraţiunii lor în landşaft, toriul se referă 
la cele puţin mobile [23]. El intră în reţeaua cristalină a mineralelor rezistente la alterarea chimică. Acest 
element nu se dizolvă în apă şi, în temei, migrează cu materialul detritic şi suspensiile fine [12]. Mai 
pronunţată este migraţiunea lui condiţionată de circuitul biologic [10]. De notat că cu uşurarea texturii 
solurilor cantitatea toriului se micşorează până la 3,7 Bq/kg, în cele nisipoase, adică de 10 ori [10]. 

Conţinutul mediu al radiului-226 în solurile Moldovei este de sute de ori mai mare decât clarcul acestui 
element, care constituie 0,74 Bq/kg în scoarţa terestră şi 0,37 Bq/kg în litosferă [13]. În procesul evoluţiei 
scoarţei terestre, a avut loc concentrarea acestui radionuclid în învelişul de sol. Radiul se referă la migranţii 
apoşi mobili [23]. Conţinutul lui mediu în diferite tipuri şi subtipuri de soluri în Moldova oscilează în limitele 
31,1-39,2 Bq/kg (Tab.1). Minerale proprii nu formează şi se găseşte în stare dispersată, iar în unele cazuri ad-
sorbită [12]. Cu uşurarea texturii solului cantitatea radiului se micşorează de 3 ori − până la 12,2 Bq/kg [10]. 

Fluxul potasiului-40 în biosferă practic nu este supravegheat, cu toate că acest lucru este necesar în 
cazurile când în substanţe, cum ar fi îngrăşămintele minerale, împreună cu acest element sunt şi alţi 
radioizotopi. Concentraţia potasiului radioactiv în ele ajunge până la 8172 Bq/kg, ce este de 15-23 ori mai 
mult decât conţinutul mediu în sol [10]. 

În solurile Moldovei conţinutul mediu al K-40 constituie 363-545 Bq/kg (Tab.1). Aceste valori sunt mai 
joase decât clarcul scoarţei terestre şi litosferei 636-681 Bq/kg [13]. Solurile globului pământesc conţin în 
medie 341 Bq/kg de K-40 [24]. În aşa mod, ca rezultat al dezvoltării istorico-naturale a Terrei, s-au format 
solurile cu o concentraţie mai mică a potasiului radioactiv, decât în scoarţa terestră şi litosferă. 

Cu uşurarea granulometrică, în solurile nisipoase, cantitatea acestui radioizotop se micşorează de 3 ori – 
până la 159 Bq/kg. Coeficientul variaţiei conţinutului K-40 oscilează în limitele 7,3-22,8, toriului – 9,6-24,5, 
radiului – 15,6-28,5, uraniului – 8,0-26,5%[10]. Aşadar, concentraţia acestor radionuclizi în sol este 
determinată, în temei, de componenţa granulometrucă. 

Conţinutul mediu al U-238 în stratul arabil al solurilor Moldovei variază în limitele 8,6-36,0 Bq/kg, 
constituind în medie 19,7 Bq/kg [15, 10, 3]. Clarcul acestui izotop (Bq/kg) este 49,2 în scoarţa terestră şi 
30,8 în litosferă [13]. În solurile globului pământesc conţinutul U-238 constituie 29,5 Bq/kg. Cercetările 
noastre indică că acest radioelement se concentrează în fracţia argilei fine. În procesul irigării, are loc 
levigarea uraniului din stratul arabil [10], fapt marcat ulterior şi de alţi autori [19]. 

Conţinutul unor radiozotopi artificiali şi repercusiunea accidentului Cernobâl 
Sursa principală de poluare a mediului cu radionuclizi artificiali este aerosolul radioactiv injectat în 

atmosferă în urma experienţelor cu arme nucleare, accidentelor staţiilor atomice electrice (SAE) şi 
întreprinderilor ciclului nuclear. Sub influenţa forţei de gravitaţie (depuneri „uscate”), ploilor şi zăpezilor 
(depuneri „umede”) substanţele radioactive treptat sedimentează pe suprafaţa Terrei. Troposfera se curăţă 
mai rapid, în timp de o lună, pe când stratosfera mai încet, pe parcursul a 2-3 ani [11]. 

După accidentul de la SAE Cernobâl, în Chişinău, β-activitatea depunerilor s-a majorat, în mai 1986, 
până la 19.6.10³ Bq/m²/ lună. Ulterior, acest indice treptat s-a redus considerabil până la 16,8 Bq/m²/lună, în 
decembrie a aceluiaşi an. 

În ajunul accidentului de la SAE Cernobâl conţinutul Sr-90 (Bq/kg) în solurile zonei de Nord a 
Moldovei (Tab.3), în temei, era mai jos de 3,7 (71%), Centrale – 7,4-11,1 (45%), Sudice – 3,7-7,4 (93%). În 
medie pe republică, conţinutul acestui izotop artificial predomină în limitele 3,7-7,4 Bq/kg sol (52%). 
Conţinutul major al Sr-90 în limitele 14,8-18,5 Bq/kg sol a fost depistat numai în 8 puncte de repere 
constante din 46 în zona centrală (17%) şi 8 puncte din 132 în zona sudică – 6% [ 28, 10, 3]. 
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Tabelul 3 

Cartela distribuirii concentraţiei radionuclizilor artificiali în solurile Moldovei, a.1984 
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zurilor 
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zurilor 

 

% 

<3,7 22 71 - - - - - - - - - - 22 17 - - 

3,7-7,4 8 26 9 29 9 20 32 70 51 93 51 93 68 52 92 70 

7,4-11,1 1 3 19 61 21 45 11 24 4 7 4 7 26 20 34 26 

11,1-14,8 - - 3 10 8 17 3 7 - - - - 8 6 6 5 

14,8-18,5 - - - - 8 17 - - - - - - 8 6 - - 

 

Conţinutul Cs-137 (Bq/kg sol) în acea perioadă de timp (Tab.3) în zona de Nord a Moldovei oscila 

predominant în limitele 7,4-11,1 (61%), Centrală şi Sudică în limitele 3,7-7,4 (corespunzător 70% şi 93%). 

Conţinutul major al acestui radionuclid în limitele 11,1-14,8 Bq/kg sol a fost scos la iveală în zona de Nord şi 

Centrală în câte 3 puncte (corespunzător 10% şi 7%).  

Investigaţiile indicau că, în fond, poluarea terenurilor a fost cauzată de depunerile radioactive globale 

„vechi”, în urma experimentelor anterioare cu arme nucleare. De notat că în medie pe republică numai în 22 

cazuri (17,0%) conţinutul radionuclizilor < 3,7 Bq/kg sol nu prezenta pericol, pe când în 68 cazuri (52%) 

nivelul poluării se mărginea cu „potenţial periculos”, iar în 42 de cazuri (32%) era sub limitele „potenţial 

periculos”. Astfel ajungem la concluzia că încă până la accidentul de la SAE Cernobâl, conform gradaţiei 

respective [21], o treime din suprafaţa Moldovei deja era contaminată aproape ca potenţial periculos, nivelul 

poluării fiind numai cu circa o ordine de mărime mai jos de 10
-6

 Curie/m² [28, 10, 3]. 

După accidentul de la SAE Cernobâl din anul 1986, nivelul fondului radioactiv al Moldovei a crescut 

brusc. Depunerile radioactive, cauzate de aceasta avarie, au căzut neuniform pe teritoriul republicii, în 

funcţie de factorii meteorologici, în special de curenţii maselor de aer. Dacă anterior fondul gama pe 

teritoriul republicii varia în limitele 8-12 µR/h, apoi în luna mai a anului 1986, dupa avaria de la SAE 

Cernobâl, el a crescut până la 50-200 µR/h, unele terenuri atingând doze de iradiere şi mai mari (Tab.4), de 

exemplu, 402 în raionul Soroca, 321 – în (Sofia) Drochia, 257 – în raionul Ştefan Vodă [22, 8, 3]. De notat 

că în cazurile când iradierea depăşeşte valoarea de 60 µR/h, sunt necesare măsuri prompte de controale 

speciale şi profilaxie. 

Către anul 1988 fondul radioactiv s-a redus în medie la 17-22 µR/h [22, 8, 3]. Imediat după avaria de la 

SAE Cernobâl, radioactivitatea solurilor şi plantelor era mai ridicată datorită prezenţei radioizotopilor de 

scurtă durată. Actualmente, el constitue în medie 11-17 µR/h [4, 8, 3, 5], iar în zona de Nord – 22-28 µR/h. 

Cu scopul studierii complete a situaţiei radiaţionale a teritoriului Republicii Moldova, în anul 1991, a 

fost efectuată relevarea aerogamaspectrometrică la scara 1:200 000, care a permis depistarea a şase terenuri 

anomal contaminate [17] . În 1993-1994, ele au fost studiate mai detaliat prin măsurători terestre şi analize 

de laborator, care au stabilit predominarea în substanţele radioactive sedimentate a Cs-137 (Tab.4). Cantita-

tea lui în sol s-a majorat suficient, iar în unele locuri, de zeci de ori. Astfel, pe terenurile agricole ale comu-

nelor Sobar şi Oclanda, raionul Soroca, conţinutul Cs-137 (Bq/kg sol) a atins valorile corespunzător 294 şi 

197, s. Albiniţa, raionul Făleşti – 47, s.Chirsovo, raionul Comrat – 36,1, s. Erjovo, raionul Râbniţa – 29, raio-

nul Cahul – 36, în pădurea s. Ţariovca, raionul Rezina – 32. În orizontul superior înţelenit (0,5 cm) sub fâne-

ţe în solurile pădurii s.Ţariovca conţinutul radiocesiului a constituit 138 Bq/kg sol, iar a pădurii s. Sobar, 

raionul Soroca − 1431 Bq/kg sol. A fost constatată pe unele terenuri şi sporirea considerabilă a Sr-90 până la 
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130 Bq/kg sol s. Sobar, raionul Soroca, 32 Bq/kg sol (s.Ţariovca, raionul Rezina) [22, 8, 3]. În orizonturile 

înţelenite şi sub păduri, radioactivitatea solurilor era mai sporită cu 3-7 µR/h. 

Pe parcursul următorilor ani – timp aproape că egal cu longevitatea de înjumătăţire (dezagregarea nuc-

leelor) a cantităţii Sr-90 şi Cs-137, precum şi ca rezultat al migraţiunii descendente a radioizotopilor pe profi-

lul solului, pierderilor pedoerozionale cu scurgerile solide şi lichide, evacuarea acestor elemente cu recolta, 

conţinutul lor pe aceste terenuri s-a redus de câteva ori. Nu încape îndoială că monitoringul radiologic al 

acestor terenuri trebuie continuat, cu includerea studiului impactului asupra sănătăţii populaţiei. 

Tabelul 4 

Radioactivitatea terenurilor anomal contaminate 

 

Terenul Supra- 

faţa, 

km² 

Numarul 

de probe 

de sol 

Valorile maximale 

Fondul 

radiaţional, 

µR/h 

Densitatea 

poluarii, 

Cs-137, 

Ci/km² 

Conţinutul 

Cs-137, 

Bq/kg 

 

c. Cremenciug, raionul Soroca 160 67 35,0 2,18 1020,0 

oraşul Soroca 4 3 17,7 0,50 299,8 

c. Sofia, raionul Drochia 16 14 21,5 0,99 336,0 

c. Sadova, raionul Călăraşi 100 47 17,0 0,70 188,7 

c. Pruteni, raionul Făleşti 4 5 17,6 0,40 108,8 

c.Carmanova, raionul Grigoriopol 4 5 18,2 0,60 138,5 

 

Mai puternic au fost poluate cumpenele apelor si interfluviile cu altitudine maxime. Adeseori, ca 

rezultat al aratului, cantitatea sporită a radionuclizilor artificiali este permutată sub stratul arabil. Au fost 

depistate (s.Sadova, raionul Călăraşi; s.Sofia, raionul Drochia; s.Oclanda, raionul Soroca; s.Hlinaia, 

raionul Grigoriopol) profiluri de sol cu al doilea maximum al conţinutului radiocesiului. În s.Grigorăuca 

(raionul Soroca) concentraţia acestui radionuclid la adincimea 60 cm era mai mare (43 Bq/kg) decât în 

stratul arabil (31 Bq/kg) [17, 8]. Aceste fenomene se datorează desfundării solurilor, migraţiunii 

sedimentelor substanţelor radioactive ale anilor precedenţi accidentului de la SAE Cernobâl. Are loc 

migratiunea Sr-90 şi radiocesiului pe elementele reliefului [10, 3]. 

După accidentul Cernobâl, conţinutul Sr-90 şi Cs-137 în culturile agricole pe terenurile poluate cu subs-

tanţe radioactive s-a majorat considerabil, însă a fost totuşi mai jos de limita concentraţiei admisibile (LCA). 

În organele vegetative, coeficientul acumulării acestor radioizotopi este cu o ordine de mărime mai mare 

decât în boabe, acumulându-se mai cu seamă în frunzele tutunului, masa verde a lucernei, ierburilor, ierbii de 

sudan, sorgului [10, 3, 5]. 

În primele zile după accidentele nucleare şi injectarea substanţelor radioactive în atmosferă cel mai mare 

pericol pentru poluarea mediului prezintă I-131. Dar, datorită perioadei de înjumătăţire relativ scurte (8,05 

zile), acest radioizotop nu se acumulează în sol în cantitaţi mari. El contaminează plantele, mai cu seamă pe 

cale aeriană. În primele decade după accidentul Cernobâl, ierboasele erau totalmente poluate cu I-131, 

conţinutul căruia depăşea de 2,4-15,5 ori LCA. În laptele vacilor, cantitatea lui depăşea această restricţie de 3 

ori [10, 3]. Contaminarea produselor cerealiere şi animaliere cu radionuclizi în acea perioadă a fost 

constatată şi în Romania [2]. 

Datorită faptului că de la accidentul Cernobâl a trecut o perioadă de timp aproape egală cu longevitatea 

de înjumătăţire a cantităţii Sr-90 şi Cs-137, s-a redus semnificativ nivelul de radioactivitate al învelişului de 

sol, diminuându-se şi tranziţia radionuclizilor în recoltele culturilor agricole. Conţinutul de Sr-90 şi Cs-137 

în producţia vegetală a atins nivelurile de până la catastrofa Cernobâl. Situatia radiaţională pe parcursul 

ultimilor ani este stabilă [5, 4, 8]. 

În încheiere, mentionăm că accidentul de la SAE Cernobâl, experimentele cu arme nucleare ce au avut 

loc pe Terra demonstrează cu prisosinţă pericolul real al poluării radioactive a teritoriului Republicii Moldo-

va. Situaţia radiologică este potenţial agravată-periclitată şi de faptul funcţionarii în jurul nostru, la o distanţă 

de 125-140 km, a 7 staţii atomoelectrice. 
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Totodată, trebuie de avut în vedere că teritoriul Moldovei poate fi afectat şi de accidentele ce pot avea 

loc la distanţe cu mult mai mari. Astfel, după catastrofa de la Staţia Electrică Termonucleară Fucusima, Japo-

nia, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a depistat în aerosolul atmosferei cantităţi, deşi neînsemnate, de Cs-

137 (8,9·10
-5

Bq/m
3
), Sr-90 (2,4·10

-5
 Bq/m

3
), K-40 (11,0·10

-3
 Bq/m

3
) şi urme de I-131 (3,0·10

-5
 Bq/m

3
) [4]. 

În plus, Moldova este situată între latitudinile 40-50º − epicentrul precipitaţiilor radioactive globale. Sus-

numitele aspecte determină organizarea unui sistem radiologic riguros. Specificul administrării în condiţiile 

contaminării terenurilor agricole se reduce la necesitatea obţinerii producţiei agricole cu un conţinut minim 

al radionuclizilor [5, 8, 9]. 

Concluzii 

1. Conţinutul elementelor radioactive naturale în solurile Moldovei şi culturile agricole este în limitele 

lui fireşti. Cu uşurarea texturii solurilor, cantitatea toriului se micşorează de 10 ori, iar a radiului şi 

radiopotasiului de 3 ori. 

2. Nivelul fondului radioactiv al mediului Republicii Moldova a crescut ca rezultat al poluării lui cu 

radioizotopi artificiali în urma experimentelor anterioare cu arme nucleare, accidentelor ce au avut loc la 

întreprinderile şi staţiile electrice termonucleare. Către a.1986, până la accidentul Cernobâl, conform grada-

ţiei respective, o treime din suprafaţa solurilor Moldovei deja era contaminată aproape potenţial periculos. 

3. După accidentul Cernobâl, a avut loc poluarea masivă a mediului Republicii Moldova cu radioizo-
topi artificiali, fiind depistate 6 zone anomal contaminate. Cu toate acestea, cantitatea Sr-90 şi Cs-137 în sol 

şi culturile agricole nu a depăşit limita concentraţiei admisibile (LCA). În primele decade însă conţinutul I-
131 în masa verde (nutreţurile suculente) depăşea LCA de 2,4-15,5 ori, fapt ce a contribuit la acumularea lui 

în laptele oilor şi vacilor în cantităţi mai mari de restricţia respectivă. 

4. Ţinând cont de faptul că în jurul teritoriului Republicii Moldova, la distanţe de 125-400 km, sunt 
situate 7 staţii atomoelectrice, care influenţează simţitor poluarea mediului înconjurător, accidentele spontane 

ce pot avea loc la staţiile din alte regiuni (recent fiind „Fucusima”) monitoringul radiologic necesită efectua-
rea lui în premanenţă. 

Direcţiile principale în perfecţionarea metodologiei efectuării monitoringului radiologic sunt: 
perfecţionarea sistemului controlului radiaţional, studierea sistematică a nivelurilor de poluare a terenurilor şi 

producţiei agricole, legităţilor migraţiunii radionuclizilor în ciclurile ecologice şi trofice, depistarea 
landşafturilor elementare „critice” pe teritoriul contaminat. 
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CALCULE ALE INDICELUI DE CONTINENTALISM PE TERITORIUL EURASIEI 

Anatolie PUŢUNTICĂ  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

In this article are represented some calculations of the Eurasia's continentalism indexes using Hromov and 

Conrad's formulas, pointing out the encrease of the continentalism's index from west to east in Eurasia. 

 
Cuvinte-cheie: climă temperată, circulaţie vestică, amplitudine termică anuală, indice de continentalism. 

 

Introducere. Climatul temperat continental este, de obicei, situat în interiorul continentelor, unde există 

suprafeţe mari de uscat în toate direcţiile, deşi alteori este determinat de orientările lanţurilor muntoase. Masa 

mare de uscat amplifică efectul climatului continental atât în absorbţia, cât şi în pierderea căldurii. Spre 

exemplu, în Siberia, Mongolia şi Asia Centrală se ilustrează foarte clar rolul maselor mari de uscat în 

definirea climatului temperat continental tipic. Extensiunea ariilor continentale atenuează influenţa maselor 

de aer oceanic. Datorită conductibilităţii uscatului continental, diferenţele de temperatură între lunile extreme 

sunt mari (20-25
0
), accentuându-se spre interiorul continentelor, iar valorile medii ale temperaturii sunt 

variabile (5-10
0
C). Circulaţia vestică (vânturile de vest) este înlocuită pe spaţii mari – datorită deschiderii 

largi spre zonele reci – cu o circulaţie predominant nordică, ce face ca precipitaţiile să fie reduse. Cu cât 

pătrundem în interiorul continentelor, clima devine mai excesivă, fapt ce a determinat apariţia unor arii cu un 

climat arid („deşerturile reci” din centrul Asiei). 

Celălalt factor determinant îl reprezintă lanţurile muntoase înalte, care reţin umiditatea transportată de 

nori. Spre exemplu, în America de Nord, din cauza orientării lanţului Munţilor Stâncoşi de la nord spre sud-

vest şi sud-sud-vest, toate zonele situate la est de aceştia au climă temperat continentală, din cauza barierei 

naturale a Stâncoşilor. Ca un contraexemplu se poate menţiona lanţul Alpilor, care deşi suficient de înalt, 

fiind orientat de la vest la est, nu blochează accesul masiv al umidităţii oceanice înspre interiorul 

continentului european. Cea mai mare parte a populaţiei umane a planetei noastre locuieşte în zonele 

temperate, şi în special în emisfera nordică. 

Indicii ecometrici climatici reprezintă formule de calcul pentru favorabilitatea climatică, luând în consi-

derare valorile efective ale factorilor climatici principali (Pătroescu, 1987). Interpretarea rezultatelor se face 

fie prin încadrarea lor în tabelele de valori precalculate, fie prin comparaţii spaţiale, respectiv altitudinale. 

Clasificarea climatelor şi calculul indicilor de ariditate, respectiv pluviometrici (de erozivitate climatică 

etc.) sunt probleme care i-au preocupat pe unii dintre cei mai cunoscuţi climatologi ai secolului XX (de 

Martonne, Thornthwaite, Gaussen). În scopul găsirii unei expresii matematice general-valabile a valenţelor 

ecologice ale unui sit, au luat naştere o serie întreagă de formule şi tabele de interpretare, unele bazându-se 

pe factorii climatici, altele pe cei biogeografici. 

Pentru caracterizarea climei, indicii cei mai utilizaţi sunt valorile medii ale diferiţilor parametri, valori 

calculate pe o perioadă suficient de lungă de observaţii efectuate la staţiile meteorologice. Compararea 

datelor referitoare la temperatură, precipitaţii, nebulozitate, vânt etc. permite identificarea regiunilor cu 

condiţii analoge pentru culturi agricole, direcţii de propagare a unei potenţiale poluări, amplasarea optimă a 

unui traseu de cale ferată sau a unei linii aeriene etc. Hărţile cu izolinii permit descoperirea sau confirmarea 

legilor de formare şi evoluţie ale climei. La tropice regimul termic este cvasiuniform, la latitudini temperate 

variabilitatea condiţiilor constituie o particularitate principală a regimului climatic. Prin urmare, în prelucra-

rea datelor climatologice se acordă o mare importanţă valorilor extreme (minime sau maxime absolute), 

precum şi valorilor medii lunare maxime sau minime. Diferenţa dintre valorile maxime şi minime se numeşte 

amplitudine, iar în cazul valorilor extreme absolute, amplitudine absolută. Frecvenţa reprezintă numărul de 

cazuri înregistrate pentru un anumit parametru într-un anumit interval de timp (temperatură, cantitate de 

precipitaţii etc.). Pentru fenomenele atmosferice se recurge la numărul mediu lunar de zile cu un anumit 

fenomen (ceaţă, grindină, viscol ş.a.m.d.). 

Frecvenţa intervalelor parametrilor climatici, reprezentată sub formă de tabele sau sub forma 

curbei repartiţiei, exprimă sintetic toate valorile pe care parametrul respectiv le are în diferite intervale de 

timp, precum şi frecvenţa acestor valori. 
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Frecvenţa constituie caracteristica cea mai completă a variabilităţii parametrilor. Pentru indicarea varia-

ţiei valorilor în anumiţi ani, se calculează abaterile medii ale parametrilor de la normală, adică de la media 

plurianuală. Abaterile de la normală se numesc anomalii. Termenii „normală” şi „anomalie” au un caracter 

convenţional. Pentru termenul „normală”, convenţionalitatea constă în faptul că valoarea medie plurianuală 

nu este valoarea cea mai frecventă. Referitor la anomalii, datele pe anumiţi ani nu pot fi considerate anorma-

le, deoarece abaterile de la media plurianuală sunt obişnuite, constituind o particularitate reală a climei. 

Omogenitatea seriilor de observaţii meteorologice − seriile de observaţii în baza cărora se analizează 

valorile parametrilor şi se realizează deducţiile plurianuale trebuie să conţină date, nu numai exacte, ci şi 

omogene, în vederea comparării climelor diferitelor regiuni şi studiului schimbării condiţiilor climatice în 

timp. O serie de observaţii se consideră omogenă dacă variaţia datelor de la un interval de timp la altul:  

– depinde exclusiv de condiţiile climatice specifice perioadei de timp; 

– nu depinde de schimbarea aparaturii de măsură, de momentul efectuării observaţiilor, de modul de 

apreciere a fenomenelor de către observatori (subiectivismul). 

În continuare, vom analiza cum se modifică indicele de continentalism, cu cât înaintăm spre „adâncurile” 

continentului Eurasiatic. Astfel, s-au analizat indicii climatici pentru oraşele: Paris, Sankt Petersburg, Moscova, 

Ekaterinburg şi Yakutsk, scoţând în evidenţă amplitudinea termică anuală şi latitudinea geografică. 

 

 
 

Fig.1. Harta Eurasiei [clopoţel.enciclopedia.ro] 

Tabelul 1 

Datele climatice pentru oraşul Paris (1971-2000) 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute 

°C (°F) 

16.1 

(61.0) 

21.4 

(70.5) 

25.7 

(78.3) 

30.2 

(86.4) 

34.8 

(94.6) 

37.6 

(99.7) 

40.4 

(104.7) 

39.5 

(103.1) 

36.2 

(97.2) 

28.4 

(83.1) 

21 

(70) 

17.1 

(62.8) 

40.4 

(104.7) 

Temp. maxime 

medii °C (°F) 

6.9 

(44.4) 

8.2 

(46.8) 

11.8 

(53.2) 

14.7 

(58.5) 

19.0 

(66.2) 

22.7 

(72.9) 

25.2 

(77.4) 

25.0 

(77.0) 

20.8 

(69.4) 

15.8 

(60.4) 

10.4 

(50.7) 

7.8 

(46.0) 

15.5 

(59.9) 

Temp. minime 

medii °C (°F) 

2.5 

(36.5) 

2.8 

(37.0) 

5.1 

(41.2) 

6.8 

(44.2) 

10.5 

(50.9) 

13.3 

(55.9) 

15.5 

(59.9) 

15.4 

(59.7) 

12.5 

(54.5) 

9.2 

(48.6) 

5.3 

(41.5) 

3.6 

(38.5) 

8.5 

(47.3) 

Minime absolute 

°C (°F) 

−14.6 

(5.7) 

−14.7 

(5.5) 

−9.1 

(15.6) 

−3.5 

(25.7) 

−0.1 

(31.8) 

3.1 

(37.6) 

6 

(43) 

6.3 

(43.3) 

1.8 

(35.2) 

−3.1 

(26.4) 

−14 

(7) 

−23.9 

(−11.0) 

−23.9 

(−11.0) 

Cant. 

precipitaţii mm  
53.7 43.7 48.5 53 65 54.6 63.1 43 54.7 59.7 51.9 58.7 649.6 

Sursa: Meteo France, Paris − coordonate geografice: 48
0
 51

 ́
24

˝
 lat. N., 2

0 
21

 ́
3

˝
long. E; A=22,7

0
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Meteo_France
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Tabelul 2  

Datele climatice pentru oraşul Sankt Petersburg 

Lunile anului Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute °C 

(°F) 

8.3 

(46.9) 

10.2 

(50.4) 

14.9 

(58.8) 

25.3 

(77.5) 

30.9 

(87.6) 

34.6 

(94.3) 

35.3 

(95.5) 

37.1 

(98.8) 

30.4 

(86.7) 

21.0 

(69.8) 

12.3 

(54.1) 

10.9 

(51.6) 

37.1 

(98.8) 

Temp. maxime medii 

°C (°F) 

−3.1 

(26.4) 

−3 

(26.6) 

2.0 

(35.6) 

9.3 

(48.7) 

16.0 

(60.8) 

20.0 

(68.0) 

23.0 

(73.4) 

20.8 

(69.4) 

15.0 

(59.0) 

8.6 

(47.5) 

2.0 

(35.6) 

−1.5 

(29.3) 

9.1 

(48.4) 

Temperaturi medii °C 

(°F) 

−5.5 

(22.1) 

−5.8 

(21.6) 

−1.3 

(29.7) 

5.1 

(41.2) 

11.3 

(52.3) 

15.7 

(60.3) 

18.8 

(65.8) 

16.9 

(62.4) 

11.6 

(52.9) 

6.2 

(43.2) 

0.1 

(32.2) 

−3.7 

(25.3) 

5.78 

(42.41) 

Temp. minime medii 

°C (°F) 

−8 

(17.6) 

−8.5 

(16.7) 

−4.2 

(24.4) 

1.5 

(34.7) 

7.0 

(44.6) 

11.7 

(53.1) 

15.0 

(59.0) 

13.5 

(56.3) 

8.8 

(47.8) 

4.0 

(39.2) 

−1.8 

(28.8) 

−6.1 

(21.0) 

2.7 

(36.9) 

Minime absolute °C 

(°F) 

−35.9 

(−32.6) 

−35.2 

(−31.4) 

−29.9 

(−21.8) 

−21.8 

(−7.2) 

−6.6 

(20.1) 

0.1 

(32.2) 

4.9 

(40.8) 

1.3 

(34.3) 

−3.1 

(26.4) 

−12.9 

(8.8) 

−22.2 

(−8.0) 

−34.4 

(−29.9) 

−35.9 

(−32.6) 

Precipitaţii, mm  44 33 37 31 46 71 79 83 64 67 56 51 662 

Sursa:Pogoda.ru.net; Sankt Petersburg − coordonate geografice: 590 57΄ lat. N., 300 19΄ long. E. Amplitudinea termică 

anuală=31,50 

Tabelul 3  

Datele climatice pentru oraşul Moscova 1981-2010, recordurile 1879-prezent 

Tabelul 4  

Datele climatice pentru oraşul Ekaterinburg 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute °C (°F) 
8.6 

(47.5) 
8.3 

(46.9) 
17.5 

(63.5) 
28.0 

(82.4) 
33.2 

(91.8) 
34.9 

(94.8) 
38.2 

(100.8) 
37.3 

(99.1) 
32.3 

(90.1) 
24.0 

(75.2) 
14.5 

(58.1) 
9.6 

(49.3) 
38.2 

(100.8) 

Temp. max. medii °C (°F) 
−4 

(25) 
−3.7 

(25.3) 
2.6 

(36.7) 
11.3 

(52.3) 
18.6 

(65.5) 
22.0 

(71.6) 
24.2 

(75.6) 
21.9 

(71.4) 
15.7 

(60.3) 
8.7 

(47.7) 
0.9 

(33.6) 
−3 

(27) 
9.6 

(49.3) 

Temperaturi medii °C (°F) 
−6.5 

(20.3) 
−6.7 

(19.9) 
−1 

(30) 
6.7 

(44.1) 
13.2 

(55.8) 
17.0 

(62.6) 
19.2 

(66.6) 
17.0 

(62.6) 
11.3 

(52.3) 
5.6 

(42.1) 
−1.2 

(29.8) 
−5.2 

(22.6) 
5.8 

(42.4) 

Temp. min. medii °C (°F) 
−9.1 

(15.6) 
−9.8 

(14.4) 
−4.4 

(24.1) 
2.2 

(36.0) 
7.7 

(45.9) 
12.1 

(53.8) 
14.4 

(57.9) 
12.5 

(54.5) 
7.4 

(45.3) 
2.7 

(36.9) 
−3.3 

(26.1) 
−7.6 

(18.3) 
2.1 

(35.8) 

Minime absolute °C (°F) 
−42.2 
(−44) 

−38.2 
(−37) 

−32.4 
(−26) 

−21 
(−6) 

−7.5 
(18.5) 

−2.3 
(27.9) 

1.3 
(34.3) 

−1.2 
(29.8) 

−8.5 
(16.7) 

−16.1 
(3.0) 

−32.8 
(−27) 

−38.8 
(−38) 

−42.2 
(−44) 

Precipitaţii mm  52 41 35 37 49 80 85 82 68 71 55 52 707 

% umiditatea 83 80 74 67 64 70 74 77 81 81 84 85 76.7 

Sursa: Thermograph.ru averages, 2011. Moscova − coordonate geografice: 550 45΄ lat. N, 370 37΄ long. E. Amplitudinea termică 
anuală=340 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute 
°C (°F) 

5.6 
(42.1) 

9.4 
(48.9) 

17.3 
(63.1) 

28.8 
(83.8) 

36.0 
(96.8) 

40.0 
(104.0) 

44.4 
(111.9) 

43.2 
(109.8) 

38.0 
(100.4) 

29.0 
(84.2) 

13.5 
(56.3) 

8.6 
(47.5) 

44.4 
(111.9) 

Temp. max. medii 
°C (°F) 

−10 
(14.0) 

−7.3 
(18.9) 

0.6 
(33.1) 

9.8 
(49.6) 

17.3 
(63.1) 

22.9 
(73.2) 

24.0 
(75.2) 

20.5 
(68.9) 

14.2 
(57.6) 

5.9 
(42.6) 

−3.1 
(26.4) 

−7.5 
(18.5) 

7.4 
(45.3) 

Temperaturi 
medii °C (°F) 

−13.6 
(7.5) 

−11.6 
(11.1) 

−4.2 
(24.4) 

4.4 
(39.9) 

11.1 
(52.0) 

16.9 
(62.4) 

18.5 
(65.3) 

15.3 
(59.5) 

9.5 
(49.1) 

2.4 
(36.3) 

−6.3 
(20.7) 

−10.7 
(12.7) 

2.7 
(36.9) 

Temp. min. medii 
°C (°F) 

−16.8 
(1.8) 

−15.2 
(4.6) 

−8.2 
(17.2) 

0.0 
(32.0) 

5.8 
(42.4) 

11.7 
(53.1) 

14.0 
(57.2) 

11.2 
(52.2) 

6.0 
(42.8) 

−0.3 
(31.5) 

−9 
(16) 

−13.6 
(7.5) 

−1.1 
(30.0) 

Minime absolute 
°C (°F) 

−51.6 
(−60.9) 

−42.4 
(−44.3) 

−39.2 
(−38.6) 

−21.8 
(−7.2) 

−13.5 
(7.7) 

−5.3 
(22.5) 

1.5 
(34.7) 

−1 
(30) 

−9 
(16) 

−26.6 
(−15.9) 

−39.2 
(−38.6) 

−51.7 
(−61.1) 

−51.7 
(−61.1) 

Precipitaţii mm  22.8 19.4 15.9 27.9 43.8 74.2 80.7 66.2 52.8 39.6 30.9 23.1 497.3 

% umiditate 79 75 68 61 55 62 69 73 75 76 78 79 70.8 

Sursa: pogoda.ru.net Ekaterinburg − coordonate geografice: 560 50΄ lat. N, 600 35΄ long. E.  
Amplitudinea termică anuală=40,80 

http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Humidity
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
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Tabelul 5  

Datele climatice pentru oraşul Yakutsk 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute °C 

(°F) 

−10.8 

(12.6) 

−2.2 

(28.0) 

8.3 

(46.9) 

21.1 

(70.0) 

31.1 

(88.0) 

35.1 

(95.2) 

38.4 

(101.1) 

35.4 

(95.7) 

27.0 

(80.6) 

20.5 

(68.9) 

3.1 

(37.6) 

−3.9 

(25.0) 

38.4 

(101.1) 

Temp. max. medii 

°C (°F) 

−36.1 

(−33.0) 

−29.1 

(−20.4) 

−13.2 

(8.2) 

1.2 

(34.2) 

13.2 

(55.8) 

22.1 

(71.8) 

25.1 

(77.2) 

21.3 

(70.3) 

11.4 

(52.5) 

−3.8 

(25.2) 

−24.4 

(−11.9) 

−34.5 

(−30.1) 

−3.9 

(25.0) 

Temperaturi medii 

°C (°F) 

−39.5 

(−39.1) 

−34.2 

(−29.6) 

−21.1 

(−6.0) 

−5.7 

(21.7) 

7.0 

(44.6) 

15.5 

(59.9) 

18.6 

(65.5) 

14.9 

(58.8) 

6.0 

(42.8) 

−8.4 

(16.9) 

−28.7 

(−19.7) 

−37.9 

(−36.2) 

−9.5 

(14.9) 

Temp. min. medii 

°C (°F) 

−42.8 

(−45.0) 

−39.2 

(−38.6) 

−28.9 

(−20.0) 

−12.5 

(9.5) 

0.7 

(33.3) 

8.8 

(47.8) 

12.0 

(53.6) 

8.5 

(47.3) 

0.6 

(33.1) 

−13 

(9) 

−33 

(−27) 

−41.3 

(−42.3) 

−15 

(5) 

Minime absolute °C 

(°F) 

−63 

(−81) 

−64.4 

(−83.9) 

−54.9 

(−66.8) 

−41 

(−42) 

−18.1 

(−0.6) 

−5.4 

(22.3) 

−1.5 

(29.3) 

−7.8 

(18.0) 

−14.2 

(6.4) 

−40.9 

(−41.6) 

−54.5 

(−66.1) 

−59.8 

(−75.6) 

−64.4 

(−83.9) 

Precipitaţii mm  9 8 6 9 17 39 39 35 31 18 15 12 238 

% umidităţii 75 75 70 61 54 57 61 67 71 77 77 75 68.3 

Sursa: Pogoda.ru.net; Yakutsk – coordonate geografice: 620 02΄ lat. N, 1290 44΄ long. E; Amplitudinea termică anuală=67,90 

Cum am mai menţionat, gradul de continentalism al climei este cu atât mai accentuat, cu cât regimul 

termic prezintă o amplitudine anuală mai mare, care la rândul ei este în funcţie de distanţa de la punctul 

respectiv până la ţărmul mării. Acesta se poate calcula după formula: 

, 
în care: A reprezintă amplitudinea anuală a temperaturii aerului în °C, υ − latitudinea locului, iar a, b şi υ0 − 

o serie de parametri pentru care Conrad (citat în Dissescu, 1971) a propus următoarele valori:  

a = 1,7; υ0= 10°; b = –14. 

CParis= [1,7×A/ sin(48
0
+10

0
)]-14= (1,7×22,7/ sin58

0
)-14=38,59/0,8480 -14= 31,50; 

CS-P=[1,7×A/ sin(59
0
+10

0
)]-14= (1,7×31,5/ sin69

0
)-14= 53,55/0,9336 -14= 43,35; 

CMoscova=[1,7×A/ sin(55
0
+10

0
)]-14= (1,7×34/ sin65

0
)-14 = 57,8 / 0,9063 -14 =49,77; 

CEkaterinburg=[1,7×A/ sin(56
0
+10

0
)]-14= (1,7×40,8/ sin66

0
)-14 = 69,36/ 0,9135 -14= 61,92; 

CYakutsk=[1,7×A/ sin(62
0
+10

0
)]-14= (1,7×67,9/ sin72

0
)-14 = 115,43/0,9511 – 14 = 107,36 

În urma calculelor efectuate, am construit curba de evoluţie a indicelui de continentalitate, reprezentată 

în graficul de mai jos. 

 
Fig. 2 
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O altă formulă de calcul al indicelui de continentalism este:  

C = (A-5,4sinφ)/A (după Hromov), 

unde A – amplitudinea termică anuală, υ – latitudinea punctului de calcul. 

CParis= (A-5,4×sinυ)/A= (22,7
0
 – 5,4×sin 48

0
)/22,7

0
 = (22,7-4,0753)/22,7= 18,6247/22,7= 0,82; 

CS-P= (A-5,4×sinυ)/A= (31,5
0
 – 5,4× sin 59

0
)/31,5

0 
= (31,5-4,6288)/31,5 = 26,8712/ 31,5 = 0,85; 

 CMoscova= (A-5,4 sinυ)/A= (34
0
 – 5,4×sin 55

0
)/34

0 
= (34 – 4,4236)/34 = 29,5764/34 = 0,86; 

CEkaterinburg = (A-5,4×sinυ)/A= (40,8
0
 – 5,4×sin 56

0
)/40,8

0 
= (40,8-4,4766)/40,8= 36,3234/40,8= 0,89; 

CYakutsk= (A-5,4×sinυ)/A= (67,9
0
 – 5,4×sin 62

0
)/67,9

0 
= (67,9-4,7676)/67,9 = 63,1324/67,9 = 0,92. 

La fel ca şi în primul caz, am construit evoluţia curbei de continentalism după formula lui Hromov. 

După evoluţia curbei am constatat că nuanţele de continentalism sunt mai evidenţiate cu cât înaintăm în 

interiorul Eurasiei. 

 
Fig. 3 

În urma cercetărilor duse, s-a ajuns la concluzia că clima temperată s-a format la latitudinile mijlocii şi 

se caracterizează prin existenţa celor 4 anotimpuri. Clima temperat-continentală prezintă o foarte mare 

instabilitate şi este foarte variabilă; vara, temperatura atinge valori tot atât de ridicate ca în regiunile 

tropicale, în timp ce iarna scade ca în regiunile polare. 

În zona temperată din emisfera nordică, s-au înregistrat valori extreme de temperatură: 58
0
C la Death 

Valley în California (SUA) şi -70
0
C la Verhoiansk, în Siberia. În această din urmă localitate, diferenţa dintre 

temperatura lunii celei mai calde (15
0
C) şi a lunii celei mai reci (-51

0
C) este de 66

0
C. De menţionat că la 

Chişinău, această diferenţă este de numai 31,8
0
C (între 

0
C în iulie şi -3

0
C în ianuarie).  

În continuare au fost efectuate calcule ale indicelui de continentalism pe linia Berna – Karaganda, între 

paralelele 40
0
 şi 50

0
 latitudine nordică pe teritoriul Eurasiei. 

Pentru a determina indicii de continentalism pentru punctele stabilite, şi anume: Berna (Elveţia), 

Budapesta (Ungaria), Chişinău (Republica Moldova) şi Karaganda (Kazahstan), stabilim coordonatele 

geografice ale acestora şi amplitudinile termice anuale înregistrate.  

Tabelul 6  

Datele climatice pentru oraşul Berna 

 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Temp.max.medii °C 

(°F) 

2.2 

(36.0) 

4.6 

(40.3) 

8.5 

(47.3) 

12.6 

(54.7) 

17.2 

(63.0) 

20.6 

(69.1) 

23.5 

(74.3) 

22.7 

(72.9) 

19.4 

(66.9) 

13.7 

(56.7) 

7.1 

(44.8) 

3 

(37) 

12.9 

(55.2) 

Temp. medii °C (°F) 
−1.2 

(29.8) 

0.5 

(32.9) 

3.7 

(38.7) 

7.3 

(45.1) 

11.5 

(52.7) 

14.9 

(58.8) 

17.3 

(63.1) 

16.4 

(61.5) 

13.3 

(55.9) 

8.6 

(47.5) 

3.1 

(37.6) 

−0.3 

(31.5) 

7.9 

(46.2) 

Temp.min.medii °C 

(°F) 

−3.7 

(25.3) 

−2.4 

(27.7) 

−0.1 

(31.8) 

3 

(37) 

6.9 

(44.4) 

10.1 

(50.2) 

12.1 

(53.8) 

11.7 

(53.1) 

9 

(48) 

5.3 

(41.5) 

0.5 

(32.9) 

−2.6 

(27.3) 

4.2 

(39.6) 

Precipitaţii mm 66 58 70 84 108 121 104 113 84 73 81 67 1,028 

Berna – coordonate geografice: 460 57΄ lat. N, 70 27΄ long. E. Amplitudinea termică anuală=27,20 

Evoluţia indicelui de continentalism în Eurasia 

0,82 
0,85 0,86 

0,89 
0,92 

0,75 

0,8 

0,85 

0,9 

0,95 

Linia1 0,82 0,85 0,86 0,89 0,92 

C-Paris C-Sankt 
Pet. 

C- 
Moscova 

C- 
Ekaterin. 

C- 
Yakutsk 

http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
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Tabelul 7 

Datele climatice pentru oraşul Budapesta 

 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime abs. °C 

(°F) 

18.1 

(64.6) 

19.7 

(67.5) 

25.4 

(77.7) 

30.2 

(86.4) 

34.0 

(93.2) 

39.5 

(103.1) 

40.7 

(105.3) 

39.4 

(102.9) 

35.2 

(95.4) 

30.8 

(87.4) 

22.6 

(72.7) 

19.3 

(66.7) 

40.7 

(105.3) 

Temp. max. medii 

°C (°F) 

1.2 

(34.2) 

4.5 

(40.1) 

10.2 

(50.4) 

16.3 

(61.3) 

21.4 

(70.5) 

24.4 

(75.9) 

26.5 

(79.7) 

26.0 

(78.8) 

22.1 

(71.8) 

16.1 

(61.0) 

8.1 

(46.6) 

3.1 

(37.6) 

15.0 

(59.0) 

Temp. medii °C 

(°F) 

−1.6 

(29.1) 

1.1 

(34.0) 

5.6 

(42.1) 

11.1 

(52.0) 

15.9 

(60.6) 

19.0 

(66.2) 

20.8 

(69.4) 

20.2 

(68.4) 

16.4 

(61.5) 

11.0 

(51.8) 

4.8 

(40.6) 

0.4 

(32.7) 

10.4 

(50.7) 

Temp. min. medii 

°C (°F) 

−4 

(24.8) 

−1.7 

(28.9) 

1.7 

(35.1) 

6.3 

(43.3) 

10.8 

(51.4) 

13.9 

(57.0) 

15.4 

(59.7) 

14.9 

(58.8) 

11.5 

(52.7) 

6.7 

(44.1) 

2.1 

(35.8) 

−1.8 

(28.8) 

6.3 

(43.3) 

Minime absolute 

°C (°F) 

−25.6 

(−14.1) 

−23.4 

(−10.1) 

−15.1 

(4.8) 

−4.6 

(23.7) 

−1.6 

(29.1) 

3.0 

(37.4) 

5.9 

(42.6) 

5.0 

(41.0) 

−3.1 

(26.4) 

−9.5 

(14.9) 

−16.4 

(2.5) 

−20.8 

(−5.4) 

−25.6 

(−14.1) 

Precipitaţii mm  38.5 36.7 37.4 47.2 64.5 69.8 50.4 49.5 42.7 46.9 59.9 49.3 592.8 

Sursa: www.met.hu Budapesta – coordonate geografice: 47
0
 28

΄ 
lat. N, 19

0 
03

΄ 
long. E. Amplitudinea termică anuală = 

30,5
0
 

Tabelul 8 

Datele climatice pentru oraşul Chișinău 

 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Maxime absolute °C 

(°F) 

15.5 

(59.9) 

20.7 

(69.3) 

25.1 

(77.2) 

31.6 

(88.9) 

35.9 

(96.6) 

37.1 

(98.8) 

39.4 

(102.9) 

39.2 

(102.6) 

37.3 

(99.1) 

32.6 

(90.7) 

23.6 

(74.5) 

18.3 

(64.9) 

39.4 

(102.9) 

Temp. max. medii °C 

(°F) 

0.9 

(33.6) 

2.6 

(36.7) 

8.1 

(46.6) 

15.4 

(59.7) 

22.0 

(71.6) 

25.2 

(77.4) 

27.5 

(81.5) 

27.2 

(81.0) 

21.5 

(70.7) 

15.1 

(59.2) 

7.5 

(45.5) 

2.3 

(36.1) 

14.6 

(58.3) 

Temperaturi medii °C 

(°F) 

−1.9 

(28.6) 

−0.8 

(30.6) 

3.7 

(38.7) 

10.4 

(50.7) 

16.5 

(61.7) 

19.9 

(67.8) 

22.1 

(71.8) 

21.7 

(71.1) 

16.3 

(61.3) 

10.5 

(50.9) 

4.1 

(39.4) 

−0.6 

(30.9) 

10.2 

(50.4) 

Temp. min. medii °C 

(°F) 

−4.3 

(24.3) 

−3.6 

(25.5) 

0.2 

(32.4) 

5.9 

(42.6) 

11.6 

(52.9) 

15.2 

(59.4) 

17.3 

(63.1) 

16.9 

(62.4) 

12.0 

(53.6) 

6.8 

(44.2) 

1.6 

(34.9) 

−2.8 

(27.0) 

6.4 

(43.5) 

Minime absolute °C 

(°F) 

−28.4 

(−19.1) 

−28.9 

(−20.0) 

−21.1 

(−6.0) 

−6.6 

(20.1) 

−1.1 

(30.0) 

3.6 

(38.5) 

7.8 

(46.0) 

5.5 

(41.9) 

−2.4 

(27.7) 

−10.8 

(12.6) 

−21.6 

(−6.9) 

−22.4 

(−8.3) 

−28.9 

(−20.0) 

Precipitaţii mm  36 31 34 39 46 65 62 56 62 36 37 39 543 

Sursa: Pogoda.ru.net; Chişinău – coordonate geografice: 47
0
 00

΄ 
lat. N, 28

0 
55

΄ 
long. E. Amplitudinea termică 

anuală=31,8
0
 

 

Tabelul 9 

Datele climatice pentru oraşul Karaganda 

Lunile Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Anual 

Temp. max. medii °C (°F) 
−11 

(13) 

−9 

(15) 

−3 

(26) 

9 

(48) 

19 

(67) 

24 

(76) 

27 

(81) 

25 

(77) 

18 

(65) 

9 

(48) 

−2 

(28) 

−9 

(16) 

8.1 

(46.7) 

Temp. min. medii °C (°F) 
−20 

(−4) 

−19 

(−3) 

−14 

(7) 

−2 

(28) 

5 

(41) 

11 

(51) 

13 

(55) 

11 

(51) 

5 

(41) 

−2 

(28) 

−11 

(12) 

−18 

(0) 

−3.6 

(25.6) 

Precipitaţii mm  15 25 30 20 33 41 48 46 18 30 18 15 340 

Sursa: Weatherbase; Karaganda – coordonate geografice: 49
0
 50

΄ 
lat. N, 73

0 
10

΄ 
long. E. Amplitudinea termică 

anuală=47
0
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
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(după Conrad) 

CBerna= [1,7×A/ sin(47
0
+10

0
)]-14= (1,7×27,2/ sin57

0
)-14=46,24/0,8387-14= 55,13-14=41,13; 

CBudapesta= [1,7×A/ sin(47
0
+10

0
)]-14= (1,7×30,5/ sin57

0
)-14=51,85/0,8387 -14= 61,82-14=47,82; 

CChişinău= [1,7×A/ sin(47
0
+10

0
)]-14= (1,7×31,8/ sin57

0
)-14= 54,06/0,8387 – 14= 64,45-14=50,45; 

CKaraganda= [1,7×A/ sin(50
0
+10

0
)]-14= (1,7×47/ sin60

0
)-14= 79,9/0,8660 – 14= 92,26-14 = 78,26. 

Construind graficul modificării indicelui de continentalism pe linia Berna–Karaganda, obţinem 

următorul rezultat: 

 
Fig. 4 

Efectuăm calcule ale indicelui de continentalism pe aceeași linie, Berna–Karaganda, doar că utilizăm o 

altă formulă: C=(A-5,4sinφ)/A (după Hromov), unde A – amplitudinea termică anuală, υ – latitudinea 

punctului de calcul. 

CBerna=(A-5,4 sinυ)/A= (27,2
0
 – 5,4× sin 47

0
)/27,2

0
 = (27,2-5,4×0,7314)/27,2 = (27,2- 3,9495)/27,2 = 0,854; 

CBudapesta=(A-5,4 sinυ)/A= (30,5
0
 – 5,4× sin 47

0
)/30,5

0
 = (30,5-5,4 × 0,7314) / 30,5 = (30,5- 3,9495)/30,5 = 0,870; 

CChişinău=(A-5,4 sinυ)/A= (31,8
0
 – 5,4×sin 47

0
)/31,8

0
 = (31,8-5,4×0,7314)/31,8 = (31,8- 3,9495)/31,8 = 0,875; 

CKaraganda=(A-5,4 sinυ)/A= (47
0
 – 5,4×sin 50

0
)/47

0
 = (47-5,4×0,7660)/47 = (47-4,1364)/47 = 0,911; 

Construim graficul evoluţiei indicelui de continentalism pe linia Berna–Karaganda, obţinând: 

 
Fig. 5 

Evoluţia indicelui de continentalism pe  

linia Berna-Karaganda (după Conrad) 

41,13 
47,82 50,45 

78,26 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Linia1 41,13 47,82 50,45 78,26 

C-Berna C-Budapesta C-Chişinău C-Karaganda 

Evoluţia indicelui de continentalism pe  

linia Berna-Karaganda (după Hromov) 

0,854 

0,87 
0,875 

0,911 

0,82 

0,84 

0,86 

0,88 

0,9 

0,92 

Linia1 0,854 0,87 0,875 0,911 

C-Berna C-Budapesta C-Chişinău C-Karaganda 
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Observăm din graficele respective, evoluţia în creştere a indicelui de continentalism de la vest spre est, 

în special, în interiorul continentului, acest indice are valori mari. Cum am mai menţionat, clima temperat-

continentală prezintă o foarte mare instabilitate şi este foarte variabilă; vara, temperatura atinge valori tot atât 

de ridicate ca în regiunile tropicale, în timp ce iarna scade ca în regiunile polare. 

În concluzie menţionăm că la nivel continental, principalii factori genetici ai continentalismului derivă 

din factorii genetici ai climei planetei: radiaţia solară care determină caracterul temperat al continentului 

Eurasiatic, existenţa curenţilor maritimi dinspre Oceanul Atlantic, aspectul şi altitudinea reliefului şi 

existenţa unei mase continentale de întindere din ce în ce mai mare spre răsărit, care determină 

continentalismul temperaturii şi precipitaţiilor (adică un regim din ce în ce mai contrastat spre răsărit, cu veri 

mai calde, ierni mai reci, ploi mai abundente şi secete mai durabile). 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА  

НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

C. БОРУК, И. ВИНКЛЕР, Н. ТРОЯНОВСКАЯ 

Черновицкий Национальный университет им. Ю. Федьковича, Украина 

A technological flowsheet of the alternative liquid fuel production from the secondary fuel components: coal 

conditioning wastes, non-conditional high-sulfur and high-ash coals, technical pyrocarbon, oil refining slurries and the 

polymer materials processing byproducts has been proposed. Viscosity of the alternative fuel compositions is ranged 

from 0,4 to 1,6 Pa×s and they keep sedimentation stability for 14-60 days depending on concentration of ingredients 

and plastizing agents. Initial characteristics of the fuel compositions can be restored completely by the thorough mixing 

even after their disintegration. Special admixtures can ensure significant reduction (60-80 %) in the acid gases 

emission. Economical and environmental suitability of the secondary fuels have been proved by a series of the 

industrial tests.  

 

Введение. Во многих регионах Украины накоплено значительное количество потенциальных 

вторичных энергоресурсов, большая часть которых считается отходами различной степени опасности 

(отходы обогащения угля, коксохимического производства, нефтедобывающих и нефтеперерабаты-

вающих производств, полимерные отходы различной природы, отходы древесины). Хранения таких 

отходов нерационально с экономической и опасно с экологической точки зрения. Высокое содержа-

ние в отходах соединений серы, азота, соединений металлов приводит к загрязнению окружающей 

среды токсичными веществами. Кроме того, такие отходы – дополнительные источники образования 

и выбросов парниковых газов, в первую очередь диоксида углерода, метана и других углеводородов. 

Хранение вторичных энергоресурсов создает локальные и обостряет глобальные экологические проб-

лемы. Учитывая постоянно растущие цены на энергоносители в ряде случаев топливные вторичные 

энергоресурсы непосредственно сжигаются для получения тепловой энергии. При этом не дости-

гается полного сгорания топливной составляющей, образуются и выбрасываются значительные коли-

чества твердых и газообразных загрязняющих веществ. Твердые остатка (шлаки) содержат большое 

количество соединений серы, углерода и постепенно деградируя в окружающей среде, становятся 

источником загрязнения [1].  

Угольные предприятия стоят в одном ряду с наибольшими промышленными загрязнителями окру-

жающей среды. При этом негативное экологическое влияние происходит не только при проведении 

добычи, но и много лет после ее прекращения. Источником такого загрязнения являются терриконы.  

Все существующие способы добычи угля приводят к образованию на поверхности породных 

отвалов. Ежегодно в процессе подземной добычи угля в Украине на поверхность поднимается около 

40 млн. м
3
 породы, которая складируется в отвалы.  

Воздействие терриконов на окружающую среду сопряжено также с тем, что породным отвалам 

присуще самовозгорание с выделением в атмосферу вредных газов и пыли, вплоть до взрыва террико-

нов. В среднем из одного горящего отвала за сутки выделяется около 10 т окиси углерода, 1.5 т сернис-

того ангидрида и значительное количество примесей других газов. Таким образом, главной задачей в 

национальном масштабе сегодня должно стать снижение антропогенного влияния предприятий горной 

промышленности, в первую очередь рациональная и экологически безопасная переработка терриконов.  

Количество твердых отходов постоянно увеличивается за счет углеобогатительных предприятий. 

Только на территории Донецкой области в терриконах накоплено около 3 млрд. тонн твердых отходов с 

содержанием топливной составляющей 10-40%, 120 млн. тонн − в виде шламов в гидроотстойниках.  

Технология переработки нефти предусматривает хранение нефтяных шламов в земляных 

амбарах. Такая система хранения отходов приводит к загрязнению грунтов и подземных вод за счет 

миграции токсичных соединений, что приводит к обострению ряда экологических проблем в местах 

их расположения, в первую очередь в районах с фильтрующими почвами или высоким уровнем 

подземных вод. Нефтяные шламы характеризуются высокой вязкостью, практически не текучи, 

содержат тяжелые конденсированные углеводороды (парафины, смолы, асфальтены). Одной из 
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сложных проблем их дальнейшей переработки нефтешламов является их извлечение из котлованов. 

Высокая вязкость не позволяет откачивать шламы по трубам, вместе с тем полужидкое состояние не 

дает возможности добывать его как твердое вещество.  

Хранение отработанных автомобильных шин сопровождается значительным негативным влия-

нием на окружающую среду, поскольку они практически не поддаются биологической деградации, и 

являются источником длительного загрязнения. Известно несколько основных технологий переработ-

ки и утилизации автомобильных шин. Пиролиз является одним из наиболее перспективных методов, 

проведение которого позволяет получить продукты, которые можно использовать в дальнейшем в на-

родном хозяйстве. Перспективное направление применения жидких продуктов пиролиза – потен-

циального вторичного энергоносителя – его использование в качестве топлива. 

Экологически безопасным и рентабельным направлением применения названных вторичных 

энергоносителей является создание на их основе жидкого, усредненного по составу топлива, 

пригодного для непосредственного сжигания в котлоагрегатах, так же определение режимов его 

сжигания, при которых будут достигаться приемлемые технологические и экологические показатели 

процесса. Это угольные суспензии – смеси измельченного угля и разреженных введением жидких 

продуктов пиролиза полимерных отходов нефтешламов. Как топливо высококонцентрированные 

угольные суспензии успешно применяются за рубежом (США, Италия, Китай, Россия и др.) Как 

показали исследования американских ученых, при сжигании угля в виде водных суспензий выбросы 

оксидов азота, серы и угарного газа сокращаются на 30%, по сравнению со сжиганием угля в виде 

пыли. Кроме того, при сжигании угля в виде суспензии значительно увеличивается степень 

выгорания топливной составляющей (недогар менее 0,5%). В жидкое топливо вводятся минеральные 

составляющие для химического связывания вредных веществ [2-5]. 

Объекты исследования и методика эксперимента. Объектами исследования были выбраны: 

– нефтяной шлам НГДУ «Долинанафтогаз». Плотность шлама 0,912-0,937 г/см
3
; вязкость шлама 

16,3 Па × с; влажность 32%; содержание минеральной составляющей 11-15%.  

– жидкие продукты пиролиза резины, фракции отгона 55-185ºС;  

– уголь марки «Г», шахты «Междуреченская», Львовская область (исходная влажность 3,5 %, 

зольность 19,5%, содержание серы 4,2%); 

– бурый уголь марки «Б», Александрийского месторождения. Бурый порошок, зольностью 22,5%, 

влажностью 32,3%. Размеры частиц 0,1-5 мм; 

– отходы угля марки «Т», центральной обогатительной фабрики «Кондратьевская», влажностью 

15%, зольностью 43,1%; 

– технический пикарбон, твердый остаток процесса пиролиза полисерных отходов. 

Вязкость систем определялась при скорости сдвига 9 с
-1

 на приборе "Реотест-2" согласно 

стандартной методике.  

Седиментационная устойчивость высококонцентрированных суспензий определяли по времени, 

необходимым до начала их расслоения в мерных цилиндрах на 25 мл.  

Теплотворную способность образцов топлива определяли путем их сжигания в 

калориметрической бомбе.  

Температуру вспышки определяли путем нагревания образцов на песчаной бане согласно 

стандартной методике  

Результаты и обсуждение. Целью работы было определение оптимального состава суспензион-

ного топлива на основе предложенной дисперсионной среды и различных видов твердых энергоноси-

телей: уголь марки «Г», бурый уголь, антрацит, отходы углеобогащения марки «Т», технический пи-

рокарбон.  

Работа посвящена исследованию физико-химических и эксплуатационных свойств тройных 

смесей нефтешламы – жидкие продукты пиролиза – дисперсный уголь при соотношениях 

компонентов 2 : 2 : 1. Получение суспензионного топлива проводили по схеме, приведенной на 

Рис.  
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Рис. Схема получения альтернативного суспензионного топлива на основе вторичных энергоресурсов 

 

Основные физико-химические и эксплуатационные характеристики полученных смесей приведе-

ны в Табл.1. 

Таблица 1 

Физико-химические и эксплуатационные характеристики суспензий  

на основе жидких продуктов пиролиза резины 

Образец 

Эффективная 

вязкость,  

Па с  

Седиментационная 

устойчивость, 

сутки 

Степень выгорания 

топливной 

составляющей (%)  

Теплообразующая 

способность 

(кДж/кг) 

Удельные 

выбросы 

SO2, кг/ГДж 

Исходная смесь жидкие 

продукты пиролиза 

резины + нефтяные 

шламы 

0,45 8 100 38.600 0,680 

Исходная смесь + 20% 

уголь марки «Г» 
0,86 19 99,5 43.250 0,720 

Исходная смесь + 20% 

отходы уголя марки «Т» 
1,05 23 98,0 41.500 0,560 

Исходная смесь + 20% 

бурый уголь 
0,95 22 98,5 42.000 0,640 

Исходная смесь + 20% 

антрацит 
0,75 14 99,3 41.200 0,660 

Исходная смесь + 20% 

пирокарбон 
1,25 28 96,5 44.500 0,700 

Нефтешламы 

40% от общей 

массы 

Жидкие 

продукты 

пиролиза 

40% от общей 

массы 

Уголь, отходы 

углеобогащения 

Дробление, 

ситовой анализ, 

≤ 250 мкм 

смешивание 

20% от 

общей 

массы 

смеситель 

Фильтрование,  ≤ 

250 мкм 

Конечный продукт продукт 
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Как видно из приведенных данных физико-химические (вязкость, седиметационная устойчи-

вость) и эксплуатационные (степень выгорания топливной составляющей, теплотворная способность, 

удельные выбросы сернистого ангидрида) характеристики полученных систем позволяют использо-

вать их как топливо. Учитывая доступность и относительную дешевизну исходного сырья, такой вид 

топлива может успешно конкурировать с традиционными видами жидкого топлива. 

Как показали опытно-промышленные испытания, преимуществом топлива рекомендуемого 

состава является возможность его применения без подсветки. Горение не сопровождается 

образованием сажи, других продуктов неполного сгорания топлива. Зольные частицы имеют 

светлую окраску, что свидетельствует о высокой степени выгорания топливной сос-

тавляющей. Удельные выбросы основных загрязняющих веществ так же сокращаются (Табл.2). 

 

Таблицa 2 

Экологические параметры сжигания стандартного  

топлива и топлив предложенного состава 

Образец Выбросы загрязняющих веществ, мг/м3 Температура газов, °С 

Топливный мазут 

NO2 – 7,86 

CO – 545,3 

SO2– 0 

318 

Суспензия на основе угля «Г» 

NO2 – 12.81 

CO – 193.9 

SO2 – 5,33 

536 

Суспензия на основе угля «Г» + Са(ОН)2 

NO2 – 9,05 

CO – 175,2 

SO2 – 0 

523 

Суспензия на основе отходов угля «Т» 

NO2 – 16,23 

CO – 492,9 

SO2 – 6,33 

424 

Суспензия на основе бурого угля 

NO2 – 8,37 

CO – 112,1 

SO2 – 0 

376 

Суспензия на основе антрацита 

NO2 – 2,05 

CO – 606,3 

SO2 – 3,00 

486 

Суспензия на основе пирокарбона 

NO2 – 18,11 

CO – 691,46 

SO2 – 5,67 

498 

 

Проведенные испытания показали экономическую и экологическую целесообразность примене-

ния смесей предложенного состава как топлива. 
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ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ТОЛУОЛА В ОТКРЫТОЙ ВОДНОЙ  

СРЕДЕ В ПРИСУТСТВИИ ТОЛУОЛЬНОЙ ФАЗЫ 

И. ВИНКЛЕР, Е. БОДНАРЮК, С. БОРУК 

Черновицкий Национальный университет им. Ю. Федьковича, Украина 

An investigation of the temporal changes in the toluene concentration in water for the toluene-water-air system has been 

carried out for a range of initial contents of toluene. Dynamics of the optical density on the wavelength 258 nm was 

measured experimentally to record the temporal changes. It was found that the toluene concentration in water reaches 

its maximum within 20-45 min for the whole range of the initial concentrations. The tail concentrations in all 

experiments approach to quite low values that may evidence low end-contents of toluene in the water systems without a 

separate toluene phase. 

 

Введение. Толуол С6Н5СН3 – ароматическое соединение, член гомологического ряда одноядер-

ных ароматических веществ. В чистом виде это прозрачная, несколько вязкая жидкость с резким 

характерным запахом.  

Это соединение токсично и относится к третьему классу опасности [1-3]. При высоких концен-

трациях пары толуола оказывают наркотическое действие на человека, а с воздухом они могут 

образовывать взрывоопасные смеси [4, 5]. Ранее использовался для приготовления косметических 

композиций и в некоторых лекарствах против кашля. Теперь, после установления токсического и 

наркотического действия, толуол используется лишь как компонент некоторых растворителей. 

Получают толуол из каменноугольной смолы, или как один из продуктов каталитического рифор-

минга бензиновых фракций нефти. 

Являясь одним из нефтепродуктов, толуол играет свою роль в общем загрязнении окружающей 

среды нефтью и продуктами ее переработки. Особенно остро эта проблема стоит в отношении 

загрязнения нефтепродуктами водной среды. Допустимое содержание нефтепродуктов в воде рыбо-

хозяйственного назначения согласно законодательству Украины составляет 0,5 мг/л [6]. Это довольно 

жесткое требование, которое в ряде случаев не выполняется вследствие попадания в водные объекты 

прямых утечек нефтепродуктов с транспортных средств, промышленных предприятий, а также 

поверхностных стоков с населенных пунктов и дорог. 

Поскольку толуол и его гомологи – типичные антропогенные загрязнители окружающей среды (в 

особенности, водных объектов), необходимо исследовать временную динамику его концентрации в 

водной среде, куда он может попадать различными путями. Информация о временнóй динамике 

содержания толуола в воде (время достижения максимальной концентрации, скорость и глубина ее 

падения после достижения максимума) может быть полезна в числе прочего и для осуществления 

правильного выбора вида и времени проведения мероприятий по очистке вод, загрязненных этим 

веществом и его гомологами. 

Описание экспериментальной методики и ее обоснование. Для расширения базы эксперимен-

тальных данных по динамике концентрации толуола в водных системах с разным начальным содер-

жанием вещества, нами проведено исследование изменений оптической плотности в системах вода-

толуол, в которые вносились различные начальные концентрации вещества. Важность этого исследо-

вания определяется необходимостью получения данных о временнóм нарастании/падении концентра-

ции органического загрязнителя в воде, которое происходит в результате одновременного протекания 

разнонаправленных процессов массопереноса.  

С одной стороны, в системе толуол-вода происходит перенос толуола из толуольной фазы в 

водную, в результате чего его концентрация возрастает. Этот процесс сначала протекает довольно 

быстро, однако со временем его скорость уменьшается, чему способствует с одной стороны истоще-

ние толуольной фазы, вещество из которой постепенно переходит в воду. Также по мере прибли-

жения к концентрации насыщенного раствора толуола в воде, скорость массопереноса уменьшается. 

С другой стороны, концентрация толуола в воде падает и вследствие его испарения, скорость 

которого возрастает по мере нарастания содержания толуола в водной фазе. 
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Таким образом, имеет место конкуренция двух процессов массопереноса. Из толуольной фазы 

вещество переносится в воду (это приводит к увеличению концентрации толуола и контролируется 

концентрацией вещества в воде, падая при росте последней). Из водной фазы толуол переносится в 

газовую (это вызывает уменьшение концентрации толуола в воде, а скорость данного массопереноса 

увеличивается при росте содержания толуола). 

Исходя из этой схемы, можно ожидать, что в условиях, когда обеспечена возможность 

одновременного перехода толуола в воду и его испарения, концентрация ароматического вещества 

должна сначала нарастать, проходить через максимум и далее падать. 

Нашей задачей было установить детальный характер описанных выше зависимостей для 

различных начальных концентраций толуола и найти время достижения максимума концентрации в 

воде, определить особенности стадий нарастания и уменьшения его концентрации. 

Исследуемая система представляла собой пластиковую емкость с дистиллированной водой 

объемом 1,5 л, куда вносилось определенное количество толуола. Непосредственно после этого мы 

отбирали пробы и далее спектрофотометрически определяли оптическую плотность раствора. 

Емкость герметически не закрывалась и толуол мог свободно испаряться. Перемешивания, или 

другие механические воздействия на систему не осуществлялись. Начальные концентрации толуола 

составляли 0,06; 0,1; 0,2 и 0,4 мл/л. Все эти концентрации были ниже концентрации насыщенного 

раствора толуола в воде (~ 0,65 мл/л). 

Спектрофотометрические исследования проводились на волне 258 нм с использованием 

спектрофотометра СФ-26, раствор сравнения – дистиллированная вода. Именно эта длина волны 

была идентифицирована в [7, 8] как пик светопоглощения «бензольной» волны (Pис.1) для раствора 

толуола в воде. 

Рис.1. Общий вид «бензольной» волны светопоглощения для раствора толуола в воде 

 

Непосредственно измерялась не оптическая плотность, а светопропускание, поскольку точность 

его определения на СФ-26 выше, чем для оптической плотности. Светопропускание затем 

пересчитывалось в оптическую плотность и по изменению ее величины мы делали выводы об 

изменениях концентрации толуола в водной фазе. Это возможно без определения самой 

концентрации, поскольку оптическая плотность линейно связана с содержанием вещества, 

поглощающего свет:  
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kclD3,2 ,     (1) 

где D – оптическая плотность, k – константа светопоглощения, l – толщина светопоглощающего слоя 

и с – концентрация светопоглощающего вещества. Как видно из (1), при условии неизменности 

параметров системы, оптическая плотность зависит только от концентрации, а характер этой 

зависимости – линейный. Таким образом, можно ограничиться измерением только оптической 

плотности и без пересчета ее в концентрацию судить об изменении последней. Дальнейшие детали 

экспериментальной процедуры подробно описаны в [7]. 

Результаты и обсуждение. Результаты измерения оптической плотности системы представлены 

на Рис.2. Из него видно, что для всего исследованного диапазона начальных концентраций толуола 

наблюдается тенденция уменьшения времени достижения максимальной концентрации толуола в 

системе с ростом его первоначального содержания. Некоторый разброс пиков максимальной 

концентрации толуола на Рис.2 объясняется влиянием экспериментальных погрешностей приготовле-

ния водно-толуольных систем и флуктуациями условий растворения в зависимости от изменения не-

контролируемых параметров эксперимента. Полученные результаты дают нам основания сделать вы-

вод о том, что с увеличением исходного содержимого толуола наблюдается ускорение его растворе-

ния, в то время, как испарение из водной фазы интенсифицируется не так заметно. В свете того, что 

равновесие в системе толуол-вода-воздух определяется балансом процессов растворения в воде/ 

испарения из воды, эта картина выглядит вполне логичной и подтверждает ранее выдвинутое 

предположение об определяющей роли баланса растворения/испарения именно из водной, а не из 

толуольной фазы. 

Кроме того, очевидно, что в выбранном диапазоне начальных концентраций толуола мы еще не 

достигаем границы образования его насыщенного раствора. Этот вывод базируется на том, что в 

пределах изученных концентраций высота пика продолжает расти с увеличением концентрации 

толуола. В дальнейшем мы планируем изучить поведение описанной системы при более высоких 

начальных концентрациях, которые равны или превышают концентрацию насыщенного раствора. 

Интересно также отметить, что учитывая достаточно медленное растворение толуола, его макси-

мальная концентрация в воде достигается довольно быстро – в пределах 20-45 минут. 

Рис. 2. Временные изменения оптической плотности в системе толуол-вода-воздух  

для разных начальных концентраций толуола 
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Основные выводы. В толуол-водной системе концентрация органического вещества в воде 

претерпевает относительно быстрое нарастание, которое после прохождения максимума сменяется 

более пологим уменьшением содержания. Очевидно, основной вклад в это вносит баланс процессов 

массопереноса толуола из толуольной фазы в водную фазу и испарение из нее. Также, очевидно, на 

баланс указанных процессов массопереноса влияет и истощение толуольной фазы. Для спектра 

исследованных концентраций толуола время наступления максимального содержания вещества в 

воде находилось в диапазона 20-45 мин. Кроме того, по мере спадания концентрации, для всех 

экспериментов содержание толуола сходилось на достаточно низкой величине оптической плотности, 

что указывает на то, что в отсутствие собственно толуольной фазы, вещество быстро испаряется и не 

задерживается в виде раствора. 

Литература: 

1. Narongchai P., Toluene poisoning associated with thinner and glue abuse: A report of three cases and a review of 

literatures, în Chiang Mai Medical Journal, 1995, no.34(4), p. 179-185. 

2. Al-Hajiri Z., Del Bigio M.R., Brain damage in a large cohort of solvent abusers, în Acta Neuropathol, 2010, 

no.119, p. 435-445. 

3. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_131.html  

4. Лужников Е. А., Клиническая токсикология, Москва, «Медицина», 1982, 368 с. 

5. Назаров В.П., Киршев А.А., Вентиляция резервуаров перед ремонтными работами, în Технологии 

техносферной безопасности, 4(44), 2012, http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-4/01-04-12.ttb.pdf 

6. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених 

пунктів України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02 

7. Winkler Igor and Agapova Nataliya, Determination of water pollution by the oil products through UV photometry, 

în Environmental Monitoring and Assessment, 2010, no.168, p.115-119. 

8. Winkler I., Sapronova A. and Rogozynskiy M., The fate of the water-soluble components of some oil products: 

the solubility limits and dissolution/evaporation equilibriums, în 15
th

 International Symposium on Solubility 

Phenomena and Related Equilibrium Processes. Qinghai Institute of Salt Lakes, China. July 23-27, 2012. Abstract 

volume, p.42. 

  

http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_131.html
http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-4/01-04-12.ttb.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02


 Cercetări experimentale 

 ISSN 1857-3517 

 

 129 

PARTICULARITĂŢILE REPRODUCERII VEGETATIVE ŞI PONDEREA  

SUBSTRATULUI DE CREŞTERE ASUPRA RIZOGENEZEI BUTAŞILOR  

DE LIANE DECORATIVE FOLOSITE ÎN FITODESIGN 

Cristina VLAS  

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

In terms of culture in greenhouses, where the conditions of growing are near extreme for some species, the 

generative reproduction is often suppressed. Some species even under natural conditions are more inclined to 

vegetative propagation, or only multiply just vegetative, especially in marginal areas of the area. 

Knowledge the features of plant vegetative propagation are important in terms of adaptation to environmental 

conditions, and practical point of view. It was found that the generation vegetative blooms earlier than plants go to seed 

and vegetative propagation earlier. 

In case to good choosing of crops and ornamental varieties is very profitable in economic terms. From point of 

view the decorative creepers they would be very profitable economic, that made vigorous growth in the short to become 

decorative in a growing season. 

 
Key-words:  Lianas, cuttings, substrate, vegetative reproduction, cost-effectively, technology. 

 

Pe Terra sunt enumerate peste 2,2 mii specii de liane, răspândite printre plantele cu seminţe.   Diverşi 

reprezentanţi constituie circa o jumătate din numărul speciilor  din încrengătura Magnoliophyta. Unele 

familii ca: Vitaceae, Cucurbitaceae şi Convolvulaceae sunt formate preponderent din liane. Sunt întâlnite 

specii de liane şi printre ferigi, bambuşi şi palmieri. 

Lianele au un areal foarte răspândit, însă pe Terra sunt repartizate neuniform. Ele se întâlnesc în toate 

zonele climatice în fitocenozele în componenţa cărora sunt arbori, căci lianele au nevoie de sprijin. Peste 

90% dintre liane provin din zonele tropicale (2.000 de specii), pe când în zonele temperate vegetează doar 

200 de specii. 

În condiţiile culturii  în sere, unde condiţiile  de creştere sunt  aproape de extreme pentru unele specii,  

multiplicarea generativă este deseori  suprimată. Unele specii, chiar şi în condiţii naturale,  sunt mai pre-

dispuse la înmulţirea vegetativă, sau se înmulţesc numai vegetativ, mai ales în zonele marginale ale arealului. 

În cadrul GB (I) a AŞM,  condiţiile de temperatură  sunt cele mai imprevizibile în perioada toamnă-iarnă 

şi primăvară, regimul de umiditate  care acţionează asupra ritmului de dezvoltare şi adaptarea la condiţiile de 

mediu. Schimbarea acută a condiţiilor de mediu se răsfrâng asupra înmulţirii plantelor. O mare importanţă o 

are şi specificul speciei. Cunoaşterea particularităţilor plantelor de înmulţire vegetativă este importantă şi din 

punctul de vedere al adaptării  la condiţiile de mediu, şi din punct de vedere practic. S-a constatat că genera-

ţia vegetativă înfloreşte mai devreme decât plantele din seminţe şi trece la înmulţire vegetativă mai devreme. 

În colecţia Grădinii Botanice sunt circa  146 de taxoni de liane din 24 de familii şi 38 de genuri. Această 

varietate bogată prezintă un mare interes pentru înverzirea verticală a localurilor cu diferită destinaţie.  

Butăşirea plantelor decorative are loc în condiţii de teren protejat, în sere, de aceea nu este dependentă 

de condiţiile climatului din zona temperată (ierni şi primăveri friguroase, îngheţuri), şi se poate înfăptui pe 

întreg parcursul anului, în serele dotate cu utilaj de iluminare artificială, încălzire şi irigare. 

Tehnologia butăşirii, în cazul alegerii corecte a culturilor şi soiurilor decorative este foarte rentabilă, din 

punct de vedere economic. În cazul lianelor decorative, ele ar fi foarte  rentabile din punct de vedere econo-

mic, fiindcă realizează creşteri viguroase în termene scurte şi devin decorative într-o perioadă de vegetaţie.  

Ca dezavantaj al acestei metode pot fi considerate  cheltuielile mari  la pregătirea substratului, eforturile 

şi forţa de muncă necesare pentru repicarea butaşilor înrădăcinaţi, cât şi dezinfectarea substarului contra 

bolilor şi dăunătorilor. 

Dintre substraturi în prezent sunt folosite materiale de origine anorganică, organică şi polimeri sintetici. 

Dintre materialele de natură anorganică se foloseşte pe scară largă nisipul, fără oarecare adaosuri organice, 

sol, pietriş  ş.a. 

Dintre materialele organice,  cel mai des se foloseşte turba, muşchiul de sfagnum, rumeguşul  de lemn, 

solurile naturale pure sau în amestec cu alte materiale. 
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Porozitatea substratului este foarte importantă, fiind un factor decisiv pentru înrădăcinarea butaşului, 
procesul  de înrădăcinare fiind în strânsă legătură cu respiraţia intensivă a butaşilor. În cazul folosirii turbei 
sau nisipului cu fracţie măruntă se poate încălca regimul de aeraţie. 

O mare răspândire în calitate de substrat pentru butăşire o are amestecul de turbă cu nisip şi alte 
materiale în diferite proporţii. Cele mai indicate proporţii sunt 1:2 sau 1:3. În acest tip de substart se creează 
condiţii favorabile de aeraţie, umiditatea înaltă, ceea ce contribuie la formarea rădăcinilor la butaşi  şi  
favorizează creşterea activă a lăstarilor. 

Perlitul este un material granular, de culoare sură sau albă.  Din punct de vedre chimic, este un material 
inert şi foarte bine absoarbe apa. Capacitatea de absorbţie a apei este de 35-40 ori mai mare  decât cea a 
nisipului de râu. Structura acestui material este foarte poroasă, conţinând mult aer. Totodată, acest material 
este aproape steril, astfel fiind minimizat riscul de putrezire şi infectare cu diferiţi germeni bacterieni sau 
virali şi fungi. 

Regimul de înrădăcinare  al butaşilor presupune menţinerea unor anumite condiţii de mediu: temperatura, 
umiditatea, iluminarea, îndreptate  spre activarea proceselor fiziologice  în partea inferioară a butaşilor  şi în frunze. 

După formarea rădăcinilor, o mare importanţă are organizarea nutriţiei minerale, care îmbunătăţeşte 
dezvoltarea lor, procesul de înrădăcinare în urma transplantării.  

Materiale şi metode. Cercetările privind înmulţirea  vegetativă a lianelor decorative  s-au efectuat în 
perioada anilor 2006-2009, în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM.  

S-au cercetat 5 specii de liane tropicale şi subtropicale care au fost supuse unor experienţe privind 
înmulţirea vegetativă a acestora în diferite substrate. Drept substrat de înrădăcinare au fost luate nisipul, 
turba, amestecul dintre acestea, amestecul de turbă şi perlit şi drept control a servit apa. 

Rezultate şi discuţii. Lianele se înmulţesc atât sexuat, cât şi asexuat, cea din urmă având o mare 
prioritate pentru introducerea în cultură. 

Înmulţirea pe cale vegetativă reuneşte metode care se bazează  pe însuşirea plantelor de a forma 
organisme noi, pornind de la anumite organe vegetative specializate (bulbi, tuberobulbi, rizomi etc.) sau 
porţiuni ale acestora, de la fragmente ale părţilor vegetative şi chiar de la ţesuturi şi celule. 

Numeroase specii  floricole se înmulţesc frecvent vegetativ, datorită unor  avantaje pe care le oferă acest 
mod de înmulţire: asigură păstrarea caracterelor plantelor-mamă, eliminând orice cauză a  variabilităţii; rep-
rezintă singura posibilitate de înmulţire a unor plante care, din diferite cauze, nu produc seminţe; înlocuieşte 
total sau parţial înmulţirea prin seminţe, atunci când seminţele germinează sau au un procent ridicat de 
sterilitate; permite obţinerea de plante mature într-o perioadă redusă; plantele obţinute prin metode vegetati-
ve ajung să înflorească într-un timp mai scurt; materialul obţinut este omogen şi identic cu plantele-mamă 
din care provine; face posibilă combinarea între specii şi genuri (prin altoire) şi obţinerea unor plante cu re-
zistenţă sporită sau a unor exemplare interesante din punct de vedere ornamental. 

Înmulţirea prin butaşi este metoda cu cea mai largă utilizare în înmulţirea plantelor floricole, deoarece 
este uşor de aplicat, se poate executa aproape tot timpul anului, nu impune o tehnică deosebită la 
confecţionarea şi înrădăcinarea butaşilor şi dă rezultate foarte bune la un număr mare de specii. Butăşirea 
presupune utilizarea unor porţiuni de plantă (tulpini, lăstari, frunze, rădăcini), fasonate într-un anumit mod şi 
puse la înrădăcinat în condiţii optime de lumină, temperatură, umiditate, în scopul generării de plante noi.   

Butăşirea se finalizează cu formarea unui nou individ complet, atunci când porţiunea de plantă detaşată 
(butaşul) este capabilă nu numai să emită rădăcini adventive, ci să posede şi primordialităţile necesare 
refacerii părţilor aeriene ale noilor indivizi. 

Butaşii pregătiţi sunt puşi la înrădăcinare în lăzi cu substrat pregătit anterior. Substratul este mediul  de 
cicatrizare  a rănilor pe butaş, formarea calusului  şi rădăcinilor adventive. Substratul trebuie să fie  de o 
structură poroasă, cu o bună aeraţie şi din punct de vedre mecanic dur, încât butaşii să se menţină în poziţie 
orizontal-oblică, de asemenea, trebuie să fie de un pH convenabil pentru înrădăcinarea butaşilor, să fie 
higroscopic şi fără germeni de infecţii sau seminţe de buruieni.  

În perioada studiului,  au fost puse experimente pentru 5 specii de liane decorative   în diferite  termene de 
butăşire. Pregătirea butaşilor de pe lăstarii de creştere  s-a efectuat în orele de dimineaţă cu 1-3 muguri şi lun-
gimea de 6-15 cm. Butaşii au fost puşi în microsere în lădiţe cu diferite substraturi, la adâncimea de 3-4 cm.  

Butaşii au fost plantaţi în mai multe variante,  fără folosirea stimulatorilor de creştere în cadrul acestui ex-
periment. Au fost folosite ca substraturi: nisipul, turba, turbă+nisip, turbă +perlit. Drept control a servit apa. 
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Pentru înmulţirea lianelor prin butaşi lemnificaţi, ai fost folosiţi lăstari de 2 ani pentru Tetrastigma 

voinerianum Pierre ex Gagnep, Stephanotis floribunda Brongn., Jasminum polyanthum Franch.  Butaşii au 

fost puşi la înrădăcinat în a doua jumătate a lunii iulie. Pentru înrădăcinare au fost folosite microsere 

pregătite cu drenaj bun, şi substratul propriu-zis. Lăzile au fost acoperite cu peliculă pentru a micşora 

transpiraţia şi temperatura optimă, precum şi pentru umbrire în zilele cu insolaţie puternică.  

Îngrijirea ulterioară a butaşilor a constat în întreţinerea temperaturii la 27-28  grade  şi umidităţii înalte. 

Rădăcinile s-au format în 3-6 săptămâni. După înrădăcinare au fost scoşi din microseră care se ventila 

deschizând ramele. Procentul de înrădăcinare a speciilor luate în studiu sunt incluse în Tabel şi Diagramă. 

Tabel 

Procentul de înrădăcinare a lianelor decorative în diferite substraturi  

în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM  

Specia Turba Nisip 
Turbă + 

Nisip 

Turbă 

+ perlit 

Apă 

(control) 

Stephanotis floribunda Brongn. 0 70 50 60 0 

Phylodendron scandens  ssp. oxicardium (Schott) 

Bunting    100 90 90 90 100 

Jasminum polyanthum Franch 0 0 0 0 0 

Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep. 30 50 12,5 50 0 

Passiflora trifasciata Lem. 80 90 100 100 100 

 

Diagrama înrădăcinării lianelor tropicale şi subtropicale în diferite substrate 

Cele mai bune rezultate au fost căpătate în cazul speciilor de Philodendron scandens ssp. oxicardium 

(Schott) Bunting şi Passiflora trifasciata Lem. 

Stephanotis floribunda Brongn. şi Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep prezintă un procent mai 

mic de înrădăcinare, în medie de 50-70%, pe când în soluţia de control (apa ) % de înrădăcinare este 0. 

Concluzii.  Se poate constata  că dintre lianele luate în studiu Phylodendron scandens  ssp. oxicardium 

(Schott) Bunting   şi Passiflora trifasciata Lem.  se pot înmulţi vegetativ, practic, în orice substrat  în 

perioada favorabilă a anului (lunile iunie-iulie). Se înrădăcinează timp de 27-47 zile.  Pentru speciile de 

Stephanotis floribunda Brongn., Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep şi îndeosebi pentru sp. 

Jasminum polyanthum Franch., este necesar să se folosească substanţe fiziologic active, pentru  a obţine în 

producere rezultate rentabile din punct de vedere economic.  
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BIOMASA CA SURSĂ DE ENERGIE REGENERABILĂ 

Mariana ROŞCA, Andrei GUMOVSCHI 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

The global crisis requires energy lately about the need for natural fuels, ie to replace conventional fossil fuels (oil, 

gas, coal) with those obtained from renewable sources, ie a material that can be permanently restored, an example is 

biomass. 

Biomass consists of plant and plant-derived materials, waste from agriculture and forestry is used to produce 

biofuels, bioenergy and bio-chemicals without generating emissions of greenhouse gases. 

Energy produced from biomass has many benefits, it reduces dependency on imports, increasing energy security of 

the country, has much lower costs, enable new business development and job creation. 

 

Introducere. Păşirea civilizaţiei umane în secolul al XX-lea este marcată de o mare provocare 

energetică. În toată lumea consumările energetice cresc încontinuu, pe când rezervele de hidrocarburi sunt 

disponibile doar pentru câteva zeci de ani concentrate în câteva ţări. Creşte mereu importul resurselor 

energetice, cresc costurile pentru ele, cresc riscurile economice şi politice, cauzate de acest import. 

Pe de altă parte, cresc emisiile de gaze cu efect de seră, datorate preponderent arderii combustibililor 

fosili, iar ca rezultat, tot mai grave devin ameninţările legate de schimbarea climei pe Pământ. Toate acestea 

au constituit motive puternice pentru adoptarea şi promovarea la nivel mondial, european şi naţional a unor 

decizii şi acţiuni orientate spre implementarea surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, hidraulică, 

biomasă etc.), ca surse prietenoase mediului. Biomasa este una dintre cele mai importante resurse 

regenerabile de energie a prezentului, precum şi a viitorului, datorită marelui său potenţial şi diferitelor 

beneficii oferite pe plan social şi ecologic. Ea este, de fapt, disponibilă pentru utilizare peste tot în lume. 

Costul accesibil şi caracterul său neutru vizavi de emisiile de gaze cu efect de seră fac din biomasă o 

resursă energetică promiţătoare în multe ţări, inclusiv în ţara noastră. Din cele 14% − contribuţie a surselor 

regenerabile în consumul global de energie − biomasei îi revin cca 11%. Aproximativ 1/3 din consumul de 

biomasă aparţine ţărilor în curs de dezvoltare, unde lemnele de foc sunt folosite pentru încălzire şi pregătirea 

hranei. În ţările industrializate ponderea biomasei în consumul energetic brut constituie puţin peste 3% şi ea 

este folosită, în special, la producerea energiei termice şi electrice la unităţile industriale sau companiile de 

servicii energetice.  

Scopul lucrării constă  în aplicarea metodelor de utilizare a biomasei pentru a  obţine energie, dar nu 

pentru a fi arsă pe câmp şi să dăuneze mediului. 

Obiective de cercetare: în studierea utilizării biomasei ca sursă alternativă de energie, în legătură cu 

epuizarea, dar şi scumpirea combustibililor fosili (petrol, gaz, cărbune). 

Astfel criza mondială de energie din ultimul timp, impune necesitatea obţinerii combustibililor pe cale 

naturală, adică de a înlocui combustibilii convenţionali  fosili (cărbune, gaze, petrol) cu cei obţinuţi din surse 

regenerabile, adică dintr-o materie primă care poate fi refăcută permanent, de exemplu biomasa. 

Biomasa constă din plante şi materiale derivate din plante care se utilizează la producerea de 

biocombustibili, bioenergie şi produse chimice biologice, fără să genereze emisii de gaze cu efect de seră. 

Biomasa este o sursă de energie regenerabilă, deoarece energia pe care o conţine provine de la soare. 

Prin procesul de fotosinteză,  astfel clorofila din plante captează energia solară prin convertirea dioxidului de 

carbon din aer şi a apei din sol în hidraţi de carbon (CH2O), compuşi complecşi formaţi din carbon, hidrogen 

şi oxigen.  

CO2 + H2O  + lumina  +  clorofila    (CH2O) + O2 

BIOMASA utilizată pentru obţinerea de energie provine din: 

– lemn, sub toate formele sale; 

– paie şi plante celulozice;  

– resturi agricole după culegerea recoltelor;  

– plante agricole: porumbul, sfecla de zahăr;  

– culturi de plante oleaginoase (floarea-soarelui, rapiţa, soia).  
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Există o largă varietate de surse de biomasă, printre care se numără copacii cu viteză mare de dezvoltare 

(plopul, salcia, salcâmul), plantele erbacee cu rapiditatea de creştere şi diverse reziduuri cum sunt lemnul 

provenit din toaletarea copacilor şi din construcţii, paiele şi tulpinile cerealelor, deşeurile rezultate după 

prelucrarea lemnului, principala resursă de biomasă o reprezintă însă lemnul.  

Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare sunt: 

– Populus hibridus (plop hibrid energetic); 

– Salix vinimalis „energo” (salcie energetică); 

– Cynara cardunculus (anghinare); 

– Miscanthus giganteus (iarba elefantului); 

– Panicum virgatum (Switch grass); 

– Paulownia tomentosa (arborele Prinţesei); 

– Silfia (Sida hermaphrodita); 

– Topinamburul; 

– Salcâmul Oltenesc şi altele asemenea. 

Din aceasta  rezultă necesitatea stringentă de realizare a unor investiţii de peletizare a rumeguşului  de lemn.  

Realizarea unor instalaţii complexe  pentru obţinerea peleţilor din rumeguş  care permite introducerea unei 

noi atitudini privind problemele ecologice, dar şi crearea de oportunităţi pentru recuperarea şi introducerea în 

circuitul economic a deşeurilor care, netratate corespunzător, ar produce poluări masive ale mediului ambiant. 

Utilizarea raţională a biomasei                                                                                              
Biomasa  dispune de o densitate foarte mică şi, practic, incomodă de folosit, necesită noi procedee de 

procesare a ei cu diferite maşini modernizate, echipamente  pentru a uşura lucrările, şi anume: balotarea şi 

comprimarea la presiuni mari a masei vegetale, obţinând pelete şi brichete. 

Peletizarea este o presare mecanică a materialului la dimensiuni mult mai mici şi cu densitate mult mai mare. 

Peleţii sunt combustibili solizi cu conţinut din rumeguş, aşchii de lemn, sau chiar scoarţa de copac, praf de 

lemn de la instalaţiile industriale de prelucrare a lemnului precum şi din copacii nevalorificaţi din exploatările 

forestiere. Peleţii din lemn sunt combustibili ecologici, economici şi neutri privitor la emisiile de CO2, în 

majoritate produsul din rumeguş şi resturi de lemn sunt comprimate la presiune ridicată fără aditivi pentru lipire.  
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Un alt argument important este utilizarea paielor ca sursă bioenergetică, şi faptul ca ele au o valoare 

energetică destul de înaltă şi că sunt neutre la emisiile gazelor cu efect de seră. Anual, pe câmpurile din 

Moldova se acumulează în medie 700 de mii de tone de paie, care sunt echivalente, sub aspect energetic, cu 

cca 250 mil. m
3
 gaze naturale sau, cu cca 25% din consumul anual al ţării. 

Paiele utilizate în calitate de combustibil conţin apă în proporţie de 14-20%, care se evaporă în timpul 

arderii, partea uscată se constituie aproximativ 50% de carbon, 6% hidrogen, 42% oxigen şi cantităţi mici de 

azot, sulf şi alte minerale. 

 
Brichetele reprezintă un combustibil solid, produs din deşeuri vegetale, preponderent paie. Acestea sunt 

considerate cel mai rentabil combustibil, fiind utilizat în toate ţările Europei. Acest biocombustibil este un 

produs ecologic pur, deoarece la producerea lui nu se folosesc alte substanţe. Paiele sunt presate la presiune 

înaltă, şi la temperatură ridicată, având o formă cilindrică, ce se caracterizează prin duritate înaltă, ceea ce 

permite păstrarea îndelungată a acestora. 

Cazane cu funcţionare pe bază de brichete şi pe bază de pileţi. 

10 kg brichete =5,5 litri petrol. 

1 tona brichete = 5 metri cubi lemn de foc. 

Căldura de ardere la: 

– peleţi = 16,8-18,5(Mj/kg). 

– brichete = 16,9-17,6(Mj/kg ). 

 Preţul unei gigacalorii produsă de: gaz − 1300 lei, cărbune − 900 lei, pilete − 370 lei, brichete − 370 lei, 

baloturi − 350 lei. 

  Concluzii şi propuneri: În prezent, încălzirea cu biomasă lemnoasă sub formă de brichete şi peleţi  

oferă avantaje clare, pentru obţinerea energiei. Un avantaj al încălzirii cu biomasă lemnoasă sunt reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a înlocui utilizarea combustibililor fosili, este de preferat 

încurajarea folosirii biomasei lemnoase în acele zone unde lemnul este în apropiere şi dezvoltarea durabilă a 

tehnologiilor de încălzire cu acest combustibil ecologic. Această metodă este cea mai utilizată sursă de 

energie regenerabilă în toată lumea, pentru că este accesibilă şi inepuizabilă. Pentru Republica Moldova, 

trecerea la astfel de energie regenerabilă provenită din biomasă, înseamnă: 
– economie de bani; 

– noi afaceri; 

– locuri de muncă; 

– securitate energetică; 

– şi desigur un mediu ambiant mai curat. 
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CHICIURA CA FENOMEN METEOROLOGIC DE RISC  
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In this article is approached the hoar frost's phenomenon as a weather risk. For the regionalization of the hoar 

frost's phenomenon were processed statistic data offered by the weather State Service for the period from 1954 till 

2010. Also there were identified five vulnerable regions for the Republic of Moldova territory to the hoar frost's 

phenomenon. Finally there were presented ways of decreasing the impact of this meteorological risk. 

 

Cuvinte-cheie: chiciură, aer suprarăcit, probabilitate, vulnerabilitate, impact. 

 

Introducere. Chiciura reprezintă o depunere de gheaţă, provenită în general din îngheţarea picăturilor 

de ceaţă sau de nor, în stare suprarăcită, pe obiecte a căror suprafaţă are temperatura negativă sau puţin 

mai mare de 0°C [1] . 

În practică se pot observa trei feluri de chiciură: chiciură moale, chiciură tare şi chiciură transparentă. 

Cea mai periculoasă este chiciura tare sau granulară.  Acest hidrometeor se formează prin îngheţarea rapidă a 

picăturilor de apă rămase în stare lichidă după încetarea stării de suprarăcire, ceea ce determină îngheţarea 

lor mai mult sau mai puţin individuală, lăsând între ele spaţii cu aer. Spre deosebire de chiciura moale, 

chiciura tare aderă destul de puternic de obiectele pe care se depune şi nu se desface de pe acestea decât prin 

rupere. Se depune pe suprafaţa obiectelor de pe sol sau din apropierea solului, expuse la un vânt de 

intensitate cel puţin moderată. În direcţia de unde suflă vântul, grosimea depozitului poate creşte foarte mult, 

căpătând aspect de pană, flamură, lamă lată, în funcţie de dimensiunile sau diametrul obiectelor pe care se 

depune. În atmosfera liberă, chiciura tare constituie una din formele de givraj care se depune pe părţile 

avioanelor expuse curentului. 

Pe timp favorabil producerii ei, chiciura granulară depusă în jurul conductorilor aerieni poate avea 

diametrul de 20-30 cm, ceea ce duce la sporirea cu 4-6 kg a greutăţii fiecărui metru liniar de conductor. 

În unele situaţii, diametrul ei poate depăşi chiar 60 cm, astfel că greutatea suplimentară a unui metru de 

conductor creşte cu 50 kg. Deşi fragilă, chiciura granulară este totuşi suficient de consistentă pentru a se 

desprinde de pe conductori în bucăţi de 5-10 cm şi groase de 1-2 cm. 

În majoritatea cazurilor, depunerile de chiciură pe conductor apar pe diverse căi astfel (Ţâştea, 1965; 

Ţepeş, 1968; Bogdan; Mihai; Teodoreanu, 1974): 

 prin topirea pe conductori a fulgilor de zăpadă umedă (lapoviţa) şi a îngheţării ulterioare a 

acestora; 

 din cauza apei suprarăcite care se află în aer sub formă de ceaţă, aer ceţos, burniţă, sau ploaie care 

determină chiciura tare şi bruma; 

 prin trecere directă sub formă de ace de gheaţă a vaporilor de apă din aer (sublimare) care 

formează chiciura moale, cristalină sau pufoasă. 

Uneori iarna, sub influenţa maselor de aer cu diferite caracteristici care se află în pasaj peste teritoriul 

R. Moldova, se întâmplă ca peste un tip de depunere să se formeze alta şi astfel depunerile de gheaţă apar cu 

o structură mixtă, combinată, favorizând apariţia unor sarcini de presiune mai mari pe conductorii aerieni. 

Materiale şi metode. În contextul reliefului relativ variat al R. Moldova şi a extinderii predominante a 

teritoriului de la nord spre sud, datele medii şi extreme de producere a chiciurii sunt variate.  

Data medie a primei depuneri de chiciură se plasează în luna noiembrie. S-au creat condiţii, când prima 

depunere de chiciură pe conductori, s-a produs în luna octombrie, însă asemenea cazuri au o frecvenţă foarte 

redusă (un caz în zece ani). În raioanele sudice ale R. Moldova datorită influenţei termoreglatoare a Mării 

Negre, prima depunere de chiciură pe conductori, în anumiţi ani, se poate produce abia în prima şi a doua 

decadă a lunii decembrie.  

În medie, ultima depunere de chiciură se formează pe cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova, în 

prima jumătate a lunii aprilie. Izolat în anumite situaţii sinoptice, în raioanele de nord, nord-est, ultima 

depunere de chiciură se poate înregistra şi în decada a doua a lunii aprilie. 
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Evaluarea temporală a manifestării chiciurii pe teritoriul republicii scoate în evidenţă o probabilitate 

maximă de producere a acesteia în luna ianuarie (38%) şi decembrie (27%), pe când lunile februarie, martie 

şi noiembrie prezintă o probabilitate mult mai mică. Luna cu probabilitatea minimă de formare a chiciurii 

revine lui aprilie (sub 5%) (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Probabilitatea de manifestare a chiciurii în RM (1960-2005) 

 

Conform Tab.1, media ( x ) cea mai mare a numărului anual de zile cu chiciură revine Platoului 

Moldovei de Nord (I r.f.g.), fiind de 14,6 zile/an, Podişului Moldovei Centrale (11,9 zile/an), iar în Câmpia 

Bălţului aceasta având valoarea minimă – 3,7 zile/an. 

Tabelul 1 

Indicii statistici ce caracterizează fenomenul de chiciură pe teritoriul Republicii Moldova (1960-2005) 

 

Indicii 

statistici   

I r.f.g II r.f.g. III r.f.g. IVr.f.g. V r.f.g. 

x  

min 

max 

σ 

14,6 

5,0 

33,0 

6,2 

3,7 

0,0 

10,0 

2,2 

11,9 

0,0 

23,0 

5,5 

4,4 

0,0 

19,0 

3,7 

8,0 

0,0 

19,0 

4,6 

Notă: I* – I regiune fizico-geografică − regiunea  Podişurilor şi Platourilor Moldovei de Nord;  

II* – II regiune fizico-geografică − Câmpia Moldovei de Nord;  

III* – III regiune fizico-geografică − Podişul Moldovei Centrale;  

IV* – IV regiune fizico-geografică – Câmpia Nistrului Inferior;  

V* – V regiune fizico-geografică  − Câmpia Moldovei de Sud. 

 

Valoarea minimă a chiciurii poate fi 0 zile/an în partea centrală şi sudică a republicii, iar în Platoul 

Moldovei de Nord (Briceni) – 5,0 zile/an. Referitor la valoarea maximă a numărului de zile cu chiciură şi de 

această dată stabilim că în I r.f.g. se remarcă o predominare clară (33 zile/an). Pe Câmpia Bălţului numărul 

maxim anual de zile cu chiciură este de doar 10. Valori maxime mai impunătoare se observă şi pe teritoriul 

Podişului Moldovei Centrale – 23 zile/an. Valoarea  maximă a σ cum este şi logic o aflăm în Platoul 

Moldovei de Nord (6,2), iar cea minimă pe Câmpia Bălţului (2,2). 

Gradul de periculozitate a chiciurii depinde, în mare măsură, de durata menţinerii depunerilor de gheaţă; 

raportul dintre durata şi consecinţele depunerilor de gheaţă este direct proporţional: cu cât menţinerea gheţii 

pe conductori este mai mare, cu atât şi efectele negative sunt mai mari. 

Durata medie anuală a depunerilor de chiciură oscilează pe teritoriul republicii de la 70 până la 380 ore. 

Durata unui caz de depunere în cele mai frecvente cazuri 50-70% constituie mai puţin de 12 ore. Numai în 1-

2% cazuri durata depunerilor de chiciură depăşeşte 48 de ore. Cu cât relieful este mai înalt, cu atât creşte şi 

durata depunerilor de chiciură [4]. 
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Diametrul maxim al chiciurii este dependent de condiţiile genetice ale atmosferei în contact cu suprafaţa 

subiacentă. Observaţii instrumentale asupra acestui parametru al depunerilor de gheaţă sau început la staţiile 

meteorologice în anul 1952 cu ajutorul chiciurometrului. Acesta reprezintă o instalaţie formată din 3 stâlpi 

metalici cu o lungime de 425 cm şi un diametru de 50 mm. Stâlpii sunt uniţi între ei cu nişte conductori 

confecţionaţi din sârmă de oţel cu diametrul de 5 mm şi lungimea de 100 cm, care formează între ei unghiuri 

diferite [1]. Diametrul maxim al depunerilor de chiciură moale pe teritoriul republicii constituie de la 15 până 

la 60 mm, iar chiciura tare – de la 30 până la 75 mm [5]. 

În situaţii extreme, depunerile de gheaţă pot avea un diametru maxim mult mai mare, creând pagube în-

semnate reţelei de transport aerian al energiei electrice. Aşa, spre exemplu, pe 15-18 februarie 1969 (Fig. 2), în 

Podişul Moldovei Centrale (Codrii) pe conductorii electrici de înaltă tensiune (AC 185 12 M) de pe traseul 

Chişinău-Călăraşi depunerile de gheaţă au atins 140 mm. Sub povara greutăţii au fost rupţi stâlpii de telefon şi 

tensiune înaltă, coroanele arborilor au fost aplecate până la pământ, rupându-se. Această situaţie cu ruperea 

firelor electrice şi a copacilor a continuat şi în zilele următoare – deja după întreruperea depunerilor de gheaţă. 

 

 
Fig. 2. Harta vremii pentru 15 februarie 1969, ora 03 [4] 

 

Metodologia calculării depunerilor de chiciură în prezent se bazează pe datele obţinute de la observaţiile 

cu chiciurometrul, pornind dintr-o densitate medie a depunerii de 0,9 g/cmP
3P

. 

Dacă admitem că depunerea de gheaţă pe conductori are formă cilindrică, se poate calcula masa depunerii 

având grosimea depunerii pe chiciurometru cu densitatea ρ = 0,9 g/cmP
3P

 şi poate fi calculată după formula: 

bdbq , 

Admiţând că densitatea depunerii ρ = 0,9 g/cmP
3P

 şi calculând masa lui pentru 1 m liniar de conductor, 

obţinem: 

bdbq 283 , 

de unde: 

42832

2dqd
b  

Aici b – grosimea depunerilor de gheaţă cu densitatea de 0,9 g/cmP
3P.

, q – masa depunerii de gheaţă 

pe 1 m de conductor, d – diametrul conductorului în cm. 

Conform standardelor existente diametrul conductorilor la chiciurometru este considerat 0,1 cm (1,0 mm). 

De frecvente ori, avem depuneri separate de gheaţă cu o densitate diferită. În corespondenţă cu datele 

autorilor V.V. Burgsdorf şi M.S. Muretov (1960), A.V. Rudnev (1961) pentru un relief de câmpie colinară 

pentru Câmpia Europei de Est sunt propuse următoarele valori ale densităţii în funcţie de depunerea de 

gheaţă (Tab. 2). 

Tabelul 2 

Densitatea medie a depunerilor de gheaţă pentru Câmpia Europei de Est 

Depunerea de gheaţă Densitatea, g/cmP
3P

 

Chiciură moale 0,1 

Chiciură tare 0,05 
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I.I. Solomatin (1956) a propus o formulă pentru aprecierea mărimii depunerilor de gheaţă la diferite 

altitudini faţă de înălţimea chiciurometrului (2 m): 

,15,208,01 0

00

0

0

dD
h

h

v

v
dD

v

v
D  

unde DB0B – depunerea de gheaţă la înălţimea de 2 m în mm, v – viteza vântului la înălţimea h; d – diametrul 

conductorului; hB0B – înălţimea de 2 m; vB0B – viteza vântului la înălţimea de 2 m. 

Verificarea formulei de către A.V. Rudnev şi O.A. Drozdov (1956) a arătat că calculul mărimilor 

depunerilor de gheaţă pe conductori de telecomunicaţii şi transport a energiei electrice, după formula lui 

Solomatin dă rezultate satisfăcătoare doar atunci, când conductorii se găsesc în afara stratului de nori (mai 

jos de 100 m), întrucât conţinutul de umezeală a norilor etajului inferior cu mult îl depăşeşte pe cel al 

stratului de aer din imediata apropiere a suprafeţei subiacente. 

În studiile efectuate de I.I. Solomatin (1956), A.V. Rudnev şi O.A. Drozdov (1956), V.V. Burgsdorf şi 

N.S. Muretov (1960) [5], s-a constatat că intensitatea depunerilor de gheaţă în condiţii naturale la înălţimea li-

niilor de telecomunicaţii şi liniilor de transport al energiei electrice, considerabil se deosebeşte de datele obţi-

nute cu chiciurometrul. Diferenţele cresc pe măsura creşterii mărimilor depunerilor pe chiciurometru şi odată 

cu creşterea înălţimii conductorilor. Astfel, în scopuri practice (inginereşti) sunt necesare cunoaşterea mărimilor 

de depunere a gheţii nu numai la înălţimea chiciurometrului (2 m), dar şi la înălţimi mai mari (>2 m). 

Estimarea spaţiotemporală a chiciurii. În contextul încălzirii iernilor pe teritoriul Republicii Moldova 

şi a sporirii alternanţelor de temperatură, conform rezultatelor ştiinţifice obţinute în cercetările anterioare, la 

părerea noastră interes prezintă evaluarea tendinţelor regionale de  manifestare regională a chiciurii. 

Analiza datelor obţinute ne denotă că în aspect evolutiv acest fenomen manifestă o tendinţă de majorare, 

mai ales în partea de nord şi centrală, unde alternările de temperatură sunt mai semnificative (Fig.3). 

       a 

                                        Zile    

 
       b 

                                        Zile 

 
c 

     Zile 

 
Fig.3.  Evoluţia în timp şi tendinţa manifestării chiciurii în diferite regiuni  

fizico-geografice de pe teritoriul RM (a- I r.f.g.; b-III r.f.g.; c-V r.f.g) 
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Evaluarea frecvenţei anuale de manifestare a acestui fenomen completează cele menţionate mai sus. 

Astfel, în I şi cea de a III-a r.f.g. aproximativ o dată în 20 ani numărul anual de zile cu chiciură constituie 13-

14 zile, în timp ce în cea de a V-a r.f.g. acest fenomen este redus până la 7 zile. 

O frecvenţă sporită  a  chiciurii se înregistrează în I r.f.g. şi în cea de a III-a r.f.g., ceea ce se explică prin 

alternările frecvente de temperatură, umiditate precum şi altitudinea locului.  

Analiza comparativă a hărţii schemei ce reprezintă repartiţia spaţială a numărului de zile cu chiciură 

(conform G.F. Lasse) şi modelarea cartografică a datelor actuale ne demonstrează că în ultima perioadă 

(1960-2005) are loc creşterea numărului acestui fenomen, în partea de nord şi central-vestică. Utilizând me-

toda de interpolare Radial Basis a fost posibilă spaţializarea detaliată a acestui fenomen. Conform hărţii obţi-

nute, cele mai puţine zile pe an cu chiciură se observă în extremitatea de sud-est şi în Stepa Bălţului (Fig.4). 

a     b 

 
                                       

Fig.4. Repartiţia numărului anual de zile cu chiciură 

(a − conform datelor G.F. Lasse, 1978; b − 1960-2005) 

Vulnerabilitatea teritoriului faţă de manifestarea chiciurii. Analiza vulnerabilităţii teritoriului faţă de 

manifestarea chiciurii pe teritoriul Republicii Moldova ne denotă că teritoriile cele mai vulnerabile faţă de 

acest fenomen sunt Podişul Moldovei Centrale şi extremitatea de nord-vest, ceea ce în mare măsură „repetă” 

legitatea de repartiţie a numărului zilelor cu chiciură.  

Câmpia Moldovei de Sud, a Nistrului Inferior şi Câmpia Bălţului, dimpotrivă, sunt  teritoriile  mai puţin 

vulnerabile către chiciură. Frecvenţa mică a acesteia pe câmpiile amintite mai sus, se poate explica prin 

faptul că acestea având altitudini mai joase decât regiunile vecine, sunt, într-un fel, mai protejate de vânturile 

reci (Fig.5). 

 
Fig. 5. Vulnerabilitatea teritoriului R. Moldova faţă de chiciură 
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La elaborarea hărţii vulnerabilităţii teritoriului faţă de depunerile de chiciură, s-au folosit date despre 

numărul mediu anual de zile cu acest fenomen. În final, s-au delimitat cinci grade de vulnerabilitate ale 

teritoriului faţă de depunerile de chiciură: 

1. teritorii cu vulnerabilitate foarte mică (3,5-6 zile/an); 

2. teritorii cu vulnerabilitate mică (6-8,5 zile/an); 

3. teritorii cu vulnerabilitate medie (8,5-11 zile/an); 

4. teritorii cu vulnerabilitate mare (11-13,5 zile/an); 

5. teritorii cu vulnerabilitate foarte mare (>13,5 zile/an). 

Din analiza hărţii, se remarcă faptul că cele mai expuse teritorii la riscul depunerilor de chiciură sunt 

regiunile din partea nord-vestică şi centrală, cum ar fi: Podişul Moldovei Centrale şi Platoul Moldovei de 

Nord. Cele mai puţin vulnerabile sunt: Câmpia Colinară de Stepă a Bălţului şi Câmpia Moldovei de Sud. 

Frecvenţa mică a depunerilor complexe de chiciură din cele două câmpii amintite mai sus, se poate 

explica prin faptul că acestea având altitudini mai joase decât regiunile vecine, sunt, într-un fel, mai protejate 

de vânturile reci. 

În concluzie, constatăm că proiectarea şi construirea liniilor de comunicaţie este legată de cheltuirea 

unor mijloace financiare şi materiale scumpe. Din punctul de vedere al ridicării rezistenţei liniilor electrice, 

este necesar de mărit diametrul conductorilor (grosimea depunerii este, în general, mai mică pe conductori cu 

diametru mare) şi consolidarea pilonilor de sprijin. În acelaşi timp, aceste măsuri luate inadecvat dau o 

majorare a preţurilor de construcţii şi exploatare a liniilor electrice. Lipsa totală de luare a acestor măsuri 

poate aduce la frecvente accidente, precum şi la întreruperea proceselor tehnologice de producţie. De aceea 

este necesar a construi linii de legătură telefonică şi de energie electrică, aşa încât construirea şi exploatarea 

lor să se efectueze cu cheltuieli minime. 

Prin încărcarea suplimentară care apare în prezenţa ei pe conductorii aerieni şi crengile arborilor, 

chiciura tare, granulară, constituie un pericol real, de care trebuie să se ţină seama la proiectarea liniilor de 

înaltă tensiune şi a altor conductori aerieni (Internet, cablu TV etc.), precum şi la plantarea diferitelor specii 

de pomi fructiferi. 

Pagubele produse frecvent prin ruperea conductorilor aerieni prea subţiri sau cu stâlpii prea îndepărtaţi şi 

a crengilor pomilor fructiferi nu sunt deloc neglijabile. 
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1. Introduction 

 

For a long time in the pickling production using inhibitors of plant origin (the flour, bran, yeast, etc.), 

slowing the dissolution of metal and hindered the emergence of pickling brittleness [1]. In the early 20-th 

century were obtained patents for the inhibition of corrosion in metal etching by starch, resins and oils, 

crushed meal, animal protein (waste meat and dairy industries), etc. In the 30 years as a pickling additives 

have started to use various substances contained in plants, using for this example, the dried stalks and leaves 

of celandine. And only in the second half of this century for the protection of metals in acidic media used 

aqueous extracts of plants: fenugreek seeds, lupine, dum-palm fruit, eggplant, etc. [2-5]. 

Because, in the light of modern sanitation and environmental requirements there is a need replacing 

toxic inhibitors on no less effective, but safe and cheap in operation, therefore actual is elaboration of 

ecological safe inhibiting compositions based on plant origin products with high effectiveness.  

The aim of this paper is to study the effect of aqueous extract of horse chestnut on the corrosion of steel 

St. 3 in water.  

Aqueous extracts of fruits of horse chestnut have a complex composition. It contains flavonoids, 

carotenoids, tannins, carbohydrates (hexoses and pentoses) and products of their polycondensation and 

decomposition (uronic acids, hemicellulose, furfural and etc.), a glycoside esculin and triterpensaponine 

under the general title estsin [6-9]. The quantity of nitrogen is very little, usually 0,2-0,5% of tannins. There 

is no protein in their composition. The ratio of components in an extract depends on the crushed degree of 

the material, temperature and time of extraction.  

Saponins are o-glycosides containing a triterpene (C30) and steroid (C27) alcohols [10-12]. These are 

compounds in which the residue of a cyclic form of mono- or oligosaccharide (carbohydrate or glycosyl 

residue) is bonded with other organic residue (aglycone) through a heteroatom. In the composition of their 

aglycones for the most part are composed by hydroxyl derivatives of aromatic series. For saponins are 

characteristic foaming properties, they do not possess the chemical properties of reducing sugars. Glycoside 

esculetin (6,7-dioksikumarin) is present mainly in the form of 6-glucoside (esculin) [7] concerned to the 

group of coumarin glucosides, which break down by hydrolysis to coumarin and sugar [13]. 

The components of the extract, which can significantly affect the corrosion process are the tannins, 

which are the basis of tannins (tannins) as well as nonhardening substances (sugars, simple phenols and 

organic acids) [9, 14-17]. Extracts were characterized by purity, i.e, by the content of tannins, expressed as a 

percentage of the total amount of dissolved substances, consisting of tannins and nontannings.  

In the water extracts of horse chestnut dominated hydrolyzable (pirogallic) tannins, which are 

complicated esters of gallic acid or related digallic and trigallic acids with polyatomic alcohol. In the 

molecules of tannin is usually a few benzene rings, which have to contain as substituent quite a number of 

oxy-groups. 

Thus, all the tannins are derivatives of polyatomic phenols, i.e, the polyphenols. The benzene ring is 

connected with the second component through an oxygen atom of ester bonds. The tannins contain a large 

number of phenolic hydroxyl groups, their part is about  15-30% of the molecular weight of tannins [9]. In 

the composition of tannin about 50% are carbon.  
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Hydrolyzable tannins are readily hydrolyzed with the formation of a monosaccharide (glucose, 

rhamnose or hamameloza). These are the products in which the constituent monomers are linked between 

themselves through ester bond 

C O C

O  or glycoside bonds 

C O C

. 

Dissolved in water, they form a colloidal solution with an acid reaction and have an astringent taste and 

a strong tanning action. With the salts of iron (III) give a black-green or blue-black colour. The tannin 
extracts have properties of buffer solutions. One of the most characteristic features of tannins is their sorption 

activity, mainly due to their ability to connection through hydrogen bonds. 
When heated, the tannins are decomposed with the release of pyrogallol. The complexing properties of 

tannins are associated with the presence in their aromatic ring substituents, at least two hydroxyl and/or 
carboxyl groups capable to forming with metal cations, such as Fe

2+
, ionic or donor-acceptor bond [18]. 

Since the reactive groups are in o-position to each other, the forming complexes have a chelate structure and 
a fairly stable. 

2. Experimental 
The corrosive medium served Chisinau tap water, which by the chemical composition are medium hard 

or moderately hard [19]. By the value of index Lanzhele (-0.08) of its state is close to equilibrium. The 

chemical composition of water, taking into account seasonal variations consistent with (mg/l): SO3
2-

- 6; 
HCO3

-
- 98,0; SO4

2-
- 204,0; CI

-
- 57,0; Ca

2+
 - 72,5; Mg

2+
 - 19 5. The pH value is modify in ranged from 7,2-

7,6 and total hardness was equal to 5.22 mmol/l  of total salt content of 457 mg/l. On the total content of 
chloride and sulfate ions (above 150mg/l)  the water on the classification of I.L. Rosenfeld [20] refers to the 

highly aggressive medium. 
It was used the samples of steel St.3 with chemical composition (%): C - 0,2; Mn - 0,65; Si - 0,25; Cr - 

0,25; the rest iron. Corrosion tests of samples with size 50x25x3 mm were carried out with full immersion in 
a solution to the same depth in the access of air. Their initial roughness was produced by grinding.  Before 

the experiment, the samples were carefully degreased with Vienna lime and dried with filter paper. After 
testing, they were removed and dried in a desiccator over a layer of calcined CaCl2. Lateral surface of the 

samples was isolated with varnish. Removal of corrosion products was performed in 0.5 M hydrochloric acid 
solution with the addition of 0.5% of urotropin.  

The corrosion rate was determined gravimetrically. The effect of the inhibitor was evaluated 
quantitatively by the criterion of the degree of protection determinated by the equation z = (k-k1)/k·100%, 

where k1 and k - the rate of metal corrosion inhibitor, respectively, with and without it. The degree of 
protection characterizes the complete suppression of corrosion. To evaluate the effectiveness of inhibitors 

was used decele-rating coefficient γ = k/k1, showing how many times the corrosion rate decreases as a result 

of action of the inhibitor.  
The action of the inhibitor on the electrochemical behavior of steel was  estimated by the value of 

stationary potential and anodic potentio-dynamic curves. The latest are taken against the background of 0.1 
N solution of Na2SO4. It was used a potentiostat PI-50-1.1 with a scanning rate of 5 ∙ 10

-3
 V/s and a standard 

electrochemical cell with a flat electrode (working area 1cm
2
) with isolated lateral and posterior surfaces. 

Potentials are measured relative to silver chloride electrode and then recalculated their values relative to 

normal hydrogen electrode. 
To study the corrosion products formed on the steel surface and deposited on the bottom of the glass, X-

ray analysis was performed on the universal diffractometers HZG-4B and DRON-3M with cobalt radiation 
and infrared spectroscopy using a spectrophotometer Specord-M80 and Spectrum 100-FT-IR, Perkin-Elmer. 

The phase composition was determined directly on the corroded samples, and for the IR spectra the scrapings 
of corrosion products was used, as well as dried extraction products, obtained by evaporating of the extracts 

on a water bath or dried by evaporation under natural convection conditions at room temperature.  

The extract was prepared as follows: 300 g of dried and powdered fruits of horse chestnut filled with 1 

liter of distilled water and heated in an autoclave for 1, 2 or 3 hours. Cooled extract was filtered and then 

added in a corrosive medium in the amount of 50-150 ml/liter. 
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3. Results and Discussion 

When you use the extract as an inhibitor is not observed monotonic decrease the corrosion rate of test 

time in the whole range (Fig. 1), as it was for other inhibitors [19]. From Fig. 1 it is seen, that there is a sharp 

drop of the corrosion rate in the range from 24 to 72 hours of testing, and in this case the time of extraction 

of the inhibitor does not affect the shape of the curve. However, after 72 hours of testing are take place 

increases of the corrosion rate; the longer time of the extraction, the higher the corrosion rate, approaching to 

the values observed in the water in the absence of inhibitor (240 hours). 

 

 
 

Fig.1. Effect of test duration on the rate of corrosion inhibitor at a concentration  

of 50 mg/l and time of extraction, hours: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 

Time of extraction for the duration of tests 24 hours almost no effect on the value of the corrosion rate 

(Fig. 2, curve 1). With increasing the time of exposure of the samples, a minimum appears on the curve 

correspon-ding to the time of extraction, which is equal to one hour (Fig. 2, curves 2-4). It is particularly 

noticeable when the duration of 120 hours of testing. With increasing the time of extraction the corrosion 

rate is increases, in this case the larger, the higher the exposure of the samples (Fig. 2, curves 2-4).  

At the time of extraction 1 hour, with inhibitor concentration of 50 mg/l, the corrosion losses are reduces 

in 1,5 times (the degree of prote-ction of 34.9%) for the duration of tests 24 hours (Table 1). Maximum 

protective effect is manifested at 72-120 hours of exposure (γ = 4,9-5,0, and z = 79,4-80,1%). With further 

increase of exposure time corrosion losses grow: at 240 hours of γ = 1,8, and z = 45,5%. Closely regularities 

are observed for extraction time 2 and 3 hours respectively. With increasing of inhibitor concentration to 

100-150 mg/l, its effect is intensified: for example, for 72 hours of exposure the decelerating coefficient γ = 

6,2 (at z = 83,9%) to 100 mg/l and γ = 6,4 (at z = 84,4%) to 150 mg/liter. However, the regularities of their 

changes remain the same. 

 
Fig.2. Effect of extraction time on the corrosion rate (the inhibitor concentration of 50 ml/l)  

for the duration of tests, hours: 1-24, 2-72, 3-120, 4-240 
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Table 1  

Effect of extraction time, test time and inhibitor concentration on the parameters  

of corrosion process of steel St.3 in water 
The concentrati-

on  of inhibitor, 

ml/l 

Extraction time, 

hour Test time, τ, hour 
Decelerating 

coefficient, γ 

Degree of 

protection, z, % 

50 1 24 

72 

120 

240 

1,5 

4,9 

5,0 

1,8 

34,9 

79,4 

80,1 

45,5 

50 2 24 

72 

120 

240 

1,7 

4,0 

1,7 

1,5 

42,6 

74,7 

41,5 

32,3 

50 3 24 

72 

120 

240 

1,6 

5,4 

1,8 

1,1 

38,6 

81,5 

42,8 

10,5 

100 1 24 

72 

120 

240 

2,6 

6,2 

4,8 

3,5 

61,6 

83,9 

79,1 

71,5 

150 1 24 

72 

120 

240 

2,7 

6,4 

4,9 

3,6 

63,0 

84,4 

79,6 

72,3 

 Tannins solutions have an acidic reaction, with pH of medium, the smaller, the longer the extraction 

time of the inhibitor. The most acidic medium observed in the solution with addition of 50 mg/L of inhibitor 

after its extraction in 1 hour − pH is 3.9 (Fig.3,4). With increasing time of extraction the acidity of medium 

decreases. For example, with the addition of inhibitor, obtained after 2 hours of extraction, pH of medium 

increased to 4.15, and after 3 hours − up to 4.65. After immersing the samples in a corrosive medium with 

the inhibitor in the time interval 24-72 hours of testing its acidity increases for inhibitors the extraction of all 

time. However, with increasing exposure time the samples up to 240 hours, the pH of solution with addition 

of the inhibitor, getting in one hour of extraction, remains unchanged, while adding the inhibitor produced by 

extraction during 2 and 3 hours, increases, and the medium become a few alkaline. But in any case, the 

acidity of the medium after the test is higher than prior to the event (Fig.3 and 4). 

 

 
 

Fig.3. Effect of test duration on pH of solution (concentration of inhibi-tor, 50 mg/l)  

at the time of extraction of the inhibitor, hours: 1-1, 2-2, 3-3 
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Fig.4. Effect of extraction time on the pH of solution (concentration of inhibitor, 50 mg/l)  

for the duration of test, hours: 1-0, 2-24, 3-72, 4-120,5-240 

 

Before the corrosion test the solution has a slightly brown color. In the process of corrosion occur its 

darkening and in the end of test the solution turns purple-black. On the curves of light absorption in the 

ultraviolet part of the spectrum (Fig. 5) exhibits two bend: the minimum light absorption at a wavelength λ = 

260 nm and a maximum at λ = 280 nm. Selective absorption of light in a certain area of the spectrum often 

associated with the presence in the molecules of certain groups of atoms with different structures. Maximum 

absorpti-on in this region due to the compounds in the composition of which is C = O group [9]. This feature, 

in addition to the presence of quinone hydroions, may depend on the presence in their structure of the 

carboxyl or complicated ester bonds, since in these combinations of atoms are also included group C=O. 

With increasing inhibitor concentration the value of the maximum absorbance of the solution decreases 

(Fig.6, curve 2). Similar character of the change in optical density of the solution is observed at the minimum 

(Fig.6, curve 1), whereas the degree of protection increases with increasing inhibitor concentration (Fig.6, 

curve 3). Considered [9] that in solutions of vegetable tannins optical density is proportional to the 

concentration of tannin and can be used for their quantitative determina-tion. Intensive light absorption may 

be connected with the oxidation of tannins [9], with the result that in molecules appear quinone groups that 

form hydrogen bonds with the unmodified hydroxyl groups, in consequ-ence of which appear the structure of 

quinhydrones type. This manifests itself in lowering the pH of the solution and its darkening. 

 
 

Fig.5. UV absorption spectra of water with the addition of an inhibitor (τ = 72 h)  

after 1 hour of extraction, ml/l: 1-50, 2-100, 3-150 
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Fig.6. Effect of inhibitor concentration after 1 hour of extraction on the intensity of the absorption  

of the corrosive medium at the minimum of (1) and maximum (2),  

the absorption curve and the degree of protection (3) for the duration of test − 72 h 

 

By 24 hours of tests on the corroding surface appears relatively thin dense film of dark gray color, which 

gradually thickened to 48 hours of exposure becomes a loose structure. The loose part is removed from the 

surface with jet of water or a cotton tampon. With the subsequ-ent growth of test time on the corroding 

surface the loose film disappe-ars, and grows thick, shiny purple-black film, which can only scrape with a 

knife. If the corrosion occur in pure water in the composition of film are fixed only oxides and hydroxides of 

iron, when introduced into the solution of the inhibitor in the composition of the film after 48 hours of testing 

appears tannaty of trivalent iron, the intensity of which increases with time trials.   

Infrared spectroscopy can give additional information on the composition of both the water extracts, and 

cover layers that have appe-ared on the samples in the process of corrosion. In terms of spectrosco-py, as 

well as, on the basis of published data on the composition of water extracts, in the IR absorption spectra one 

should expect the absorption bands: alcohols, phenols, water - ν(OH), acids ν(COOH), ketones ν(C=O), ester 

ν(COOH) and aldehydes ν(COOR) and also the absorption bands of aromatic rings [ν(CH), ν(CC), δ(CCH), 

ρ(CH), γ(CCC)].   

Extraction products obtained by evaporation represent a substance in the form of plates of various 

shades of brown colour. Darkest - after 3 hours of extraction. After drying under natural conditions, products 

were obtained in powder form: gray when extracting for 1 hour, dirty-gray - after 2 hours, and dark brown 

after 3 hours.   

Research and analysis of the literature [21-23] show (Table 2) that in dry residues of the extracts the 

following components are identify: water ν(OH) at frequencies of ≈ 3500-3000s cm
-1

; hydrocarbon groups of 

different origin (group CH3, CH2, CH), which have absorption bands with maxima at frequencies ≈ 2960p, 

2930s, 2880p, and 2870s cm
-1

. The presence of aldehyde, ketone, or carboxyl groups was found at freque-

ncies of 1750-1700 m cm
-1

; aromatic ring absorb at frequencies of ≈ 1580, 1560 and 1510 cm
-1

, etc.  

At frequencies 1150s, 1075s and 1020s cm
-1

 are observed absorpti-on bands ν(C-O) of alcohol and δ 

(OCO) of complicated ester groups. Intense absorption band at a frequency of ≈ 710s cm
-1

 belongs to ρ(CH). 

There are also less intense absorption bands, which are also characteri-zed by the presence of various 

functio-nal groups of tannins in the extracts. 

With long-term extraction in the infrared spectra some absorption bands change their intensity, which is 

a consequence of partial hydroly-sis of  polynucleus tannins. And indeed, the band ν(C=O) (COOH) at a 

frequency of ≈ 1700 cm
-1

 increases in intensity, whereas other absorpti-on bands [ν(C-O)-alcohol and 

δ(OCO)-ester], by contrast, reduce its intensity. 
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Table 2  

IR spectra (cm
-1

) of scrapings from corroded steel surface Ct. 3  

at different times of testing, as well asdried residues of extracts 

 

Sample ν(ОН) 
ν(CH3) 

ν(C-Н) 

ν(C=O) 

R-COOH 
δ(H2O ) 

ν(C-C) 

δ(CCH) 

δ(CH3) 

δ(CH2) 

ν (С-O) 

R-COOH 

δ(CCH) 

δ(OH) 

ν (ОН) 

δs(CH3) 

δs(CH2) 

δ(CH) 

β(CCH) 

ν (С-O) 

R-COOH 

δ(OH) 

ν (ОН) 

δ(CCH) 

ν (С-O) 

δ(OH) 

ν as(C-O-

C) 

δ(CCH) 

ν(С-O) 

δ(OH) 

ν(СC) 

νas(C-O-C) 

δ(CCH) 

δ(CCH) 

ν (CC) 

δ(OH) 

R-COOH 

β(CH) 

β(CCH) 

 

β(CCH) 

δ(CH2) 

β(CH) 

ρ(CH) 

 

1:00 hour of 

boiling. The dried 

extract at room 

temperature.  

3500s 

2970p 

2930s 

2875w 

2865m 

1750w 

1710p 

1650s 

1610m 

1575p 

1555p 

1530p 

1475p 

1410p 

 

1380m 

1330p 

1275p 

1240p 

1150m 

1100p 

1075m 

1025s  

1000p 

 

990p 

935p 

900p 

860w 

750p  

720m 

 

2:00 hours of 

boiling. The dried 

extract at room 

temperature. 

3500s 

2960p 

2930s 

2880p 

2870m 

1710m 1630s 

1580m 

1545p 

1530m 

1450p 

1420p 

 

1375m 

1335p 

1300m 

1290p 

1250p 

1200p 

1150m 

1100p 

1075m 

1025m 

990p 

940p 

890p 

860w 

 

760p  

720s 

3:00 hours of 

boiling. The dried 

extract at room 

temperature. 

3500s 
2930s 

2870m 
- 

1625p 

1600s 
1500p 

1425p 

1400p 

 

1380m 

1335p 

1300m 

1280p 

1225p 

1200p 

1155m 

1100p 

1080m 

1020s 

975p 

935p 

890p 

870p 

760p 

710m 

1:00 hour of 

boiling.  

Evaporated 

extract. 

3500m 
2930s 

2870m 
1710m … 1590w  

1370w 

1330p 

1295m 

1255п 

1200п 

1150p 

1100p 

1070p 

1020m 

965m 

905w 
… 

… 

705m 

2:00 hours of 

boiling.  

Evaporated 

extract. 

3500m 
2930m 

2865p 
1700m 

1635p 

1610p 

1580s 

1535p 
 

1370w 

1310m 

1270w 

1240m 
1150p 

1070m 

1020s  

… 

925p 

890w 

855w 

820w 

760p  

720m 

3:00 hours 

of boiling.  

Evaporated 

extract. 

3500m 
2970p 

2930m 
1700w … 1590s 1435p 

1370p 

1300w 
1270p 

1130p 

1100p 

1060m 

1005s  
970p 

880w 

840w 

750p  

700m 

1:00 hour of 

boiling.  Scarping 

72 h 

3500s 

2975p 

2937m 

2860w 

1710w 1615m 1580p 1445p 1375p 
1290w 

1240w 
1120p 

1060m 

1010w 
960w 

870w 

815w 

750p  

705m 

1:00 hour of 

boiling. Scarping 

240 h 

3500s 

2970p 

2935m 

2870m 

1710w 1625m 1550p 1450p 
1365p 

1300p 
1260w 1140p 1050s … … 

… 

705m 

2:00 hours of 

boiling. Scarping 

72 h 

3500m 

2980p 

2935m 

2865p 

… 1650m   1300m 1250p 1150m 
1060w 

1010w 
940p … 

750p 

705m 

2:00 hours of 

boiling.  Scarping 

240 h 

3500s 

2975w 

2940s 

2870m 

… 
1635m 

1600p 
1560m 1445p 

1370p 

1300w 

1270p 

1230p 
1140p 1065s … … 

… 

705s 

3:00 hours of 

boiling.  Scarping 

24 h 

3500s 

2970w 

2965m 

2870m 

1715w 1625s 1575p 1440p 
1368w 

1300w 

1260p 

… 
1125m 

1075s 

1000m 

 

990p 
880p 

850w 

750p  

705m 

3:00 hours of 

boiling.  Scarping 

120 h 

3500s 

2970w 

2930s 

2875s 

1720p 1625s 1575p 1435w 
1375m 

1300w 
1260p 1130s 

1070s 

1000s 
980p 

885p 

835p 

760p  

705s 

3:00 hours of 

boiling.  Scarping 

240 h 

3500s 

2970p 

2925s 

2865m 

1720p 
1680p 

1600p 
1580p 1450p 

1370m 

1300w 

… 

1200p 
1120s 

1065s 

1000m 
… 

870w 

840w 

770p  

720m 

 

* p – bend between the absorption bands; 

  s – strong intensity of the absorption band; 

  m – medium intensity of the absorption band; 

  w – weak intensity of the absorption band. 
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The research results of scrapings from the surface of corroded samples (Table 2) show that at any time 
of extraction in their composition are present the reaction products of iron ions with the extract. These data 
show that the IR spectra of scrapings and dried products coincide with the intensity of the absorption bands 
corresponding to the frequencies of water ν(OH) at 3500 cm

-1
, the hydrocarbon groups of different origin at a 

frequ-ency of 2930 cm
-1

, aldehyde, ketone, or carboxyl groups at a frequency of ≈ 1710 cm
-1

. However, 
significant differences in the intensity of the abso-rption bands are observed at frequencies of ≈ 1710, 1620, 
1580, 1370, 1295-1260 and 1150-1130 cm

-1
. From this, we can conclude, that all components of the extract 

in some way involved in the formation of the coating film. In this case, the time extracting in certain extent, 
affects the composition of corrosion products, and the basic composition of the coating film formed to 72 
hours of testing, remaining almost unchanged with further increases in exposure time of samples.   

In the case of 1-2 hours of extraction at all times testing the hydroly-sis of tannins are slightly visible, 
but are formed the hydroxo-compounds of iron (III) − ν(Fe-O) with a frequency at ≈ 470m cm

-1
. Extraction at 

these times leads to the same composition of the coating film, as noted above, somewhat different from the 
composition of the dried product. When extraction within 3 hours of the composition of scraping closer to 
the composition of dried or evaporated products.  

It should be noted, that in the spectra of all the scrapes in the intera-ction of samples with a solution 
containing an inhibitor, appeared an abso-rption band with medium intensity at a frequency of ≈ 520 cm

-1
, 

which probably refers to the ν(Fe-O) another type of iron hydroxide (III), for example Fe2O3 nH2O, 
FeO(OH), Fe2O(OH)4, and others.  

Polarization measurements showed that the stationary potential of steel in tap water at the time of 
immersion is equal to-185mV (Table 3). For the first 10 minutes, it moves in the negative side to -275 mV, 
and for 180 minutes reaches -305 mV. With further increase of exposure time υst is affected insignificantly. 

With the addition in water of the extract the stationary potential is shifted significantly to the positive 
side the more, the longer the extraction time (Table 3). When you add the extract after 1 hour extraction υst 
to 3 minutes exposure is shifted to negative side by 20 mV, and with further increase of the holding time is 
slowly ennobled by 40 mV. Improvement of υst could be due not only to the inhibition of dissolution of steel, 
but also relieved the cathodic process, for example, due to acidification of the solution [24]. Approximately 
the same picture, but expressed less clearly is observed with the addition of the extract after 2 hours of 
extraction. By adding the extract obtained after 3 hours of extraction, leads to very small values of υst, but in 
this case the change of the holding time practically no effect on the value of the stationary potential.  

It should be noted, that the addition of the inhibitor in water, obta-ined after extracting all the time, leads 
to stabilization of the value of stationary potential after 40 minutes of exposure of the sample. 

Dilution of the extract with water shifts the values of υst in the negative side is greater than greater the 

degree of dilution (Table 4). In this case the test time has practically no effect on the value of the potential. 

Table 3  

Effect of test time and time of the extraction on the value of the stationary potential (υst, mV)  

of steel in water with an inhibitor (50 mg/l). 

τ, min 
Time of extraction, h 

0 1 2 3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

15 

35 

40 

60 

180 

240 

300 

1440 

-185 

-200 

-210 

-230 

-250 

-265 

-270 

-275 

-280 

-295 

-298 

-300 

-305 

-305 

-310 

-310 

-140 

-140 

-160 

-160 

-150 

-150 

-145 

-130 

-130 

-125 

-120 

-120 

-120 

-120 

-120 

-120 

-110 

-110 

-120 

-120 

-120 

-120 

-110 

-100 

-95 

-85 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-75 

-75 

-75 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-75 

-75 

-75 
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Table 4  

Effect of dilution degree of the extract obtained after 3 hours of extraction  

on the value of the stationary potential (υst, mV) 

  

τ, min 
Diluting degree 

undiluted 1:2 1:4 1:8 

0 

1 

2 

3 

5 

6 

22 

60 

180 

210 

1440 

-75 

-75 

-75 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-80 

-75 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-85 

-90 

-90 

-90 

-90 

-90 

-90 

-90 

-90 

-90 

-85 

-85 

-100 

-100 

-100 

-98 

-98 

-98 

-98 

-97 

-95 

-90 

-90 

 

The anodic potentiodynamic curves taken on the background of 0.1 N Na2SO4 (Fig.7) show appearance 

of the difficulty in the anodic process, when added to the medium of extracts obtained at different times of 

extraction. Most of all reduces the anodic currents supplement of extract after 2 hours of extraction. The 

smallest delay of anodic dissolution is observed with the introduction in the medium of extract after 3 hours 

of extraction. 

The observed difficulties of the process of anodic dissolution can be caused by adsorption of the extract 

chestnut components on the surface of steel, which was shown in [3-5, 25] with using the extracts of other 

plant in acidic or neutral medium. 

 
Fig.7. The potentiodynamic polarization curves of steel St.. 3 in 0.1 N Na2SO4 solution with the introduction 

of extracts with different extraction time, h: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 

Analyzing the above and literature data, we can make some assumpti-ons about the mechanism of 

inhibition of corrosion of steel in water by water extracts. Apparently, it involves the adsorption of the 

inhibitor, determining the change of the stationary potential of steel in the first minute of the process. 

Adsorption activity is mainly due to the ability of tannins to join by hydrogen bonds [9]. Parallel occur the 

ionization of iron to Fe(II) and interaction of its ions with the inhibitor with formation of complexes with 

Fe(II), and as a result − acidification of the electrode layer. Most likely, a loose film that is formed on the 

surface of the sample to 48 hours of tests, including, along with iron oxides and hydroxides, and the 

complexes of Fe(II). At the same time as a result of the oxidation of tannins in their molecules appear 

quinone groups, which form hydrogen bonds with the same hydroxyl group, therefore arise a structure of 

quinhydrones type that manifests in the darkening of the solution and lowering its pH. The appearance of 
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such structures also affects the change in light absorption in the ultraviolet part of spectrum. In the presence 

of corrosion products in solution the rate of oxidation of tannins by oxygen of the air increases. The 

oxidation of Fe(II) to Fe(III) and interaction of the last with an inhibitor and formation of insoluble 

complexes (tannates), deposited in the pores of the oxide-hydroxide film and enhance its prote-ctive effect 

are take place. Complexation causes even greater acidification of the electrode layer, which in turn improves 

the solubility of corrosion products and transforms them into tannates. The presence of interaction products 

of iron with the inhibitor is confirmed by infrared spectroscopy. The solution changes color from purple to 

deep black, and the cover film takes a dark purple color, which is typical for tannates of Fe(III). 

The gradual consumption of the extract causes some alkalization of the solution and increase the 

corrosion rate. It is necessary correction of the inhibitor content in the solution. 

4. Conclusions 

(1) It was shown the substantial influence of the concentration and method of preparation of an aqueous 

extract of horse chestnut on the degree of inhibition of steel corrosion in water at different times of testing.  

(2) It was established that the corrosion inhibitor is involved in the formation on corrosive samples of the 

cover layers, which increase heir protective properties. 

(3) It was suggest a possible mechanism of inhibition of corrosion by water extracts of horse chestnut. 
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Stress is a response to an event or condition in which there is a demand higher than normal amount of resolution. 

Stress is when you feel overwhelmed or threatened by many more requirements than you can handle. It affects the way 

people think, act and feel. Most vulnerable to factors stresogens are children. Their exposure to stressors strong and 

lasting shall open a chain of changes in the central nervous system and endocrine, through the hypothalamus- pituitary 

adrenocortical axis, with the release of stress hormones and immune system involvement. The purpose of this paper is 

the research content of cortisol in saliva, reflecting the stress response of the body to students involved in the 

educational process. 

 
Key-words: educational stress, intellectual activity, adaptive processes. 

 

Introducere 

Stresul este un răspuns la un eveniment sau o condiţie la care există o cerere mai mare decât posibili-

tăţile normale de rezolvare. Stresul este atunci când te simţi copleşit sau ameninţat de mult mai multe cerinţe 

decât poţi face faţă. El afectează felul oamenilor de a gândi, acţiona şi simţi. Cei mai vulnerabili la acţiunea 

factorilor stresogeni sunt copiii. Expunerea lor la factori de stres puternici şi de durată conduce la iniţierea 

unui lanţ de schimbări în sistemul nervos central şi endocrin, prin axa hipotalamus-hipofiză-adrenocortical, 

cu eliberarea hormonilor de stres şi cu implicarea sistemului imun. În creierul copilului, în condiţii stresante 

persistente, apare un sistem hiperactiv şi hipersensibil de răspuns la stres, care în fond este un răspuns 

adaptiv, dar care poate conduce la tulburări profunde cognitive, ale mecanismului memoriei ş.a. Capacitatea 

de a face faţă stresului este în strictă corelaţie cu nivelul de dezvoltare a copilului. Creşterea şi dezvoltarea 

copiilor reprezintă una din problemele de biologie umană cu semnificaţie teoretică şi practică [3]. 

Copiii învaţă să răspundă la stres din experienţa proprie şi prin metoda observaţiei. Cele mai multe 

situaţii stresante pentru copii pot părea nesemnificative pentru adulţi, pentru că copiii au puţine experienţe 

anterioare din care să înveţe, chiar situaţiile care cer o mică schimbare pot afecta sentimentele copilului de 

securitate şi siguranţă. Sursele de stres la copii pot fi multiple şi diferite în funcţie de vârstă: şcoala, relaţia cu 

profesorul sau părinţii, schimbarea şcolii, performanţele şcolare impuse de părinte; relaţia cu colegii, cu 

prietenii; conflictele cu ei; problemele de comunicare în familie; conflicte cu fraţii; violenţa în familie; 

divorţul, situaţia financiară dificilă; pierderea locului de muncă a unui părinte; boala fizică sau psihică a unui 

părinte; abuz fizic, emoţional, sexual; dezastre naturale; cutremur; inundaţii; durerea, boala, rănile; 

tratamente medicale; neîncrederea în propria persoană, probleme de imagine corporală; moartea sau 

pierderea unei persoane dragi [8].  

Semnele de prezentare la un copil supus factorilor de stres: refuzul şcolar; frica despre siguranţa lor şi a 

părinţilor; dureri de stomac sau alte dureri; tristeţe; grija excesivă pentru şcoală; prieteni, familie, dificultate 

de relaxare şi de somn. 

Reacţiile la stres pot fi: 

 pe termen scurt: creşterea ritmului cardiac, dilatarea pupilei, creşterea concentraţiei glucozei în 

sânge, contracţie musculară, încetinirea digestiei, respiraţie rapidă, paloare tegumentară; 

 pe termen lung: a) somatice: apetit alimentar scăzut, indigestie frecventă, crampe sau spasme 

musculare, dureri de cap/migrene, alergii, insomnii, constipaţie sau diaree, stare generală de rău sau 

oboseală, viroze frecvente; b) cognitive: scăderea capacităţii de concentrare, pesimism, dificultăţi în luarea 

unor decizii, blocaje în gândire, gânduri de moarte; c) afective: iritabilitate, neîncredere în viitor, izolare 

socială, sentimental că este fără valoare, dificultăţi de a se distra sau relaxa, instabilitate emoţională, 
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pierderea interesului pentru activităţi sau persoane preferate anterior; d) comportamentale: plânsul nemotivat, 

crize de afect, teama de întuneric, suptul degetului, legănatul, refuzul de a dormi singur, performanţe scăzute 

la şcoală, fumatul, consumul de alcool şi droguri, tulburări de somn, izolare, comportamente agresive, verbal 

sau gestural [4].  
O stare tipică de stres psihic o reprezintă cea de testare-evaluare în care se regăseşte acţiunea combinată 

a mai multor tipuri de agenţi stresanţi: teama de eşec; evaluarea consecinţelor pe plan şcolar, familial, al 
microgrupului; starea de start premergătoare examenului; solicitarea intensă din timpul testării. Stresul de 
suprasolicitare − este caracteristic persoanelor cu program de lucru prelungit şi cu sarcini de mare diversitate 
şi este cauzat de schimbări recente în modul de viaţă al indivizilor. Acest tip de stres mai este denumit şi 
stres cultural, deoarece schimbările pot viza factori de perenitate din viaţa şi educaţia indivizilor. Societatea 
şi cultura din care provine individul poate intra în conflict puternic cu situaţiile generate de schimbarea 
locului de studii (cazul emigrării părinţilor), a domiciliului, divorţului părinţilor (atunci când tradiţia 
culturală, religia, normele sociale dezaprobă acest act) [7].  

În condiţiile stresului fiziologic şi biologic organismul îşi activează mecanismele de apărare, perturbând 
echilibrul sistemului nervos vegetativ. Sistemul nervos simpatic este responsabil de excitaţie, adică asigură 
prima reacţie de răspuns a organismului la acţiunea factorilor stresogeni „de a se lupta sau de a fugi”. Siste-
mul nervos parasimpatic este responsabil de reacţiile de inhibiţie, de reîntoarcerea la homeostaza iniţială du-
pă înlăturarea factorului stresogen [3]. Pentru menţinerea sănătăţii şi activităţii normale a organismului, este 
importantă funcţionarea normală a ambelor componente antagoniste ale sistemului nervos parasimpatic. Sis-
temul nervos simpatic şi sistemul nervos parasimpatic sunt în strânsă legătură cu sistemul endocrin şi or-
ganele interne, care împreună asigură o reactivitate funcţională normală a organismului la acţiunea factorilor 
din mediul înconjurător. Sistemul nervos simpatic accelerează şi intensifică contracţiile cardiace, iar sistemul 
nervos parasimpatic – răreşte bătăile cardiace şi favorizează relaxarea stratului muscular al arterelor şi ca 
rezultat sângele curge mai liber prin vase şi astfel se intensifică aportul de oxigen spre cord [8].  

Elevaţia de aur a activităţii sistemului nervos vegetativ este atunci când componentele lui antagoniste 
(simpaticul şi parasimpaticul) se află într-un echilibru. Dezechilibrul în activitatea organismului survine în 
urma acţiunii îndelungate a sistemului nervos vegetativ. Stresul cronic este o povară pentru sistemul nervos, 
el induce suprasolicitarea sistemului nervos simpatic. În cele din urmă, dacă organismul se va afla în 
asemenea condiţii de activitate o perioadă îndelungată, inevitabil vor apărea diverse tulburări [1]. 

Stresul educaţional antrenează o serie de modificări fiziobiochimice şi psihoemoţionale care 
determină o „cascadă” hormonală (Fig.). În reacţiile de stres sunt implicate glandele endocrine cu o activitate 
sincronizată: hipotalamusul, suprarenalele şi hipofiza. Hipotalamusul activează celulele producătoare de 
corticoliberine (factor eliberator al corticotropinei (CRR)), care, la rândul lor, stimulează activitatea 
adenohipofizei, eliberând hormonul adrenocorticotrop (ACTH). ACTH, nimerind în patul vascular, 
stimulează secreţia glandelor suprarenale iniţiind eliberarea hormonilor stresului – adrenalină şi 
corticosteroizi. După încetarea acţiunii factorilor stresogeni, hipotalamusul eliberează corticostatine care 
induc restabilirea echilibrului, homeostazei în organism [6].  

Glucocorticoizii, elaboraţi de către corticosuprarenale, activează neoglicogeneza, asigurând depozitarea 
rezervelor energetice, implicate în asigurarea adaptării organismului la situaţiile stresante. Glucocorticoizii 
declanşează o serie de modificări catabolice − pierderea de greutate corporală, greutate a ficatului, atrofia 
nodurilor limfatice, hemoragii gastrointestinale, oprimarea imună şi inflamatorie [8]. 

În stările stresante, conţinutul de corticosteroizi creşte semnificativ. Glucocorticoizii minimalizează 
accesul glucozic tisular, cu excepţia celui cortical, miocardic şi eritrocitar. Însă pot fi declanşate mecanismele 
ce iniţiază modificări arterosclerotice, reţinerea Na

+
, apei; hipertensiune, glaucome, cataracte, osteoporoză, 

pancreatite, insuficienţă limfatică (limfocite), inhibiţie de creştere. O stare critică în stres  se declanşează, 
atunci când suprarenalele pun în circuitul sanguin o cantitate de hormoni ai stresului (catecolamine şi 
cortizol) [10].  

Scopul lucrării constă în cercetarea conţinutului de cortizol în salivă, ce reflectă reacţia de stres a 
organismului la elevii antrenaţi în procesul instructiv-educativ. 

Materiale şi metode de investigare 

Studiul influenţei stresului educaţional asupra parametrilor psihofiziologici a fost efectuat sub forma 

unor chestionare de cercetare psihoemoţională individuală şi a înregistrării parametrilor fiziologici în clinică 
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şi laboratoarele catedrei Biologie Umană şi Animală. Pentru realizarea scopului de bază al studiului, în 

investigaţii au fost implicaţi 188 de elevi din liceul Cojuşna, „Gheorghe Asachi”, Chişinău. Cercetările au 

fost efectuate pe un lot de elevi ai claselor XI-XII, aflaţi în perioada de formare socială a personalităţii (fete 

de la 16-17 ani şi băieţi de la 17-18 ani până la 22 ani ) şi în perioada finisării dezvoltării psihice (pentru fete 

perioada este cuprinsă între vârstele de la 13-14 ani până la 16-17 ani, pentru băieţi − de la 15-16 ani până la 

17-18 ani). 

 

 

Fig. Mecanismul reacţiei stresogene [5] (În momentul stresului, hipotalamusul activează  

elaborarea corticoliberinei, substanţei-intermediare. CRR stimulează activitatea hipofizei,  

care elaborează hormonul adrenocorticotrop (ACTH). La rândul său, ACTH stimulează  

activitatea suprarenalelor care eliberează în sânge hormonii stresului – adrenalină şi cortizol) 

 

Probe de salivă pentru determinarea nivelului cortizolului salivar au fost colectate la ora 9.00, înaintea 

probei de evaluare şi peste 90 min, după proba de evaluare. Investigaţiile integrităţii axelor hipotalamo-

hipofizo-adrenale sunt bazate mai mult pe regimurile salivare decât plasmatice. Acest regim de probă care 

foloseşte saliva are avantajul teoretic de a furniza date care, mai mult, reflectă schimbările de stres în 

activitatea secretoare adrenală ca venepunctura traumatică ce poate cauza pierderi false în variaţia concentraţiei 

cortizolului circulant. Principiul metodei este bazat pe concurenţa dintre cortizolul absorbit la suprafaţa 

şănţuleţelor de pe planşetă şi cortizolul liber pentru centrele active de legătură a anticorpilor la cortizol, 

marcaţi cu biotină şi evidenţiaţi cu ajutorul conjugatei streptovedino-peroxidază. Cantitatea conjugatei care 

s-a legat se determină cu ajutorul amestecului de substrat-hromogen. Intensitatea colorării cromogenei este 

invers proporţională cu conţinutul cortizolului în modul analizat. 

Fracţia cortizolului salivar se determină prin metoda extragerii cu clorură de metilen. În prealabil, în 

eprubetă se toarnă 0,5 ml salivă şi 3,0 ml dizolvant, apoi se închid centrifugând 15 min. Răcirea se efectuează 

prin plasare în camera frigorifică la -20
0
C pentru 2 ore. După congelarea fracţiei hidrice, clorura de metilen 

este turnată în alt vas şi evaporat sub nişă. 

Pentru diluarea precipitatului, se adaugă 0,25 ml soluţie fiziologică. 0,1 ml se foloseşte pentru determinarea 

cortizolului prin metoda analizei imunofermentative (metodă aprobată pentru cercetare în laboratorul 

Ecofiziologie Umană şi Animală, USM, Centrul Republican de Ocrotire a Mamei şi Copilului din Moldova). 
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Rezultate şi discuţii 

Cortizolul predispune reacţii de activare enzimatice, necesare pentru sinteza catecolaminică, ce 

predispun scindare proteică şi glicoliză generatoare de energie. El este un hormon catabolic, care induce 

dezintegrarea ţesutului muscular şi transformă proteinele în energie. Suprarenalele elaborează şi pun în sânge 

cortizol în diverse situaţii traumatizante – frig, foame, hemoragie, intervenţie chirurgicală, infecţii, traume, 

durere şi suprasolicitare fizică [9]. Stresul emoţional şi psihic, de asemenea, provoacă creşterea concentraţiei 

de cortizol în sânge, care este considerat ca „hormon-mareşal”, ce coordonează cu forţele de apărare şi 

rezervele organismului asigurând supraviețuirea lui.  

În lipsă de cortizol, organismul nimerind în situaţie de stres inevitabil ar muri, însă cortizolul este o 

„armă” cu acţiune dublă. Surplusul sau eliminarea îndelungată a acestui hormon în sânge tulbură echilibrul 

funcţional al organismului. Concentraţia normală de cortizol contribuie la regenerarea plăgilor, diminuează 

reacţiile inflamatorii şi alergice, însă creşterea concentraţiei de cortizol peste limitele normei determină 

reacţii inverse [8].  

Intoxicaţia organismului cu cortizol induce ulcer stomacal şi duodenal, hipertensiune, boli 

cardiovasculare, pierderea masei musculare, îmbătrânirea prematură a pielii, fragilitate a oaselor, insomnie. 

Producerea cronică a cortizolului în exces afectează sistemul imunitar, influenţând mult rezistenţa 

organismului la acţiunea germenilor virali patogeni. Concentraţia înaltă de cortizol poate induce dereglarea 

conştiinţei – disfuncţie cognitivă diurnă. În boala Alzheimer, demenţe senile, de asemenea, se evidenţiază o 

creştere cronică a concentraţiei de cortizol [6]. 

Prin urmare, în reacţiile de răspuns ale organismului la stres, cortizolul are următoarele efecte: permisiv 

asupra glucagonului; memorie, învăţare şi stare de frică; gluconeogeneză; reducerea muşchiului scheletic; 

lipoliză, echilibrul calcic, depresie imună; reglarea ritmurilor circadiene. 

Suprasolicitarea informaţională, stresul psihoemoţional induc mărirea concentraţiei de cortizol în sânge. 

S-a estimat că în perioadele încordate ale activităţii cognitive, hipoglicemia (2,3 nmol/l) e determinată de 

concentraţia exagerată de adrenalină (50-100 ng/ml), ce determină mărirea ritmului cardiac, tensiunii 

arteriale, intensificarea secreţiei insulinice [9]. 

În reacţiile stresogene, se intensifică şi sinteza somatotropă (somatoliberina − factor eliberator al 

somatotropinei (STHRH); somatostatina − factor inhibitor al eliberării somatotropinei (SS)), care protejează 

catabolismul proteic sub acţiunea cortizolului. În alianţă cu cortizolul şi adrenalina, somatotropul este un 

antagonist stimulant al metabolismului glucidic sub acţiunea insulinei.  

Stările stresant-extremale pe care le suportă omul sunt destul de variate. Cortexul cerebral, prin 

intermediul formaţiunilor subcorticale, transmite informaţia despre  starea nou-creată spre sediul 

mecanismelor superioare de reglare şi coordonare a sistemelor endocrin şi vegetativ − hipotalamus. Ca răspuns 

hipotalamusul mobilizează toate forţele şi iniţiază  eliminarea rapidă a hormonilor de stres: catecolaminele, 

aldosteronul, cortizolul, ACTH [10]. 

Reacţiile generale la stres se manifestă prin agitaţie, agresivitate, apatie, oboseală, stare depresivă, 

iritabilitate, tensiune psihică, nervozitate. Aceste reacţii determină incapacitatea de a lua decizii, lipsa de 

concentrare, hipersensibilitate, situaţii conflictuale, inhibiţie mintală. Modificările fiziologice, care survin în 

urma stresului, se concretizează în valori crescute de catecolamine, corticosteroizi în sânge şi urină, 

hiperglicemie, tahicardie, tensiune arterială mărită, stare de uscăciune în gură, hipertranspiraţie, circulaţie 

periferică defectuoasă [4]. 

Nivelul înalt al hormonilor glandelor suprarenale, ca consecinţă a stresului, dovedeşte mărirea pragului 

sensibilităţii hipotalamusului. Eliminarea masivă a hormonilor de către corticosuprarenale modifică esenţial 

catabolismul proteinelor, ceea ce conduce la formarea intermediară a unor substanţe toxice (amoniac şi alţi 

compuşi cu azot), care provoacă dereglări violente ale proceselor psihice, conducând la stări de depresie, stări 

maniacale, sindroame schizofrenice [7]. Informaţiile stresante nespecifice stimulează corticosuprarenala 

generând SGA, acest mecanism în stres fiind independent de feedbackul specific dintre ACTH şi cortizol şi 

se manifestă prin scăderea glucocorticoizilor circulanţi. 

Saliva este un lichid biologic activ şi permite determinarea conţinutului de cortizol, hormon ce reglează 

metabolismul glucidic, participă în desfăşurarea reacţiilor de stres, mai este numit şi hormonul stresului [2]. 

Pentru el este caracteristică o secreţie nictimerală: concentraţia maximală se constată între orele 6
00

-8
00
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dimineaţa, iar concentraţia minimală între orele 20
00 

-
 
21

00
. Efectul cortizolului constă în păstrarea resurselor 

energetice ale organismului. Determinarea conţinutului de cortizol în salivă – este un indice ce reflectă 

concentraţia cortizolului biologic activ sau a cortizolului liber în plasmă.  

Se consideră că determinarea steroizilor în salivă oferă o informaţie analoagă determinării steroizilor 

liberi în urină. Studierea conţinutului de cortizol în salivă are câteva priorităţi în comparaţie cu testarea 

cortizolului în serul sanguin sau plasmă. În primul rând, colectarea salivei este o metodă simplă şi puţin 

costisitoare. În al doilea rând, producerea de cortizol este supusă ritmului circadian de secreţie ACTH cu 

secreţia maximă în orele matinale şi cele mai mici noaptea [4]. Metoda nu necesită extracţie, deoarece saliva 

nu conţine albumină sau transcortin, sau metaboliţi ai cortizolului (spre deosebire de cortizolul din urină) şi 

exact reflectă conţinutul cortizolului liber în sânge. Prin urmare, saliva nu este un simplu lichid biologic, 

ci unul dintre lichidele biologice cele mai accesibile cu valoare deosebită în studiul fiziologiei.  

Pornind de la acestea, ne-am propus să determinăm concentraţia de cortizol în salivă la elevi în stare de 

stres educaţional şi în starea de repaus.  

Evaluând rezultatele testării cortizolului în salivă în condiţii obişnuite de activitate, am observat că 

creşterea conţinutului de cortizol înainte de evaluare şi micşorarea cantităţii lui după probele de examinare 

are loc la elevi în condiţiile stresului educaţional (Tab.).  

Cortizolul modulează activitatea emoţională a individului, participă la variate fenomene de activare cor-

tico-subcorticale din timpul stresului educaţional. O gamă variată de stimuli nespecifici cresc debitul secretor al 

corticosuprarenalelor, secreţia predominantă de cortizol determinând mobilizarea aminoacizilor şi grăsimilor 

labile din celule în vederea utilizării lor energetice, a glucozei, refacere celulară şi menţinerea viului [3].  

Monitorizarea cortizolului salivar indică că atunci când elevii  se află în condiţii obişnuite de 

activitate, conţinutul de cortizol este de 3,16±0,81 nmol/l. Reacţiile de stres favorizează sinteza de cortizol 

până la 16,79±1,47nmol/l, iar după evaluare 4,55±1,33nmol/l, p<0,02 (Tab.).  

 

Tabel  

Variaţiile conţinutului de cortizol nmol/l (* p<0,05; **p<0,02) 

Nr. 

de 

elevi 

Conţinutul de 

cortizol 

Condiţii obişnuite de 

activitate 

Stresul educaţional  

 înainte de evaluare după evaluare 

188 nmol/l 3,16±0,81 16,79±1,47 4,55±1,33
** 

  

Datele obţinute sunt în concordanţă cu cele din literatura ştiinţifică, conform cărora sub influenţa 

vasopresinei poate fi eliberat ACTH doar în cantităţi foarte mici. ACTH în suprarenale activează AMP cic-

lic, predispunând conversionarea colesterolului. Variate tipuri de stres mintal, psihoemoţional, biologic 

provoacă creşterea rapidă a secreţiei de ACTH şi cortizol ca urmare a hiperstimulării axului hipotalamo-hipo-

fizo-suprarenal [9]. Nivelul înalt de cortizol salivar în condiţiile stresului educaţional estimează starea stresantă 

a organismului elevilor. 

Numeroase studii clinice au ajuns la un consens cu privire la faptul că concentraţia salivară a cortizolului 

reflectă fidel nivelul cortizolului liber plasmatic, fără a fi afectată de modificările concentraţiei globulinei serice 

fixatoare. Semnificaţia activării hipofizo-corticosuprarenale trebuie reconsiderată în lumina mecanismelor 

complexe neuroendocrine, care sunt antrenate şi în cadrul cărora şi glandele salivare sunt implicate [5]. 

Prin urmare, suprasolicitarea informaţională a elevilor, viaţa agitată, insatisfacţiile, fapte neprevăzute 

condiţionează reacţii generale în organism, care se exteriorizează prin iritabilitate, tensiune psihică, anxieta-

te, nervozitate, agresivitate, depresie şi care au la bază mecanisme nervoase şi endocrine complicate. Aceste 

modificări sunt dependente de vârstă, gradul de maturizare, tipul şi frecvenţa evaluărilor curente sau 

sumative, perioada testărilor.  
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INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA PROCESELOR METABOLICE  

ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE PE FONDUL ADMINISTRĂRII  

EXTRASULUI DIN PLANTE AUTOHTONE 

Cristina RACU  
Universitatea de Stat din Moldova 

At present, one of the basic problems of the contemporary medicine and physiology is the study of the conservation 
and improvement of human health. The thyroid gland is one of the largest and most important glands of the body. The 
thyroid controls metabolism, protein synthesis, the overall sensitivity of the body to other hormones action, stimulates 
the central nervous system, cardiovascular, digestive and muscular; it absorbs the iodine in the body between thyroid 
hormones and secret, reducing growth in height and weight of the body. Iodine is an essential component of thyroid 
hormone, and the lack of iodine causes hypothyroidism. So, iodine deficiency is a major public health issue for people 
all over the world. 

 

Introducere  
Multiplele cercetări referitoare la starea de sănătate a populaţiei, în funcţie de impactul diferiţilor factori 

de mediu, au stabilit existenţa efectelor nefavorabile, exprimate prin creşterea morbidităţii, mortalităţii şi prin 
înrăutăţirea dezvoltării fizice. 

Stabilirea priorităţilor şi metodelor de micşorare a impactului factorilor de mediu asupra stării de 
sănătate a populaţiei este şi continuă să fie una dintre cele mai actuale probleme ale societăţii [2, 7]. 

În prezent, una din problemele de bază ale fiziologiei şi medicinii contemporane este studierea posibi-
lităţii de conservare şi ameliorare a sănătăţii omului. Este cunoscut faptul că activitatea vitală a organismului 
depinde, în mare măsură, de conţinutul în produsele alimentare nu numai a substanţelor nutritive şi 
vitaminelor, dar şi a microelementelor [2, 4]. În organismul omului se găsesc aproape toate elementele 
minerale din natură, în cantităţi şi în combinaţii foarte variate. Aceste elemente intră în structura celulelor, a 
ţesuturilor, în cea a enzimelor şi mediatorilor, în toate structurile organice şi anorganice care susţin viaţa.  

Glanda tiroidă este una din cele mai mari şi importante glande ale organismului, aparţine sistemului 
endocrin, iar activitatea ei este reglată prin influenţa hipofizei şi a hipotalamusului. Tiroida controlează 
procesele metabolice, sinteza proteică, sensibilitatea generală a organismului faţă de acţiunea altor hormoni, 
stimulează activitatea sistemului nervos central, cardiovascular, digestiv şi muscular, absoarbe iodul din 

organism şi secretă hormonii tiroidieni, influențând creşterea în înălţime şi greutate a corpului [1, 3]. 

Iodul este un component esenţial al hormonilor tiroidieni şi lipsa sau conținutul scăzut al său e urmată 
de insuficienţa tiroidiană. O bună parte din necesarul de iod se acumulează din apa potabilă, din produsele 
alimentare, aer etc. Dacă vom avea un mediu poluat, atunci şi frecvenţa bolilor legate de cantitatea de iod din 
organism vor spori. 

Actualmente, deficienţa în iod este o problemă majoră de sănătate publică pentru populaţia din întreaga 
lume, în special, pentru femeile gravide şi copii, aceasta fiind una dintre cele mai importante cauze ale 
tulburărilor mintale, care pot fi prevenite în copilărie. Principalul factor responsabil pentru deficitul de iod îl 
constituie aportul alimentar scăzut al acestui microelement. Situaţia mondială în acest moment, referitoare la 
impactul social şi asupra stării de sănătate induse de deficitul de iod, se poate prezenta schematic astfel: 

– tulburările prin deficit de iod afectează peste 740 mil. de oameni, respectiv 13% din populaţia lumii, 
iar alţi 30% sunt expuşi riscului; 

– în 130 de ţări în curs de dezvoltare, aceste tulburări constituie o serioasă problemă de sănătate 
publică, afectând în special copiii preşcolari, femeile gravide şi săracii; 

– deficitul de iod poate cauza reducerea coeficientului de inteligenţă cu 15 puncte; 
– aproape 50 mil. de oameni suferă de diferite grade de afectare a creierului, determinată de deficitul 

de iod [6]. 
Aproximativ 90% din necesarul zilnic în iod este asigurat din contul produselor alimentare, 3-5% din 

apă şi cca 3-5% pătrunde în organism cu aerul inspirat. 

Aproximativ 85% din populaţia Republicii Moldova locuieşte în regiuni cu carenţă de iod, aportul natu-

ral al iodului fiind de 40-60 μg/zi, pe când aportul necesar recomandat de Consiliumul de Control al Patolo-

giilor Ioddeficitare şi UNICEF constituie 150 μg/zi pentru adulţi şi 200 μg/zi pentru femeile gravide [6, 10]. 
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În Republica Moldova, patologia glandei tiroide ocupă locul II în rândul patologiilor endocrine şi deţine 

o pondere de 32% din numărul total al bolnavilor endocrini (conform datelor din anul 2010). În perioada 

2010-2012, numărul bolnavilor cu patologia glandei tiroide a crescut de două ori. Hipotiroidia primară 

clinică ocupă o pondere de 5-6% din populaţia feminină şi 1-2% din populaţia masculină. Femeile suferă de 

hipotiroidie de 10 ori mai des decât bărbaţii. 

Riscul evoluţiei hipotiroidiei este sporit de tabagism din cauza tiocianatului conţinut în fumul de tutun, 

administrarea medicamentelor (amiodaronă, carbonat de litiu, preparate care conţin brom şi iod). 

Extrasul SNCM-4 care conține: sânziene (Galium verum), nuc (Juglans regia), coada-şoricelului 

(Achillea millefolium), măceş (Rosa canina) are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide 

în dereglările ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian, 

deoarece reglează atât activitatea tiroidei în hipotiroidismul primar, cât şi activitatea celorlalte glande 

endocrine, în special a pancreasului endocrin. 

Pornind de la cele menţionate, scopul lucrării este: studiul influenţei factorilor de mediu asupra 

comportamentului şobolanilor albi de laborator, a proceselor metabolice ale glandei tiroide în dereglările 

ioddeficitare pe fondul administrării extraselor plantelor autohtone SNCM-4. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Au fost obţinute date experimentale despre acţiunea 

tiocianatului şi a factorilor de mediu şi stresogeni asupra stării funcţionale a glandei tiroide. S-au cercetat 

aspectele metabolice ale tiroidei în dereglările ioddeficitare pe fondul administrării extraselor plantelor 

autohtone SNCM-4, care au fost crescute în zone ecologice cu o poluare a mediului mai redusă.  

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele experimentale obţinute demonstrează 

acţiunea tiocianatului şi a extraselor din plante autohtone SNCM-4 asupra funcţionării glandei tiroide, a 

sintezei hormonilor tiroidieni şi a metabolizării acestora. Tiocianatul fiind o substanţă toxică are proprietatea 

de a micşora sinteza intratiroidiană a hormonilor. Pe parcursul experimentului, se observă schimbarea 

aspectului exterior al animalelor şi comportarea lor, modificarea masei corporale a animalelor, cantitatea de 

hrană consumată, nivelul glucozei în sânge, apariţia corpilor cetonici şi a proteinelor în urină.  

Materiale şi metode de cercetare. Cercetările s-au desfăşurat în cadrul laboratorului Ecofiziologie 

Umană şi Animală a Universităţii de Stat din Moldova. În experienţele noastre, am folosit şobolanii albi de 

laborator. În studiul experimental s-au folosit 72 de şobolani albi masculi, cu masa între 190-260 gr, în 

decursul a 40 de zile, care au fost împărţiţi în 4 loturi experimentale. Trei loturi au fost supuse 

experimentului şi o grupă s-a folosit ca martori. 

1) Lotul de control (martor). S-a administrat intraperitoneal soluție NaCl 0,9%, în cantitate de 1 ml/100g 

masă corporală, fiind întreţinuţi în condiţii standard de vivariu.  

2) Lotul II − s-a administrat zilnic peroral extras din plante medicinale SNCM-4, în cantitate de l ml/100g 

masă corporală. 

3) Lotul III − s-a administrat tiocianat de potasiu peroral în doză de 20 mg/100 g greutate corporală. 

Pentru dozarea precisă a preparatului, tiocianatul se administra peroral sub formă de suspensie apoasă, 

nemijlocit în stomac, cu ajutorul unei sonde metalice subţiri. 

4) Lotul IV – tiocianat de potasiu + extrasul din plante medicinale SNCM-4 pe fondul dereglărilor 

ioddeficitare. După elaborarea modelului experimental de hipotiroidie, şobolanii albi primeau zilnic, peroral, 

extract din plante medicinale SNCM-4, timp de 40 zile, în cantitate de l ml/100g masă corporală. 

Testarea calitativă a corpilor cetonici, glucozei şi a proteinelor în urină. Pentru depistarea proteinelor, 

corpilor cetonici şi glucozei în urină, a fost folosită reacţia calitativă pentru precipitare cu ajutorul 

indicatorilor standard speciali: DAC-11.  

Testarea glucozei în sânge. Concentraţia glucozei în sânge se determină cu ajutorul glucometrului „EZ-

Smart” (Thailanda).  

Metoda imunofermentativă de testare a hormonilor. Se bazează pe principiul „concurenţei”. Reactivii 

de bază necesari pentru cercetarea imunofermentativă includ anticorpi imobili, conjugat ferment-antigen şi 

antigen natural. După amestecul anticorpului imobil şi a conjugatului ferment-antigen cu serul sangvin, care 

conţine antigen natural, apare o reacţie de „concurenţă” între antigenul natural şi conjugatul ferment-antigen 

pentru numărul de locuri limitate. 
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Extrasul SNCM-4 este alcătuit din următoarele plante medicinale: 

  

    
 

 

 

 

Obţinerea extrasului de plante medicinale. În experienţele respective, a fost utilizată infuzia în apă 

clocotită a plantelor medicinale, în care sunt folosite părţile fragile ale plantelor – frunzele, fructele, 

seminţele, florile şi unele rădăcini bogate în uleiuri volatile/aromatice, vitamine şi microelemente.  

Extrasul SNCM-4 are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide în dereglările 

ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian, deoarece reglează 

atât activitatea tiroidei în hipotiroidismul primar, cât şi activitatea celorlalte glande endocrine, în special a 

pancreasului endocrin [6, 8].  

Rezultate şi discuţii  
Patologia tiroidei a fost studiată experimental şi clinic. Hipotiroidia este un sindrom provocat de o 

disfuncţie a glandei tiroide, manifestată prin scăderea concentraţiei de hormoni tiroidieni secretaţi (T4 sau 

tiroxina şi T3 sau triiodtironina). Studierea diferitelor funcţii fiziologice, precum şi a proceselor patologice, 

începe, de regulă, din motive inteligibile, cu experienţe realizate pe animale de laborator. Trebuie de luat în 

consideraţie faptul că, cu toate modificările apărute în activitatea organismului animal la acţiunea diferiţilor 

factori, ele nu pot fi absolut identice cu cele ale organismului uman, însă tendinţa generală, caracterul 

proceselor metabolice şi al reacţiilor hormonale, cu siguranţă, că au particularităţi comune. Aceasta permite 

în experimentele-model, efectuate pe animale de laborator, a releva caracterul şi direcţia modificărilor 

produse în sistemele de organe cercetate [9, 10]. 

La injectarea tiocianatului şi expunerii animalelor sub acţiunea factorilor stresogeni ai mediului, am observat 

convulsii și diminuarea activităților fiziologice. De la începutul experimentelor, ele devin agresive, scade pofta de 

mâncare, pierd rapid din greutate, părul se răreşte de pe toată suprafaţa corpului. După un timp mai îndelungat 

animalele devin mai molatice, urechile în loc de roz devin palide, iar blana li se zburleşte.  

Investigaţiile experimentale efectuate de noi pun în evidenţă o sporire proporțională a masei corporale 

atât la lotul experimental, cât și la lotul martor. Observările în lotul cu hipotiroidie denotă o scădere treptată a 

greutăţii şobolanilor începând cu ziua a 20-a şi a 40-a. Prezintă interes rezultatele obţinute în lotul mixt, unde 

masa corporală se menţine practic constantă pe tot parcursul cercetărilor. Ceea ce demonstrează acţiunea 

pozitivă a extrasului SNCM-4.  

Tiocianatul şi factorii de mediu nefavorabili cum este stresul, foamea, insuficienţa de vitamine 

influenţează negativ nivelul glicemiei la şobolanii albi de laborator, provocând un început de hiperglicemie. 

În urma datelor obţinute, s-a constatat că cantitatea de glucoză în sânge, la lotul martor atinge valoarea 

de 3,5 mmol/l, iar în lotul unde a fost administrat soluție de tiocianat în concentrație de 20 mg/100g 

încadrează cifra de 5,4 mmol/l. Un aspect important se observă în lotul mixt ce evidenţiază o normalizare a 

nivelului de glucoză până la 3,3 mmol/l. 

Sânziene 

(Galium verum L.) 

 

Nucul 

(Juglans regia L.) 

 

Coada şoricelului 

(Achillea millefolium L.) 

Măceş 

(Rosa canina L.) 
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Diagrama 1. Influenţa extrasului SNCM-4 asupra masei corporale (g) în evoluţia hipotiroidiei 

 

 
Diagrama 2. Nivelul glucozei (mmol/l) în hipotiroidie la şobolanii albi de laborator pe fondul 

administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4  

 

Metabolismul glucidic în hipotiroidie suferă modificări reducându-se glicoliza aerobă şi termigeneza. 

Reabsorbţia totală a glucozei din urina primară în capilarele canaliculelor renale are loc numai dacă nivelul ei în 

sânge nu întrece valoarea de 180-200 mg%. În caz contrar, absorbţia glucozei este parţială şi ca urmare apare 

glucozuria. În cercetările efectuate pe şobolanii albi de laborator, la administrarea soluţiei toxice de tiocianat, 

nu se observă glucoza în urină, ceea ce ne vorbeşte că tiocianatul nu a afectat pancreasul şi nu s-a dereglat 

procesul de absorbţie a glucozei, nu s-a depăşit pragul de eliminare renală (mai mult de 180-200 mg/gl) şi nu se 

elimină în urină.  

Cetonuria – reprezintă acumularea cantităţilor excesive de corpi cetonici în sânge. Prin corpii cetonici se 

subînţelege acidul acetoacetic, produsul său de reducere, acidul hidroxibutiric şi acetonă. Acumularea în 

exces a corpilor cetonici apare ca o consecinţă a unei catabolizări defectuoase a acizilor graşi, fie ca o nevoie 

stringentă a organismului de a sintetiza glucoză pe baza resturilor de lipide. Ţinem să remarcăm că în 

literatură acest indice ca criteriu al prezenţei hipotiroidismului aproape că nu se studiază, dar rareori se 

menţionează prezenţa sau lipsa cetonuriei la şobolanii cu dereglări ale sintezei hormonilor tiroidieni. 
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În urma datelor obţinute, putem menţiona că în lotul mixt unde se administrează SNCM-4 are loc 

ameliorarea situaţiei fiind prezentă o reacţie slab pozitivă a corpilor cetonici, ceea ce nu putem spune de lotul 

cu tiocianat unde este prezentă o reacţie pozitivă, stabilindu-se reducerea metabolismului lipidic şi agravarea 

funcţiilor vitale ale altor metabolisme şi sisteme vitale.  

Proteinuria − în general este consecinţa unor procese patogenice profunde din rinichi şi la normali nu se 

înregistrează. Metabolismul proteic este afectat de hormonii tiroidieni atât în sensul intensificării proceselor 

catabolice de degradare şi uzură, cât şi al celor anabolice, de sinteză, creştere şi dezvoltare. Patogeneza acestui 

fenomen în hipotiroidie nu este pe deplin elucidată, dar s-au expus păreri că ar fi implicate în aceste alterări 

morfologice, biochimice şi hemodinamice. Originea proteinuriei ioddeficitare se pare că este în strânsă legătură cu 

nivelurile glicemiei [5]. 

Apariţia proteinuriei în hipotiroidismul modelat indică începutul unor procese patologice. Are loc 

reducerea treptată a sintezei şi catabolismului proteic. Originea proteinuriei ioddeficitare se pare că este în 

strânsă legătură cu nivelurile glicemiei. La lotul cu tiocianat se observă prezenţa proteinuriei care este mai 

accentuată în a 40-a zi a experimentului, pe când la lotul mixt se observă tendinţa extraselor din SNCM-4 de 

a normaliza conţinutul de proteine în urină.  

Lipsa insulinei duce la dereglarea tuturor proceselor metabolice ce au loc în organism şi, în primul rând, 

a metabolismului glucidic, provocând schimbări patologice în diferite organe şi ţesuturi.  

Hipotiroidismul afectează capacitatea pancreasului de a produce insulină, ceea ce poate duce la unele 

dereglări în organism. 

 
Diagrama 3. Conţinutul de insulină (pmol/l) în plasma sangvină  

pe fondul administrării extrasului SNCM-4 

 

În unele boli ale pancreasului, acesta secretă mai puţină insulină sau nu mai secretă deloc şi din această 

cauză glucoza, în loc să se consume, să se ardă, se acumulează în sânge, crescând glicemia. 

Din diagramă observăm că conţinutul de insulină la şobolanii cărora le-am administrat tiocianat de K 

2,05 ± 0,17 pmol/l scade în comparaţie cu martorul 2,23± 0,21 pmol/l; pe când la cei cu tiocianat de 

K+SNCM-4 se observă o normalizare a conţinutului de insulină 2,28 ± 0,19 pmol/l. 

Hormonii tiroidieni sunt singurii compuşi ce conţin iod cu semnificaţie fiziologică bine precizată. Când 

organismul are nevoie de hormoni tiroidieni, glanda tiroidă captează iodul din sânge şi îl converteşte în 

hormoni tiroidieni care sunt stocaţi şi eliberaţi în circulaţie la nevoie. Hormonii tiroidieni iodaţi realizează 

controlul asupra proceselor vitale de bază ale organismului la toate etapele de ontogeneză. Unul dintre 

efectele principale ale hormonilor constă în reglarea vitezei şi direcţiei proceselor metabolice, care în 

ansamblu cu alţi hormoni determină eficacitatea modificărilor specifice necesare pentru acomodarea 

organismului la acţiunea factorilor de diferită natură [4, 9]. 
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Conform cercetărilor efectuate pe şobolanii albi de laborator, am observat că tiocianatul are proprietatea 

de a micşora sinteza intratiroidiană a hormonilor.  

 

 
Diagrama 4. Concentraţia triiodtironinei ( T3 ) în plasma sangvină la şobolanii albi  

de laborator pe fondul administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4 

 

Concentraţia triiodtironinei în plasma sangvină la şobolanii albi de laborator se micşorează la şobolanii 

cu tiocianat de K fiind de 1,54 ± 0,17 nmol/l şi la cei cu tiocianat de K+SNCM-4 fiind de 2,14 nmol/l ± 0,17, 

valori mai bune se înregistrează la lotul cărora li s-a administrat SNCM-4 fiind de 2,63 ± 0,12 nmol/l faţă de 

concentraţia triiodtironinei la martor care este de 2,03 ± 0,09 nmol/l.  

Tiroxina este un hormon tiroidian care are ca acţiune creşterea metabolismului bazal şi are rol în 

procesele morfogenetice, de creştere şi diferenţiere celulară şi tisulară. Această acţiune se manifestă foarte 

pregnant la nivelul sistemului nervos. Rezultatele cercetărilor indică că la administrarea cantităţilor majore 

de iod are loc micşorarea secreţiei hormonilor Т3 şi Т4 în raport cu grupa de şobolani, cărora li s-a 

administrat o doză de iod. Aceasta poate fi explicată prin capacitatea glandei tiroide de a acumula iod, şi 

posibil, concentraţiile mari de iod sunt expulzate din organism prin intermediul rinichilor [4, 10]. 

 

 
Diagrama 5. Concentraţia tiroxinei (T4) în plasma sangvină la şobolanii albi de laborator pe fondul 

administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4 
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Concentraţia tiroxinei în plasma sanguină a şobolanilor nu se modifică foarte mult, aceasta se datorează 

faptului că glanda tiroidă acumulează rezerve suficient de mari de tireoglobulină iodată în lumenul 

foliculelor şi poate secreta hormoni tiroidieni în circuitul sanguin chiar şi după stoparea procesului de 

organificare a iodului la acţiunea tiocianatului şi a factorilor nefavorabili de mediu.  

Concluzii: 
1) Sub influenţa factorilor nefavorabili de mediu hipotiroidia apare mai rapid, determină încetinirea 

schimburilor metabolice şi a numeroase procese din organism. Produce defecte la nivelul metabolismului lipi-
dic, proteic şi glucidic, sub acţiunea factorilor de mediu se modifică, aspectul exterior, masa corporală, com-

portamentul şobolanilor. Administrarea SNCM-4 duce la normalizarea lor, ce se modifică până la reducerea 

simptomelor primare. Dacă vom avea un mediu toxic, aceste modificări spre ameliorare nu vor avea loc. 
2) Tiocianatul de K

+
 influenţează parţial nivelul glucozei în sânge la şobolanii albi de laborator, 

înregistrându-se valori de (7,69±0,31 mmol/l) care puţin se modifică spre deosebire de martor (4,83±0,65 
mmol/l), ceea ce ne arată că hipotirodia la etapele iniţiale poate influenţa nesemnificativ nivelul glicemiei la 

şobolanii albi de laborator, provocând un început de hiperglicemie. 
3) Conţinutul de insulină în plasma sangvină la şobolani pe fondul administrării extrasului SNCM-4 nu 

se modifică esenţial, dar în cazul progresării dereglărilor ioddeficitare determină dereglări funcţionale la 
nivelul organelor. 

4) Concentraţia triiodtironinei (T3) scade mai semnificativ la şobolanii cărora li s-a administrat tiocianat 
de K

+
, ceea ce reflectă mai mult starea funcţională a ţesuturilor periferice, şi puţin se micşorează la şobolanii 

din lotul mixt tiocianat de K
+
+SNCM-4, iar în lotul cu SNCM-4 având o acţiune evidentă asupra stării 

funcţionale a tiroidei.  

5) Concentraţia tiroxinei (T4) în plasma sangvină se modifică la şobolanii cărora li s-a administrat 
extras SNCM-4 creşte nesemnificativ cu (69,94 ± 2,83 nmol/l) şi la şobolanii cu tiocianat de K

+
 la care 

concentraţia de T4 scade înregistrându-se valori de (56,95 ± 3,21) în comparaţie cu martorul (81,51 ± 5,22) şi 
această modificare se datorează faptului că glanda tiroidă acumulează rezerve suficient de mari de 

tireoglobulină iodată în lumenul foliculelor.  

6) Extrasul SNCM-4 are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide, în dereglările 
ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian, deoarece reglează 

atât activitatea tiroidei în hipotiroidism primar, cât şi activitatea celorlalte glande endocrine, în special a 
pancreasului endocrin.  

Recomandări practice: 
 Este foarte important ca să avem un mediu ecologic cât mai pur şi mai curat pentru a diminua riscul 

apariţiei bolilor endocrine, autoimune etc. 
 Este necesar să consumăm apa ce corespunde normelor ecologice, produse alimentare bogate în 

vitamine, micronutrienţi, care să conţină cât mai puţini nitraţi, nitriţi şi alte substanţe toxice. 
 Extrasul SNCM-4 este bine tolerat de organismul animal şi nu produce reacţii adverse, ceea ce 

permite utilizarea acestuia în stoparea apariţiei complicaţiilor în dereglările ioddeficitare. Prezintă efect 
normoglicemiant şi poate fi inclus în lista preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul dereglărilor 

ioddeficitare. Acestui extras îi sunt caracteristice toxicitatea scăzută, lipsa proprietăţilor cumulative, ceea ce 
ne permite de al recomanda ca adjuvant în terapia hipotiroidiilor.  
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STUDIUL COMPLEX AL MANAGEMENTULUI ECOLOGIC AL APEI POTABILE  

DIN RAIONUL FLOREŞTI 

Cristina RACU**, Aurelia CRIVOI*, Valentin AŞEVSCHI** 

*Universitatea de Stat din Moldova 

**Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

It has been estimated the drinking water quality from Floreshti district, Republic of Moldova. The quality of the 

investigated water resources in some cases doesn’t correspond to the conditions of drinking water. It is necessary to 

improve the water management in studied district. 

 

În continua ei dezvoltare, civilizaţia actuală a generat poluarea mediului − un fenomen global cu conse-

cinţe grave. Protejarea şi conservarea mediului trebuie să fie o preocupare constantă a fiecăruia dintre noi. 

Creştrea rapidă a numărului de populaţie pe Terra, necesităţile mari de apă pentru industrie, agricultură, 

serviciile comunale, toate acestea contribuie la apariţia crizei acvatice totale. Fenomenul se manifestă prin 

deficitul apelor potabile şi prin poluarea intensivă a lor. 

Actualmente, nu există nici o ţară, care nu s-ar confrunta cu probleme ce ţin de cantitatea şi calitatea 

apelor dulci şi a apelor potabile, devenite demult obiect de cumpărare şi vânzare [2]. 

Calitatea apei potabile este una dintre problemele prioritare ale omenirii. Deficitul de apă dulce, 

prognozat pentru mileniul trei, va avea consecinţe dezastruoase în unele regiuni ale lumii, va ameninţa 

industria alimentară, sănătatea populaţiei şi securitatea naţională. Degradarea lacurilor şi iazurilor, a apelor 

subterane şi reducerea aprovizionării cu apă potabilă sunt motive de alarmare pentru majoritatea populaţiei 

de pe glob [1]. 

Managementul ecologic judicios presupune prin esenţa sa modernă utilizarea responsabilă a resurselor 

naturale, economice şi umane, astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. În economia naţională a ţării 

noastre, resurselor acvatice trebuie să li se acorde o atenţie deosebită, ţinând cont că Republica Moldova este 

aşezată pe cel mai secetos loc din Europa [1, 2]. 

Scopul lucrării constă în evidenţierea implementării managementului ecologic al apei potabile în 

Republica Moldova şi în special în raionul Floreşti. 

Materiale şi metode de cercetare  

Metodele de colectare a apei utilizate au fost corespunzătoare surselor de apă subterană şi ale apei din 

robinet [3]. 

Analizele fizico-chimice necesită ca, între colectare şi momentul introducerii în lucru de laborator, 

timpul scurs să fie cât mai scurt. Perioada maximă de păstrare a probelor este de 4 ore, de la colectare până la 

începerea determinărilor în laborator. Transportul se face în lăzi izoterme. Dacă analiza apei nu se poate 

efectua în timp optim, pentru a preveni transformările în componenţa chimică a apelor, se recomandă 

conservarea probelor pentru unii indicatori. Întrucât nu există o metodă universală de conservare a apei, 

adecvată pentru toate ingredientele ei, este necesară conservarea specifică a fiecărui component [4]. 

Rezultate şi discuţii  

Constatăm că dintre cele atestate în raionul Floreşti în realizarea managementului ecologic al resurselor 

acvatice, se respectă cadrul legislativ şi normativ, mecanismele economice ce funcţionează pe teritoriul 

Republicii Moldova, se respectă şi ierarhia cadrului instituţional ce ţine de domeniul dat. 

O problemă majoră rămâne asigurarea populaţiei cu apă potabilă, a raionului, atât din punct de vedere 

cantitativ, cât şi calitativ. Ponderea asigurării cu apă potabilă centralizată constituie 8%, pe când indicele 

republican este de 12%. Aceasta se reflectă negativ atât asupra regimului de lucru al întreprinderilor, cât şi 

asupra stării sanitare a localităţilor, bunăstării populaţiei, înrăutăţirii stării sanitaro-epidemice. 

În această regiune studiată, are loc creşterea ponderii necorespunderii microbiologice a apei apeductului 

din oraşul Floreşti de la 4,9% (2010) la 11,9% (2012), la apele comunale de la 13,47% (2010) la 14% (2012), 

ce dovedeşte exploatarea cu mari încălcări a surselor centralizate de apă potabilă, apeductelor, şi anume, lip-

sa zonelor de protecţie sanitară din jurul lor, aflarea în stare deschisă sub cerul liber, cu acces către ele al oa-

menilor, animalelor, netamponarea sau neermetizarea lor. În localităţile rurale, nu funcţionează peste 200 de 
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apeducte, lăsate în voia soartei, dar funcţionează apeductele din unele localităţi ca: Putineşti, Cuhureştii de 

Sus, Cuhureştii de Jos, or. Floreşti etc. [5]. 

Lasă mult de dorit starea sanitaro-tehnică a reţelelor, rupturile se înlătură peste 2-3 zile şi mai târziu, 

fântânile de control sunt distruse şi în consecinţă are loc poluarea microbiană a apei, ce constituia 15,2% în 

anul 2010 şi 25,6% în anul 2012. Despre aceste neajunsuri a fost informată administraţia publică locală, dar 

situaţia rămâne neschimbată. Nici fântânilor care sunt sursa de bază în alimentarea populaţiei rurale cu apă 

potabilă nu li se dă atenţia cuvenită şi, în primul rând, la amenajare, curăţire şi dezinfectare. Practic, au fost 

dezinfectate fântânile oraşului Floreşti. În proporţie de 86,7% fântânile în apă conţin nitraţi în concentraţii 

sporite ce acţionează negativ asupra celor ce o consumă. 

După rezultatele oferite de Centrul de Medicină Preventivă al raionului Floreşti, putem menţiona că 

ponderea problemelor de apă care nu au corespuns cerinţelor igienice la parametrii microbiologici este de 

7,7%, inclusiv de depistare a Escherichia coli, microflore patogene − 0. Pe parcursul anilor 2010 şi 2012, 

erupţii hidrice de boli infecţioase nu s-au înregistrat, în anul 2010 doar în 4 localităţi s-au înregistrat cazuri 

de hepatită virală acută (HVA), legată de factorul hidric. Morbiditatea la copii până la 6 ani a fost de 439 

cazuri în anul 2010 şi 191 cazuri în anul 2012. Mortalitatea de boală directă acută (BDA) la copii până la 6 

ani – 1 caz în anul 2010 şi 0 în anul 2012 [1, 5].  

A fost studiată apa a câte 5 fântâni din 21 de localităţi ale raionului Floreşti. S-a determinat cantitatea 

aflării în apă a trei indici chimici, şi anume: nitraţii, duritatea şi reziduul fix. 

În apa tuturor fântânilor, nu s-a depistat nici un caz în care să nu fie depăşită valoarea concentraţiei 

maxime admisibile (CMA) în ceea ce priveşte cantitatea de nitraţi. Originea nitraţilor din apă poate fi din 

structura chimică proprie a solului, din substanţele fertilizante sau pesticide cu conţinut de azot, utilizate în 

tratarea solurilor sau datorită impurificării cu substanţe organice, ajunse la ultima etapă de mineralizare. În 

cazul în care prezenţa nitraţilor coincide cu prezenţa amoniacului şi a nitriţilor şi cu oxidabilitatea crescută se 

indică impurificarea insistentă a apei. 

Duritatea nu a depăşit valoarea CMA în anul 2010 în apa fântânilor examinate din localităţile raionului 

Floreşti. Duritatea apei este condiţionată de prezenţa tuturor cationilor din apă, în afară de cationii metalelor 

alcaline. În general, duritatea este conferită de bicarbonaţi şi de cloruri, azotaţi, sulfaţi etc. Duritatea este un 

indicator indirect al gradului de mineralizare a apei, prin aceasta şi se explică de ce în majoritatea fântânilor 

la care s-au depistat depăşiri ale CMA a valorilor durităţii totale s-au depistat şi depăşiri ale CMA pentru apa 

potabilă a valorilor reziduului fix. Duritatea poate fi indicator de poluare organică, deoarece la 

descompunerea substanţelor organice se produce CO2, care serveşte solvirea de săruri din sol. Apele dure 

sunt neplăcute la gust, formează depozite în vasele în care se fierbe apa, împiedică o bună fierbere a 

legumelor, nu produc spumă cu săpunurile, limitând folosinţa lor menajeră. Apele dure sunt incriminate în 

favorizarea afecţiunilor cardiovasculare. 

În anul 2010 nu s-au depistat depăşiri ale reziduului fix în apa fântânilor cercetate. În anul 2012, se 

observă în trei localităţi o sporire a reziduului fix de 2,28-2,61 ori în s. Alexeevca şi de 1,63-4,42 ori în s. 

Ghindeştii Noi. Valoarea reziduului fix caracterizează mineralizarea apei. Aşadar în urma celor analizate 

putem spune că apa în raionul Floreşti are o mineralizare sporită. 

Astfel, putem menţiona că apă de o calitate mai bună am găsit în localităţile în care se respectă cerinţele 

igienice de îngrijire a fântânilor. Nu se poate afirma categoric despre o înrăutăţire a calităţii apei fântânilor 

din raionul Floreşti în anul 2012, deoarece după unii indici calitatea apei în unele fântâni în anul 2012 a fost 

mai bună decât în anul 2010, iar după alţi indici − calitatea apei în anul 2012 s-a înrăutăţit. 

Concluzii: 

1. În intervalul 2010-2012 au fost comise o serie de încălcări în exploatarea surselor centralizate de apă 

ca: protecţia deficientă a teritoriilor adiacente, aflarea în stare deschisă sub cerul liber, cu acces către ele al 

oamenilor, animalelor sau neermetizarea lor. Cele necentralizate nu sunt amenajate corespunzător, nu sunt 

curăţite şi dezinfectate etc. 

2. Starea sanitară şi ecologică neadecvată a localităţilor din raionul Floreşti influenţează negativ 

calitatea apei potabile. 

3. În apa tuturor fântânilor examinate de pe teritoriul raionului Floreşti s-a depistat depăşirea 

concentraţiilor maxime admisibile de nitraţi. 
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4. Managementul apelor în Republica Moldova este încă subeficient, şi, respectiv, nu face faţă noilor 

cerinţe de gestionare a resurselor alocate pentru eficientizarea serviciilor şi protecţia ecosistemelor acvatice. 

Au loc pierderi foarte mari atât în reţelele de distribuţie din localităţile urbane, cât şi în cele rurale. 

Recomandări practice: 
 Perfectarea cadrului legislativ şi normativ în gestionarea apelor. 

 Fântânile în care s-au înregistrat depăşiri de nitriţi trebuie să fie monitorizate în permanenţă în cadrul 

programului de sănătate publică, iar primăriile sunt responsabile pentru asigurarea racordării gospodăriilor la 

sistemul centralizat de apă potabilă, de atragere a investitorilor pentru realizarea acestui scop. 

 Autoritatea locală să colecteze informaţii şi să completeze inventare cu surse de poluare în 

gospodăriile localnicilor, precum şi să stabilească proceduri de avertizare a locuitorilor, impuneri de taxe şi 

amenzi, drept măsuri de eliminare a substanţelor periculoase. 

 Impunerea salubrizării comunale pentru a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. 

 Fântânile trebuie periodic golite, curăţate şi dezinfectate cu clor. Eliminarea pericolelor asupra 

sănătăţii populaţiei prin izolarea şi înlăturarea surselor de poluare cu nitraţi. 
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REPERCUSIUNILE FACTORILOR PSIHOSOCIALI  
ÎN DECLANŞAREA STRESULUI LA COPII 

Maria COTOROBAI, Aurelia CRIVOI 
Universitatea de Stat din Moldova 

Actualmente, cazurile de stres acut şi frecvenţa patologiilor (neuronale, cardiovasculare, endocrine, 
digestive, psihice etc.) sunt în dinamică crescândă, sau fiind prioritar declanşate de traume psihoemoţionale 
sau stări emotivo-stresante, de acţiunea îndelungată suportată în perioada copilăriei şi adolescenţei. Copilăria 
şi adolescenţa sunt fundamentele de stabilire şi imunizarea sănătăţii fizice şi psihice a organismului uman. 
Multe dintre patologiile psihosomatice suportate de maturi prezintă amprentele lăsate de acţiunea factorilor 
nefavorabili şi a stărilor stresante suportate în perioada de dezvoltare prenatală a viitorului copil, în copilărie 
sau adolescenţă [4]. Stresul şi adaptarea au fost şi rămân o problemă actuală în fiziologia şi medicina 
contemporană. Numărul mare de factori, cu acţiune concomitentă, solicită supradozări fiziologice, somatice, 
psihice, predispune la patologii şi disfuncţii. Statistica indică că 73,5% copii antrenaţi în procesul instructivo-
educaţional suportă variate încălcări funcţionale.  

Scopul cercetării: Studierea factorilor psihosociali, care declanşează modificările fiziologice, 
neuronale, hormonale, metabolice la copii, şi a posibilităţilor de evitare a stărilor profunde cu urmări 
patologice prin adaptare psihoemoţională adecvată şi echilibrată. 

Pubertatea ca şi adolescenţa se caracterizează prin trecerea spre maturitate și integrare în societatea 
adultă. Aceste perioade sunt unele în care tutela familială şi şcolară se modifică treptat, modificarea fiind 
integrată din punct de vedere social în prevederi legale ale unor responsabilităţi ale tinerilor începând cu 14 
ani până la obţinerea majoratului civil la 18 ani. În dezvoltarea psihică a copilului de după 10 ani se pot 
diferenţia 3 stadii marcante, şi anume: Stadiul pubertăţii (10-14 ani) dominat de o intensă creştere; Stadiul 
adolescenţei (14-18/20 ani) dominat de adaptarea la starea adultă, de procesul de câştigare a identităţii; 
Stadiul adolescenţei prelungite (18/20-24/25 ani) dominat de integrarea psihologică primară la cerinţele unei 
profesii, la condiţia de independenţă [1]. 

La ambele sexe, pubertatea este însoţită de procesul de creştere care transformă total aspectul fizic al 
copilului. Pubertatea, dominată de procesul de creştere şi maturizare sexuală intensă, cuprinde substadii care, 
deşi diferite de la caz la caz, au aceeaşi linie de succesiune:      

a) Etapa prepuberală (10-12 ani) ce se exprimă printr-o accelerare şi intensificare din ce în ce mai 
mare a creşterii. Tinerele fete trec printr-o creştere accentuată şi câştigă 22 cm în înălţime, în timp ce la băieţi 
creşterea poate începe ceva mai târziu, între 12-16 ani, şi este mai evidentă. Creşterea se însoţeşte de 
momente de oboseală, dureri de cap şi iritabilitate. 

b) Pubertatea propriu-zisă (12-14 ani). Este mai evidentă creşterea în înălţime. Din punct de vedere 
psihologic, creşterea şi maturizarea sunt legate de numeroase stări de disconfort datorate schimbării corpului 
şi dezvoltării sale. Această perioadă este marcată prin modificări fiziologice importante, debutează între 11 şi 
13 ani la fete şi între 13 şi 15 ani la băieţi.          

c) Momentul postpuberal. La puţin timp după atingerea punctului culminant al pubertăţii, băieţii 
manifestă o schimbare în conduite, adeseori intră în faze de exagerare, impertinenţă cu substrat sexual, cu o 
agresivitate marcantă în conduite şi vocabular. Tinerele fete trec prin două faze: femeie-copil (plină de 
conduite timide şi exuberante, dar şi de afecţiune, idealizare de personaje inaccesibile) şi femeie-adolescent 
(tânăra devine uşor provocatoare, stăpână pe sine şi încrezătoare) [3].  

Primele persoane care observă aceste modificări sunt membrii familiei, deoarece familia exercită cea 
mai veche şi mai perseverentă tutelă, în consecinţă, apar relaţiile tensionate dintre părinte-copil, mai ales, în 
perioada 12-14 ani. Şi dascălul constituie în această perioadă ţinta criticismului său; defectele, micile manii 
ale adultului sunt contabilizate cu maximă perseverenţă, pentru a fi transformate în argumente demolatoare 
pentru autoritatea sa [7]. În interiorul grupului format din persoane de acelaşi sex, relaţiile sunt calde, tandre, 
grupul îl securizează şi îi dă forţă. Prin urmare, în cadrul aceluiaşi sex se schiţează prieteniile cele mai 
sincere. Referitor la atitudinea faţă de sexul opus, iniţial, se manifestă o aparentă indiferenţă şi distanţare, 
care se ascunde de o tatonare discretă a „adversarului” [4].  

În concepţia lui Selye, stresul nu este decât o reacţie biologică şi generală, adică „o stare care se traduce 

printr-un sindrom specific, corespunzător tuturor modificărilor nespecifice, induse astfel într-un sistem 
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biologic”. În biologie, această noţiune desemnează, în acelaşi timp, agresiunile care se exercită asupra 

organismului (agenţi stresanţi) şi reacţiile organismului la agresiuni [2]. Stresul este o afecţiune de care 

suferă din ce în ce mai mulţi oameni în societatea modernă. Stresul determină eliberarea hormonilor care 

conduc la vasoconstricţie şi diminuează circulaţia sângelui. Stresul reprezintă un aspect normal şi necesar al 

vieţii, aspect de care omul nu poate scăpa. Stresul poate genera un disconfort temporar şi, de asemenea, poate 

induce consecinţe pe termen lung. În timp ce prea mult stres poate altera starea de sănătate a unui individ, cât 

şi bunăstarea acestuia, totuşi un anumit volum de stres este necesar pentru supravieţuire [5]. Un organism 

stresat lucrează mai greu, respiraţia se accelerează, pulsul creşte, iar digestia se încetineşte. Capacitatea de a 

gândi, de a rezolva probleme sau de a lua hotărâri este diminuată de prezenţa stresului. Disconfortul psihic îl 

determină pe cel fizic. Cercetătorii au estimat că 80% dintre boli sunt legate de stres [3]. 

Stresul este receptat şi integrat la nivelul nodulului paraventricular al hipotalamusului. Ca răspuns la 

stres, celulele acestei structuri nervoase secretă corticoliberine (factori de eliberare a corticotropinelor = 

corticotropin releasing factor − CRF), care sunt, de fapt, neuropeptide formate din 41 de resturi de 

aminoacizi. CRF determină activarea axei hipotalamo-hipofizo-suprarenală stimulând eliberarea de hormon 

adenocorticotrop (ACTH) de la nivelul hipofizei. Acest hormon ajunge în sânge şi apoi la glandele 

suprarenale antrenând eliberarea de hormoni corticoizi [6].  

Stresul este o problemă şi în viaţa tinerilor şi aceasta trebuie tratată cu seriozitate atât de familie, cât şi 

de şcoală. În condiţii de stres, corticosuprarenala eliberează cantităţi mari de hormoni glucocorticoizi şi astfel 

se accentuează procesele de degradare a glicogenului (glicogenoliză) şi de creştere a concentraţiei de lactat. 

În urma acţiunii diferitelor medii, cum ar fi: oboseala, frica, durerea, umilinţa, frigul, emoţiile, 

activitatea de muncă, mişcările active etc., organismul uman răspunde nu doar prin intermediul reacţiilor 

specifice de protecţie la aceste acţiuni, ci şi prin procese fiziologice, indiferent de faptul iritant care tocmai a 

acţionat asupra lui într-un anumit moment [5].  

Materiale și metode 
Observaţia ca metodă de cercetare constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă, sistematică a 

diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau ale grupului). Conţinuturile observaţiei sunt 

reprezentate de simptomatica stabilă, adică trăsăturile bioconstituţionale ale individului (înălţimea, greutatea, 

lungimea membrelor, circumferinţa craniană), dar şi de trăsăturile fizionomice, precum şi de simptomatica 

labilă.  

Metoda chestionării, la aplicarea acestei metode, subiecţii răspund la un şir de întrebări. Fiecare variantă 

a testării are priorităţile şi neajunsurile sale. Chestionarea orală se foloseşte în cazurile când este de dorit să 

se facă concomitent observări asupra comportării şi reacţiilor subiectului ce răspunde la întrebări. 

Chestionarea orală permite, în comparaţie cu chestionarea în scris, de a pătrunde mai adânc în psihologia 

omului, însă necesită o instruire specială şi, de regulă, un consum mare de timp. Răspunsurile celor 

chestionaţi, obţinute prin chestionarea orală, depind în mare parte de personalitatea celui ce chestionează, de 

propria lui comportare. Chestionarea în scris permite a cerceta un număr mare de oameni. 

EEG la om se înregistrează prin plasarea pe epiteliul capului a macroelectrozilor, prin oglindirea 

proceselor ritmice pe cale vizuală cu ajutorul aparatajului special. Înregistrarea s-a efectuat într-un spectru 

constant de oscilaţii, în următorul diapazon; undele -(8-13/s), -(14-35/s), -(4-7/s), -(0,5-3/s). Pentru un 

rezultat mai eficient şi mai vast, e necesar a studia activitatea electrică a întregii suprafeţe encefalice, pentru 

obţinerea unei surse potenţiale. 
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АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА В СТОУН-ТЕРАПИИ 

Эллина ГЕЙДЕ, Людмила СОКОЛОВА  
Международный независимый университет Молдовы 

Ecologically and psycho-emotionally conditioned health disturbance caused by stress-factors that exceed adaptive 

capacity of the organism represent one of the main problems of contemporary people. Physiologically it manifests itself 

in weakening the unspecific immunity and as a result induces infectious, viral diseases and even cancer; heart beating 

disorders; painful infiltration forming in muscular tissues – “frozen” tension areas etc.; and mentally – in suppressed 

mood, anxiety, high conflictive spirit or desire for holding aloof, depression and as a result causes lowering the 

capacity for work and human social activity. 

However, the perception of the light, color, sound and aroma makes an integral part of our lives. Plant aromatic 

substances contained in the air in a low percentage represent an obligatory component of an optimal air medium and 

are essential to normal functioning of living beings, because they are natural bioregulators of the biosphere 

composition and provide transmission of the information from the environment, directed on bioregulation, realized on 

different levels of biosystem organization – from subcellular to one of the integral organism. These signals are 

perceived very fast as well as the answer is formed immediately. It’s obvious then that aromas quickly influence the 

emotional state and human behavior; and under certain conditions may play the role of emotion and mood modulators. 

The essential oil components when being received to organism join in the synthesis of hormones, ferments, vitamins and 

other biologically active substances. Thus the possibility to influence the regulation of the functions of cardiovascular, 

endocrine systems, muscular activity, etc. through hypothalamus and autonomous nerve system by certain aromas 

becomes clear. Essential oils possess antiseptic, antiviral, regenerative, diuretic, spasmolythic, etc. proprieties. 

In such a way, the application of the essential oils in Stone Therapy permits to regard stress not only as a 

biomedical problem, but also as a socio-psychological one. The essential oils being used in Stone Therapy can 

considerably expand the area of application of the ultimate thanks to the vast list of their positive effects on the 

organism and in many cases concretize or direct the therapy to solving a certain tasks. 

 

Key-words: Stone Therapy, stress, holistic therapy, aromatherapy, essential oils, aroma.  

 

К числу важнейших проблем современного человека относятся экологически и психоэмоцио-

нально обусловленные нарушения здоровья, вызванные воздействием стресс-факторов, превосходя-

щих по силе адаптационные возможности организма. Что на физиологическом уровне приводит к 

ослаблению неспецифического иммунитета и, как следствие, к различного рода инфекционным, ви-

русным и даже онкозаболеваниям; нарушениям ритма сердца; образованию болезненных уплотнений 

в мышечной ткани – участков «застывшего» напряжения, и т.д.; и на психическом уровне – к подав-

ленному настроению, тревоге, повышенной конфликтности или стремлению отгородиться от внешне-

го мира, депрессии, в результате – к снижению трудоспособности и социальной активности человека. 

Однако, наша жизнь неотделима от восприятия света, цвета, звуков, запахов. К сожалению, 

запахи, порожденные современной цивилизацией, далеко не всегда полезны для человека. И, хотя 

слова «запах» и «аромат» очень близки по значению, вряд ли мы назовем ароматом запах бензина, а 

вот запахи полезных растений мы называет ароматами [5]. 

Растительные ароматические вещества содержаться в воздухе в небольших количествах, будучи 
обязательной составляющей оптимальной воздушной среды, и необходимы для нормального 

функционирования живых организмов, поскольку являются естественными биорегуляторами состава 
биосферы и обеспечивают передачу информации из окружающей среды, направленной на 

биорегуляцию, реализуемую на разных уровнях организации биосистем – от субклеточного до 

организменного [2]. Передача информации осуществляется через органы обоняния. Распознавание 
запаха происходит обонятельными рецепторами носа при попадании 8-10 молекул пахучего 

вещества. Ощущение запаха возникает при одновременном возбуждении примерно 40 рецепторов, 
что в общем очень индивидуально. Запах обусловлен размером и формой молекулы и ее совпадением 

с соответствующей обонятельной лункой. Постепенно ощущение запаха проходит, но молекулы 
продолжают еще действовать. Вот почему сеансы ароматерапии могут иметь более 

пролонгированный характер, чем стойкость запаха. Существует квантовая теория восприятия запаха, 
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по которой обонятельные рецепторы реагируют на электромагнитные волны молекул пахучего 

вещества. Этим можно объяснить почему натуральные эфирные масла оказывают лечебное 
воздействие, а синтезированные – нет – вследствие того, что они не обладают электромагнитными 

колебаниями живых растений. По ольфакторному тракту электромагнитные волны запахов 
передаются через лимбическую систему в гипоталамус. Это наиболее древняя часть мозга живых 

организмов, она возникла для получения химических сигналов, распознавания пищи, обнаружения 

врагов и партнеров. В эволюционном развитии гипоталамус определился как важная часть 
эмоциональных, сексуальных поведенческих реакций, здесь осуществляется базовая настройка 

частоты сердечных сокращений, артериального давления, температуры тела, чувства голода и 
жажды. Многие регионы ЦНС обеспечивают гипоталамус необходимой информацией для 

поддержания гомеостаза через автономную нервную систему, но только ольфакторная система и 
часть системы зрения посылают сигналы из окружающей среды непосредственно в гипоталамус. Эти 

сигналы воспринимаются очень быстро, и ответ на них наступает также моментально. 
Неудивительно поэтому, что запахи могут быстро повлиять на эмоциональный настрой и поведение 

человека; при определенных условиях могут выступать в роли модуляторов эмоций и настроения. 
Компоненты ЭМ, поступая в организм, включаются в синтез гормонов, ферментов, витаминов и 

других биологически активных веществ. Таким образом, становится понятной и возможность 
влияния через гипоталамус и автономную нервную систему определенных запахов на регуляцию 

функции сердечнососудистой, эндокринной систем, мышечной активности и др [5]. 
Прежде всего, следует указать на антисептическую (противоинфекционную) способность ЭМ, 

обусловленную их антимикробным, антигрибковым, антивирусным действиями. Это связано с 
наличием в маслах особых биологически активных веществ, относящихся к фитонцидам. 

Существенно, что фитонциды низших растений, которые вырабатывались в сопряженной эволюции 

микроорганизмов, в их конкурентной борьбе, в том числе с патогенными для человека и животных 
формами, действуют преимущественно на патогенную микрофлору. Фитонциды же высших растений 

(включая эфироносы) непосредственно влияют не только на микроорганизмы, но и на иммунологи-
ческие аппараты человеческого организма (фагоцитоз, воспаление, антигенную активность). Особое 

место занимают летучие вещества, выделяемые растениями-эфироносами. Они убивают бактерии, 
грибки, простейшие или вирусы, то есть обладают бактерицидным, фунгицидным, протистоцидным 

или вирулицидным действиями. Нелетучие фитонциды, как правило, задерживают рост и развитие 
микробов, не убивая их, то естьобладают бактериостатическим, фунгистатическим или вирусинги-

бирующим эффектом. 
Известно, что еще древнеегипетские врачи широко использовали антисептические свойства ЭМ 

для мумификации трупов, а также для окуривания помещений, изготовления лечебных бальзамов и 
средств для хода за кожей. Например, греческие воины, идя в поход, брали с собой мазь, 

приготовленную из мирры, которая использовалась ими для обработки ран [1]. 
Уже в древности ЭМ применялись для борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний. Так, в 

XVIII в. жители английского местечка Буклэсбери спаслись от эпидемии чумы благодаря тому, что 
здесь размещалось производство лавандового масла. Также было подмечено, что средневековые пар-

фюмеры Франции редко болели и умирали во времена эпидемий холеры и других инфекционных за-

болеваний. В средневековых рукописях имеются сведения о том, что в знатных домах было принято 
иметь шарики или букеты с ароматическими маслами, ограждавшими от заразных болезней [8]. 

Исследования in vitro показали антибактериальное действие ЭМ против широкого спектра 
патогенной микрофлоры, включая Listeria monocytogenes, L. innoceea, Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и др. ЭМ тимьяна и орегано 
ингибируют штаммы патогенных бактерий, таких как E. coli, Salmonella eteritidis, E. cholereshis и S. 

typhimurium, что связано с фенольными компонентами – карвакролом и тимолом. Эвгенол и 
карвакрол проявляют блокирующую рост активность по отношению к 4 видам E. coli и Listeria 

monocytogenes. Присутствие фенольной гидроксильной группы в частности карвакрола, обеспечивает 
антибактериальную активность в отношении Bacillus cereus. 

ЭМ с высокой концентрацией тимола и карвакрол, например, орегано, чабер и тимьян, обычно 

более активны в отношении грамположительных, чем грамотрицательных патогенных микроорганиз-
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мов. В то же время ЭМ тысячелистника серебристого (Achillea clavennae) проявляет высокую анти-

бактериальную активность в отношении грамотрицательных Haemophilus influenza и Pseudomonas 

aeruginosa патогенных микроорганизмов дыхательных путей, одновременно грамположительные 

Streptococcus pyogenes остаются устойчивы к действию масла 

Большинство антисептических агентов для поддержания гигиены рук способны повреждать 

кожу, приводя к изменению микрофлоры и лишая кожу естественной защитной флоры, что приведет 

к риску присоединения патогенных микроорганизмов. Предположительно считается, что 

многократное применение составов, включающих ЭМ чайного дерева, не приводит к 

дерматологическим проблемам и не повреждает естественную защитную микрофлору кожи. Так 

была выявлена антибактериальная активность некоторых составов для мытья рук, содержащих ЭМ 

чайного дерева, как и самого ЭМ чайного дерева, против Stphylococcus aureus, Acinetobacter 

baumannii, E. coli и Pseudomonas aeruginosa. 

Метицилин-устойчивый Staphylococcus aureus может быть также ингибирован ЭМ мяты 

перечной и/или колосистой. ЭМ могут также быть использованы в качестве антибактериальных 

агентов против некоторых патагентов дыхательного тракта. Масло тысячелистника серебристого 

проявило максимальную активность в отношении Klebsiella pneumonia и пенициллин-

чувствительных и пенициллин-устойчивых Streptococcus pneumoniaе. Это масло также проявило 

высокую активность против Haemophilus influenza и Pseudomonas aeruginosa. 

Повышенная плотность Helicobacter pylori на слизистой оболочке желудка характерна для 

тяжелого гастрита и увеличивает охват пептидной язвы. Было обнаружено противодействие H. Pylori 

у 60 видов ЭМ. Среди отдельных компонентов этих масел, проявляющих сильный эффект против H. 

Pylori – карвакрол, изоэвгенол, нерол, цитраль, сабинен. 

ЭМ проявляют бактерицидное действие против оральных и дентарных патогенетических 

микроорганизмов и могут быть включены в ополаскивающие и моющие средства для 

предпроцедурного инфекционного контроля, общего улучшения здоровья ротовой полости, гигиены 

ротовой полости и контроля плохого запаха изо рта. ЭМ Croton cajucara (стебель) токсично для 

некоторых патогенетических бактерий и грибков, вызывающих заболевания ротовой полости, и 

может быть полезным для контроля микробной популяции у пациентов с фиксированными 

ортодонтными приспособлениями. Ополаскиватели для ротовой полости, содержащие ЭМ (особенно 

богатые фенольными компонентами) с глюконатом хлоргексидина обычно используются в качестве 

предпроцедурной подготовки во избежание возможного заражения, чтобы снизить шансы 

постпроцедурного инфицирования, снизить бактериальное обсеменение ротовой полости и 

аэрозолизацию бактерий. ЭМ в составе средств для очищения ротовой полости предупреждают 

бактериальное обсеменение, замедляют их размножение и удаляют бактериальные эндотоксины [1]. 

Таблица  

Минимальная доза (в см
3
), которая полностью угнетает рост микробов в 1л мясного бульона, 

обработанного канализационной водой [8] 

Растение-эфирное Угнетающая доза, см
3
 Растение-эфирное Угнетающая доза, см

3
 

Чабрец 0,7 Розмарин 4,3 

Роза 1,8 Лаванда 5,0 

Эвкалипт 2,2 Можжевельник 6,0 

Анис 2,5 Укроп, кориандр 6,4 

Мята 4,2 Лимон 7,0 

Шалфей 4,3 Сосна, пихта 8,0 

Для сравнения укажем, что угнетающая доза фенола составляет 5,6 см
3
. 

Агрессивность ЭМ по отношению к микробам сочетается с их практически полной 

безвредностью для организм человека. ЭМ и природные антибиотики, содержащиеся, например, в 

зверобое (иманин), бессмертнике (аренанин), шалфее лекарственном (сальвин), чистотеле и др., 

действуют только против микробов, но не против высших организмов [1]. Существенно, что 

антисептическая способность ЭМ не уменьшается со временем, а у микроорганизмов к ним 

практически не развивается устойчивость. Это связано с тем, что антибиологическое действие ЭМ на 
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микробы обусловлено разрушением цитоплазматической мембраны и уменьшением активности 

аэробного дыхания, что приводит к уменьшению выделения энергии, необходимой для синтеза 

различных органических соединений. Т.о., модифицируя экологическую обстановку, ЭМ не дают 

возможности микроорганизмам создать собственные механизмы защиты и адаптироваться к 

агрессивному агенту. Существенно, что при этом не происходит изменений генетического аппарата 

микроорганизмов, т.е. ЭМ не обладают мутагенными свойствами. Очевидно, широкое использование 

ЭМ в клинической практике не будет способствовать селекции устойчивых форм бактерий, что 

позволяет рекомендовать эти масла в качестве бактерицидных препаратов [9]. 

Установлено, что ЭМ усиливают проникновение антибиотиков через клеточные мембраны 
организма человека. ЭМ могут служить прекрасными транспортными средствами и для других 

лекарственных веществ, помогая им проникать в различные органы и ткани человека, обеспечивая 
достаточный, а главное, точный направленный терапевтический эффект. ЭМ легко проникают через 

кожные покровы и быстро включаются в системный кровоток. Так скипидар, ЭМ сосны, пихты и ели 
проходят через кожу за 20 мин, эвкалиптовое масло – за 20-40 мин, мяты, лаванды, герани, кориандра 

– за 60-100 мин. Благодаря большой проникающей способности ЭМ при местном применении 
достигается их лечебное воздействие на внутренние органы. Например, в эксперименте ЭМ розы уже 

через час в большом количестве скапливается в печени животных, а через 8 часов этот эффект 
становится наиболее выраженным. На основе масла розы был создан лечебный препарат розанол, 

который с успехом применяется при заболеваниях печени. Очевидно, изучив особенности 
распределения и других ЭМ, можно будет их рекомендовать для употребления с учетом того или 

иного метода введения для получения максимального эффекта [1]. 
Кроме бактерицидных свойств многие ЭМ обладают антивирусным действием. Вирус Herpes 

simplex (I, II) – одна из наиболее распространенных вирусных инфекций человечества с возможным 

фатальным исходом. 
Поскольку HSV-1 и HSV-2 уже сумели развить устойчивость к синтетическим противовирусным 

препаратам, то исследуются растительные экстракты (а именно ЭМ), которые могут составить 
альтернативу синтетическим противовирусным препаратам: они сумели проявить вируцидное 

действие с преимуществом – низкой токсичностью по сравнению с синтетическими антивиральными 
препаратами. Включение ЭМ Artemisia arborescens в мультиламеллярные липосомы здорово 

увеличило его активность против внутриклеточного вируса HSV-1. ЭМ Melissa officinalis L. может 
подавлять репликацию HSV-2, благодаря содержанию цитраля и цитронеллаля. Среди ЭМ, 

способных подавлять репликацию HSV-1 наиболее выраженным действием обладает ЭМ 
лемонграсса, которое полностью блокирует репликацию в течение 24 часов даже в концентрации 

0,1%. ЭМ мяты перечной проявило высокий вируцидный эффект в отношении HSV-1,2, включая 
ацикловир-устойчивый HSV-1. Антивиральное действие было получено и при обработке ЭМ до 

абсорбции вируса. ЭМ австралийского чайного дерева и в меньшей степени эвкалипта, показали 
противовирусное действие до и во время абсорбции вируса HSV-1,2, но не после его пенетрации в 

клетку хозяина. ЭМ Santolina insularis проявило антивиральную активность in toto против HSV-1,2 in 
vitro и было способно предупредить распространение вируса от клетки к клетке. Масло направлено 

инактивировало частицы вируса, т.о. предупреждая проникновение вириона в клетку хозяина. 

Изоборнеол, обычный монотерпеновый спирт, проявил двойную активность: вируцидную в 
отношении HSV-1 и специфическую – ингибировал гликозилирование полипептидов вируса [1]. 

При использовании ароматерапии ЭМ на 50-80% уменьшается заболеваемость ОРВИ у взрослых, 
значительно сокращается длительность течения инфекции, снижается частота осложнений [8]. 

К сожалению, нет никаких литературных данных относительно применения ЭМ против таких 
эпидемических вирусов как ВИЧ или гепатит С [1]. 

Многообразное целебное действие ЭМ подтверждается рядом хрестоматийных примеров. 
Например, в 20-е гг. прошлого столетия в лаборатории французского химика-парфюмера Мориса 

Гаттефоса произошел взрыв. Огнем Морису обожгло руки. Он быстро опустил их в банку с чистым 
лавандовым маслом и был поражен эффектом: боль быстро прошла, ожоги зажили, даже не оставив 

шрамов. После этого случая Морис Гаттефос занялся применением ЭМ при заболеваниях кожи и 
первый предложил термин «ароматерапия», издав в 1928г. монографию по этой теме. 
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Известно, что при лечении ожогов, инфицированных и гангренозных ран, наибольшую опасность 

представляет интоксикация, возникающая из-за всасывания поверхностью ран и ожогов продуктов 

распада тканей и микробных токсинов. Именно здесь проявляются исключительные преимущества 

ЭМ перед другими препаратами, благодаря их особенности соединяться с продуктами распада 

тканевых альбуминов, приводит к образованию нетоксических веществ, легко выводимых из 

организма. Впоследствии местная нейтрализация ЭМ микробных токсинов ускоряет процесс 

регенерации тканей и заживления ран. Подобные свойства наиболее выражены у лаванды, розмарина, 

шалфея, кориандра, чабреца. 

Многие ЭМ обладают желчегонными, мочегонными и спазмолитическими свойствами. При 

исследовании свойств розового масла обнаружено, что оно подавляет кишечную моторику. Это 

выражается в снижении кишечного тонуса и исчезновении ритмической деятельности кишечника. 

Основная активность приписывается гераниолу. Применение одного из распространенных 

компонентов ЭМ – цитраля предотвращало образование перитонеальных спаек. Ряд исследований 

свойств ЭМ касается их желчегонного действия. Так, при введении морским свинкам розового ЭМ 

установлен его желчегонный эффект, который связан с активизацией секреции как жидкой части, так 

и компонентов желчи – холевой кислоты и фосфолипидов. Появились данные о лизисе под действием 

ЭМ почечных и печеночных камней. Подкожное введение ЭМ фенхеля, петрушки, сельдерея или 

добавление их в пищевой рацион усиливало регенерацию печени у крыс после удаления двух ее 

третей. В целом ЭМ благоприятно влияют на функциональное состояние печени животных, о чем 

свидетельствует увеличение содержания в ней гликогена и никотинамидных коферментов. 

Клинические наблюдения показали, что розмариновое и розовое масла способствуют усилению 

выработки и отделения желчи. Такими же свойствами обладают ЭМ лаванды, мяты, шалфея, чабреца. 

Розовое, лимонное, пихтовое, можжевеловое, аирное ЭМ препятствуют образованию желчных и 

почечных камней. Тонус кишечника, места соматизации многих функциональных нарушений, 

нормализуется при приеме розового, розмаринового и аирного масел. ЭМ аниса, лимона, 

можжевельника подавляют процессы брожения. 

Продолжает изучаться противораковое действие ЭМ. ЭМ и их индивидуальные ароматические 

компоненты проявляют подавляющую рак активность. Многочисленные эксперименты позволяют 

говорить о возможности применения чеснока, кровохлебки, чистотела, омелы, барвинка 

тропического, сабельника болотного и календулы в качестве дополнительных средств при лечении 

онкологических заболеваний. 

α-Бисаболол, главный сесквитерпеновый спирт ЭМ ромашки (Matricaria chamomilla), способен 

провоцировать апоптоз клеток злокачественного образования – глиомы. 

Гераниол, монотерпеновый спирт, снижает устойчивость раковых клеток к 5-фторурацилу, т.о. 

усиливая блокировку роста опухоли лекарством. 

d-Лимонен оказывает противоангиогенетический и проапоптотический эффекты на рак желудка, 

т.о. ингибируя рост опухоли и метастаз [1]. 

Учитывая значение свободных радикалов в возникновении злокачественных опухолей, 

допустимо предположение, что ЭМ (фенхеля и базилика), обладающие антирадикалообразующим 

действием, могут быть использованы при разработке противоопухолевых препаратов. 

Отмечено положительное действие масел при лечении рака кожи [8]. 

Установлено также, что при ингаляционном введении некоторых ЭМ (лаванды, эвкалипта, 

монарды и др.), проявляется их радиозащитный эффект и способность выводить из организма 

канцерогенные вещества [8]. 

ЭМ играют важную роль в обмене веществ, выполняя на ряду с другими функциями роль 

биоантиоксидантов и липопротекторов [9]. 

Свободные радикалы и активные формы кислорода вызывают окисление биомолекул, включая 

протеины, аминокислоты, ненасыщенные липиды и ДНК, впоследствии провоцируя молекулярные 

изменения, приводящие к старению, атеросклерозу и раку, болезням Альцгеймера и Паркинсона, 

диабету и астме. Наружное применение ЭМ становится особенно важно в момент «окислительного 

стресса», когда собственная антиоксидантная система организма не справляется с атакой свободных 
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радикалов, количественно превышающей ее возможности. Благодаря содержанию фенольных 

компонентов, ЭМ по праву считаются антиоксидантными агентами или «уборщиками» свободных 

радикалов. Был выявлен следующий порядок антиоксидантной активности: гвоздика >> корица > 

мускатный орех > базилик > орегано >> тимьян. ЭМ Thymus serpyllus проявляет антиоксидантную 

активность близкую к BHT в составе β-каротин/линолеиново-кислотной системы. Такое действие 

приписывается высокому содержанию фенольных соединений тимола и карвакрола (20,5% и 58,1% 

соответственно). Антиоксидантная активность орегано (Oreganum vulgare L. ssp. hirtum) сравнима с 

таковой у α-токоферола и BHT, но меньше, чем у аскорбиновой кислоты. Такая активность снова 

объясняется высоким содержанием тимола (35,0%) и карвакрола (32,0%), хотя она и уступает 

действию α-токоферол ацетата [7]. 
ЭМ Salvia cryptantha и S. multicaulis более способны подавлять свободные радикалы нежели 

куркумин, аскорбиновая кислота или BHT [3]. 
Однако, противорадикальная активность обусловлена не только присутствием фенольных 

соединений, но также и монотерпеновых спиртов, кетонов, альдегидов, углеводов и др. Так, 

например, ЭМ Thymus caespititius, Thymus camphoratus и Thymus mastichina, проявляя антиокси-
дантную активность равную таковой у α-токоферола, характеризуются высоким содержанием 

линалоола и 1,8-цинеола, в то время как тимол т карвакрол практически отсутствуют. ЭМ Melissa 
officinalis L. проявляет высокую активность в подавлении свободных радикалов, включая в свой 

состав нераль/гераниаль, цитронеллал, изоментон и ментон. Масло чайного дерева (Melaleuca 
alternifolia) считается природной альтернативой BHT, с антиоксидантной активностью, приписы-

ваемой следующим компонентам: α-терпинен, γ-терпинен и α-терпинолен. 
ЭМ, полученные из Mentha aquatic L., Mentha longifolia L. и Mentha piperita L. способны снижать 

уровень радикалов DPPH, трансформируя их активные формы в нейтральные. В качестве наиболее 
активных «уборщиков» были выявлены 1,8-цинеол в масле Mentha aquatic L., а в маслах Mentha 

longifolia L. и Mentha piperita L. Действующим компонентом явился ментон и изоментон [1]. 
Экспериментально доказана [1] польза применения масла чеснока, сильного антиоксиданта, в 

лечении атеросклероза, связанной с его способностью достоверно снижать уровень холестерина на 
8-10% [8].  

Антиоксидантное действие ЭМ розмарина, пихты, базилика, эвкалипта отмечено при лечении 
больных с хроническим бронхитом. Отмечено выраженное антигистаминное и антисеротониновое 

действие ЭМ шалфея [9]. 

Т.о. становится ясно, что ЭМ могут считаться потенциальными натуральными антиоксидантами 
и при регулярном использовании помогаю предотвратить окислительный стресс, приводящий ко 

многим дегенеративным заболеваниям [1]. 
Экспериментально доказано разностороннее влияние терпеноидов на ССС. Во многих случаях 

терпеноиды и ЭМ вызывают снижение АД. Гипотензивный эффект может быть выражен от 10-20% 
до 90% первоначального давления. Он сопровождается, как правило, увеличением амплитуды 

сердечных сокращений, замедлением их темпа, расширением коронарных сосудов и увеличением 
объемной скорости кровотока [8]. 

Показано также, что базилик лимонный (Ocimum basilicum L.V.citrol) благодаря высокому 
содержанию йода (2,6-6,4 мг/100г сухого вещества) оказывает успокаивающее действие на 

функциональное состояние ССС (частоту сердечных сокращений и систолическое АД) как в норме, 
так и при воздействии стресс-факторов [6]. 

Способность возбуждать ЦНС, стимулировать дыхание и кровообращение, повышать 
артериальное давление, расширять коронарные сосуды, улучшать кровоснабжение сердца и снижать 

давление в малом круге кровообращения характерны для широко распространенного в медицинской 
практике препарата из ЭМ коричника камфорного – камфоры. При воздействии оптимальных доз ЭМ 

наблюдается усиление функциональной способности сердца, снижение частоты пульса, 

интенсификация окислительных процессов в мышце сердца, улучшение процессов проводимости в 
миокарде, активизация тканевого дыхания сердечной мышцы. 

Стимулирующее действие ЭМ на ССС особенно выражено при физических нагрузках, позволяя 

повысить работоспособность организма и сократить процесс восстановления. Анисовое, мятное, 
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валериановое ЭМ, ментол и камфора приводят к повышению содержания кальция в крови, резко 

выраженному увеличению продолжительности кругооборота крови через голову и уменьшению – 

через легкие. 

Наблюдения показали, что летучие вещества хвои оказывают выраженное тонизирующее 

действие, а дуба – успокаивающее. Вдыхание летучих веществ хвои вызывает повышение АД и 

ухудшение сна. Вдыхание летучих веществ дуба сопровождается отчетливым снижением АД у 

гипертоников, улучшением сна, повышением насыщения артериальной крови кислородом, 

положительными сдвигами на ЭКГ. 

ЭМ оказывают непосредственное и разнообразное воздействие на ЦНС. Выявлено 4 типа реакции: 

 постоянное улучшение концентрации внимания и работоспособности; 

 достижение максимума этих показателей через некоторый период с последующим 

снижением до уровня, превышающего исходный (роза, лаванда); 

 максимальное улучшение показателей сразу после воздействия ЭМ с последующим 

снижением; 

 снижение показателей концентрации внимания и работоспособности под воздействием ЭМ. 

В ряде случаев степень реакции связана с субъективным отношением к данному аромату, однако 

во многих случаях стимулирующий эффект проявляется независимо от неблагоприятного 

субъективного восприятия запаха. Они усиливают образование условных рефлексов, оказывают 

транквилизирующее и седативное действие. Такие свойства проявляют ЭМ шалфея, мандарина, 

апельсина. Выявлено возбуждающее действие масел на ЦНС. Это характерно для ЭМ тимьяна, 

хризантемы, руты, герани, мяты. Многие ЭМ оказывают обезболивающее действие, а при 

определенных условиях наркотизируют организм. 

ЭМ арники, лавра, ладанника, полыни, ромашки, сосны, укропа, фенхеля обладают 

противосудорожной и спазмолитической активностью, являясь антагонистами ацетилхолина и 

гистамина. Разностороннее действие на ЦНС оказывают ЭМ мускатного шалфея и лаванды. Так, 

например, ЭМ мускатного шалфея оказывает неспецифическое ингибирующее действие на ЦНС, в 

результата которого наблюдаются депрессивные явления (антиконвульсивное действие, усиление 

действия наркотических препаратов). Аналогичные свойства обнаружены у лавандового масла. 

В тяжелый век постоянных стрессов ЭМ можно использовать в качестве фитовегеторегуляторов 

(лавандовое, лимонное, розовое) для лечения неврозов вегето-сосудистой дистонии, бессонницы [8]. 

Аромапрофилактика расширяет адаптационные возможности человека, является одним из путей 

укрепления здоровья и повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факто-

ров внешней среды. В адаптивных реакциях для человека особенно важен психологический фактор. 

При экстремальных условиях труда ЭМ используются для повышения работоспособности, 

памяти, внимания, точности выполнения задания. Так, ЭМ лаванды и лимона можно применят для 

оптимизации рефлекторной активности ЦНС, возрастания выработки динамического стереотипа при 

выполнении однотипных операций, что в конечном итоге приводит к сокращению времени 

выполнения заданий. При этом также увеличивается объем кратковременной памяти, активизируется 

состояние человека в критической стрессовой ситуации. 

Масла полыни лимонной, лимона, розмарина одновременно с повышением точности работы 

увеличивают скорость выполнения различных операций. 

Существенно, что композиции ЭМ влияют на умственную работоспособность в большей 

степени, чем отдельные масла [8]. 

В тяжелый век постоянных стрессов ЭМ можно использовать в качестве фитовегеторегуляторов 

(лавандовое, лимонное, розовое) для лечения неврозов вегето-сосудистой дистонии, бессонницы [7] 

Таким образомб их применение в Стоун-терапии дает также возможность затронуть не только 

медико-биологические аспекты стресса, но и рассмотреть его как социально-психологическую 

проблему. Эфирные масла при сочетанном использовании со Стоун-терапией за счет обширного 

списка своих положительных влияний на организм, значительно могут расширить области 

применения последней и во многих случаях конкретизировать и узко направить терапию на решение 

строго определенной задачи. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ ДДТ И ПХБ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ  

И ГРУДНОМ МОЛОКЕ ПРОВЕДЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2008-2010 гг.  

Т.Г. СТРАТУЛАТ*, Р.Ф.СЫРКУ*, А.В. ВОЛНЯНСКИ,  

М.П. ЗАВТОНИ, Е.В. БОЙЦУ, Р.П. СКУРТУ, А.И. КОВРИК 

*Национальный центр общественного здоровья Министерства Здравоохранения  

As a result of studies for determination the residues of DDT and PCBs in food and fish was found that samples of 

cow's milk and vegetables do not contain residues of the substances studied. About 40% of the samples of fish, collected 

in pilot villages, contained residuals DDT, HCH and PSB which do not exceed the maximum dose. Determination of 

POPs in human milk showed 100% content of DDE. 

 
Key-words: DDT, HCH, PSB, human milk, fish. 

 

Интенсивное применение в 70-е годы прошлого столетия персистентных пестицидов в качестве 

средств защиты растений привело к накоплению токсичных остатков действующих веществ и 

продуктов их деградации в почве и последующей миграции в объекты окружающей среды, что и 

приводит к вторичному поступлению пестицидов в растения, обусловливая возможность накопления 

их остаточных количеств в сельскохозяйственной продукции и продуктах питания. 

Список СОЗ (…) включает в себя различные группы соединений. В первую очередь сюда входят 

8 устаревших и запрещенных пестицидов, в том числе ДДТ, токсафен, гептахлор. Мировое производ-

ство и применение этих препаратов, за исключением ДДТ, запрещено в 70-80-е годы прошлого века.  

Проблема глобального загрязнения и ростa заболеваемости, связанной с персистентными 

органическими соединениями имеет два серьезных аспекта: первый, они могут перемещаться далеко 

от места их применения и, второй, они способны накапливаться, двигаясь по пищевым цепочкам. 

Некоторые из этих соединений плохо растворяются в воде, но хорошо в липидах, что позволяет им 

накапливаться в жировых тканях животных и оставаться в пищевых цепях многие годы. Человек, 

будучи вершиной пирамиды пищевых цепочек, склонен значительно концентрировать в своем 

организме эти компоненты.  

Среди химических классов пестицидов, попавших сегодня в разряд неиспользованных и запре-

щенных, наиболее опасны с точки зрения воздействия на окружающую среду и здоровье человека 

хлорсодержащие органические соединения (ХОС). К ним следует отнести хорошо известные ДДТ, 

гексахлоран, линдан, гептахлор, металлилхлоридполихлорпинен, полихлоркамфен, кельтан, а так же 

препараты из групп хлорпроизводные карбоновых кислот (далапон, ТХАН), галогенпроизводные 

фенола (нитрафен, акрекс, ДНОК). 

Цель работы − оценка уровня контаминации хлорорганических пестицидов (ХОП) в продуктах 

питания и пробах грудного молока, отобранных в населенных пунктах, расположенных в сельской 

местность. 

Обзор литературы. В Республике Молдова последние 30-35 лет мониторинг содержания препа-

ратов из числа СОЗ проводился лишь в отношении остаточных количеств хлорорганических пестици-

дов – ДДТ, по сумме метаболитов, и ГХЦГ, по сумме изомеров, гептахлора и гексахлорбензола. В 

Таблице 1 приведены средние уровни содержания ДДТ и ГХЦГ в суточном рационе жителя рес-пуб-

лики в 60-е годы, период наибольшего применения этих препаратов в сельскохозяйственном произ-

водстве. Для сравнения представлены собственные результаты исследований по оценке уровня 

контаминации отдельных продуктов питания остаточными количествами ДДТ и ГХЦГ, выпол-

ненныев 2008-2009 гг. [1-5]. 

Как видно из приведенных данных, среднесуточное поступление хлорорганических пестицидов в 

организм жителя республики снизилось более чем в 30 раз по ДДТ и более, чем в 300 раз по ГХЦГ, 

что в первую очередь связано с запрещением их применения в 1970 г. 

Поступление ПХБ в организм человека происходит в основном по пищевым цепочкам. Однако 

существуют и другие пути контаминации человека, например, при попадании на кожные покровы 

или слизистые, при вдыхании загрязнѐнного воздуха.  
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Таблица 1  

Содержание СОЗ в пищевом рационе жителей Молдовы в 1965-1970 гг. и 2009 г. 

 

По данным ВОЗ, в организм человека, не имеющего профессионального контакта с ПХБ, 

поступает с пищей, водой и воздухом от 5 до 100 мкг токсиканта в сутки (Kannan K. et al., 2002).  

Известно, что индикатором поступления ПХБ, как и других представителей СОЗ, в организм с 

продуктами питания является их биокумуляция в жировой ткани и отдельных органах. Для 

биоиндикации интенсивности воздействия СОЗ, как правило, исследуется содержание данных 

токсикантов в крови и грудном молоке. Содержание СОЗ в крови у населения разных стран 

значительно варьирует и зависит от мощности локальных источников эмиссии данных веществ, от 

преимущественного преобладания той или иной пищи в рационе обследованных лиц (мясной, 

рыбной, молочной или растительной). Показано, что диоксины и ПХБ попадают из крови матери в 

плаценту, где их уровень достигает 20% от объема циркулирующих СОЗ в крови матери [6, 7]. 

Особенно ярко отражают интенсивность поступления в организм СОЗ их уровни в грудном 

молоке. Материнская диета является основным источником поступления токсикантов окружающей 

среды в грудное молоко и организм новорожденных. Многие экотоксиканты, включая ПХДД/ПХДФ 

и ПХБ, концентрируются в жире грудного молока [8, 9], используемого в питании новорожденных в 

течение нескольких месяцев.  

Ниже приведены данные различных авторов об уровнях содержания хлорорганических 

соединений в грудном молоке жительниц из разных регионов мира. Несмотря на различные значения, 

видно, что во всех исследованных пробах грудного молока присутствуют остаточные количества 

DDT, как правило, за счет своего метаболита [10-13]. 

Таблица 2  

Данные об уровнях контаминации грудного молока в различных странах мира 

 

Страна ДДТ ПХБ 

Россия, Нарьян-Мар (2002) 1392 мкг/кг жира 281-458 мкг/кг жира 

Германия (1998) 0,502 мг/кг жира 0,502 мг/кг жира  

Зимбабве (1997) 15,83-25,26 мг/кг жира 3-60 ng/g жира 

Казахстан(1998) 1500 пг/г жира 7,6 пгTEQ/г жира 

Украина (2003) 29,59-437,5 мкг/л молока - 

Чехия (1996) 13,84 mg/kg жира 937нг/г жира 

Швеция (2000) 129 нг/г жира 324 нг/г жира 

Нигерия (UNEP/POPS/COP.4, 2009) 857,4ng/g жира 4,44 пгTEQ/г жира 

Канада (1995) 187,7нг/г жира 207-238 н/г жира 

Наименование пищевых 

продуктов 

ДДТ, мг/кг ГХЦГ, мг/кг 

1965-1970 2009 1965-1970 2009 

Зернопродукты и 

хлебобулочные изделия 

0,015 0 0,015 0 

Картофель 0,009 0 0,021 0 

Овощи и бахчевые 0,007 0 0,009 0,0002 (лук) 

Фрукты и ягоды 0,010 0 0,002 0 

Мясо и мясопродукты 0,010 - 0,013 - 

Молочные продукты 0,024 0,00015 0,173 0,000035 

Рыба и рыбопродукты 0,002 0,0019 0,008 0,0005 

Масло растительное 0,002 - 0,013 - 

Яйца куриные 0,001 0,00011 - 0 

Итого 0,080 0,0022 0,254 0,0007 

Грудное молоко 0,096 0,018 - 0,009 
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Методы исследования. Определение остаточных количеств ДДТ и ПХБ проводили методами 

газожидкостной хроматографии на хроматографах “Цвет-500” с детектором постоянной скорости 

рекомбинации электронов ДПР-1 и HEWLETT PACKARD. Определение ДДТ в пробах грудного 

молока и жировой ткани проводили в соответствии с «Методическими указаниями по 

избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в 

биологических средах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке)», № 3151-84 от 

27.11.84. Определение ПХБ в пробах грудного молока и рыбе проводили в соответствии с МУК 

4.1.1023-01. «Изомерспецифическое определение полихлорированныхбифенилов в пищевых 

продуктах».  

Результаты исследований 

Оценка основных источников поступления ДДТ И ПХБ в организм с продуктами питания. 

Учитывая цели данного исследования, в период с 2008 по 2010 годы проводились мониторинговые 

исследования по оценке уровня контаминации сельхозпродуктов, продуктов питания ДДТ и ПХБ. 

Отбор проб проводился на территории двух пилотных районов в южной зоне республики.  

Результаты анкетирования населения показали, чтодо 60% опрошенных потребляют молоко и 

молочные продукты и до 52% − мясо и мясные продукты ежедневно, 28 и 34% , соответственно, − не 

менее 3-6 раз в неделю. Отметим, что почти половина опрошенных (48%) потребляют рыбу не менее 

1 раза в неделю и 14% − 2-3 раза в неделю, при этом предпочтение отдается рыбе, выловленной в 

местных реках и озерах (толстолобик, карп и карась), до 62% респондентов. Более 35% опрошенных 

потребляют рыбу и морепродукты крайне редко (до 1-2 раз в год). Лишь 20% опрошенных чаще 

потребляют морскую рыбу, такие виды, как минтай, скумбрия, хек, лосось. Около 60% опрошенных 

потребляют яйца не менее 2-3 раз в неделю. 

В Чадыр-Лунгском районе основную часть населения по национальному признаку составляют 

гагаузы, тогда как в Кагульском − молдаване. Однако, несмотря на имеющиеся различия в 

особенностях национальной кухни, средние показатели частоты потребления тех или иных продуктов 

питания практически не отличаются в обследуемых районах (Диаграмма).  

 На первом месте по частоте потребления в суточном пищевом рационе жителей сельской 

местности обоих районов стоят мясные и молочные продукты, далее идут яйца и на четвертом месте 

– пресноводная рыба и рыбные продукты.  

 

 
 

Диаграмма. Показатели средней частоты потребления различных  

продуктов питания в пилотных районах 
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Таким образом, более 80% опрошенных жителей пилотных районов подвержены риску 

поступления в организм хлорорганических пестицидов и ПХБ с содержащими их молочными и 

мясными продуктами питания. 

Исходя из полученных результатов приоритетными объектами исследования, в связи с их 

возможным влиянием (опасностью) на состояние здоровья населения, в особенности детей до года, 

были молочные продукты питания, рыба, яйца и грудное молоко.  

Исследованиями по определению остаточных количеств ДДТ и ПХБ в молочных продуктах и 

рыбе установлено следующее:  

– в пробах молочных продуктов, отобранных в пилотных населенных пунктах, не обнаружено 

остаточных количеств ХОС и ПХБ;  

– 28,5% проб рыбы, отловленной в озерах близ обследуемых населенных пунктов, содержали 

ПХБ, 42,8% – ДДТ и ГХЦГ; 

– остаточные количества ДДТ, ГХЦГ и ПХБ в положительных пробах составили 0,012, 0,0032, 

0,008 мг/кг, соответственно; 

– ни в одной из проб рыбы остаточные количества ДДТ, ГХЦГ и ПХБ не превышали 

максимально допустимых значений;  

– в пробах рыбы, воды и донных отложений, отобранных в контрольном озере (рыбхоз вс. 

Мирное, профиль − выращивание малька), не было обнаружено остаточных количеств СОЗ. 

Установлено, что 60% проб рыбы содержали остаточные количества тех или иных СОЗ. Все 

пробы рыбы, отобранные из всех крупных озер Чадыр-Лунгского района и в плавнях вдоль р.Прут (р-

н Кагул) были контаминированы ДДТ, ГХЦГ и ПХБ, а в одной пробе из озера возле с. Баурчи 

обнаружены все 3 определяемых СОЗ. Лишь пробы рыбы из озер рыбхоза были свободны от СОЗ. 

Таким образом, из результатов выполненных нами исследований следует, что жители пилотных 

районов постоянно подвергаются риску хронического токсического воздействию ДДТ и ПХБ, 

поступающих в организм при употреблении в пищу свежей рыбы.  

Оценка уровня контаминации остаточными количествами СОЗ грудного молока. В связи с 

высокой липофильностью ДДТ и ПХБ накапливаются в организме в клетках печени, почек, 

головного мозга и легких, а также в грудном молоке. Для оценки уровня контаминации организма 

человека СОЗами очень удобно проводить исследования грудного молока. В период с 2008-2009 гг. в 

трех пилотных районах (Кагул, Чадыр-Лунга и Яловены) были выполнены мониторинговые 

исследования грудного молока на содержание СОЗ. Женщин-доноров грудного молока отбирали в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ по следующим критериям: 

–  возраст матери – от 18 до 37 лет; 

–  первые роды и вскармливание одного младенца;  

–  возраст младенца на момент отбора пробы – от 3 до 8 недель; 

–  проживание в сельской местности не менее 10 лет; 

–  отсутствие вредных привычек; 

–  практически здоровые мать и ребенок на момент отбора пробы; 

–  отсутствие профессионального контакта с источниками СОЗ; 

– отсутствие вблизи места проживания складов с ядохимикатами или химпроизводств.  

 В соответствии с данными рекомендациями в селах пилотных районов было отобрано по 15 

женщин-доноров грудного молока. Объединенная проба грудного молока была проанализирована на 

содержание всех базовых СОЗ и ГХЦГ в референс-лаборатории ВОЗ. 

 Результаты мониторинга содержания СОЗ в грудном молоке в рамках международного проекта 

под эгидой ВОЗ показали, что из 12 веществ, включенных в список СОЗ, в пробах из Молдовы 

отсутствовали остаточные количества мирекса, эльдрина и альдрина. Остальные же 9 препаратов из 

группы СОЗ были определены в объединенной пробе грудного молока. 

Результаты анализа объединенной пробы показали следующее: 

1. Уровень носительства ДДТ, за счет метаболита p’p’ – ДДЕ, очень высокий и составил 1817,6 

нг/г липидов. 

2. Уровень носительства b-ГХЦГ составил 476,0 нг/г липидов и также достаточно высок. 
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3. Уровень диоксинов и фуранов очень низкий и не превышает 25 pg/g липидов, однако, уровень 

диоксино-подобных бифенилов достаточно высок и равен 66,7 нг/г липидов. 

4. В пробе отсутствовали остаточные количества мирекса, эндрина и альдрина. 

Выводы 

1. Оценка содержания остаточных количеств СОЗ в пробах рыбы, отобранных в озерах районов 

исследования, показала, что около 60% проб содержат ДДТ, ГХЦГ или ПХБ. Остаточные количества 

этих соединений не превышают установленные гигиенические нормативы. 

2. Мониторинг содержания СОЗ в грудном молоке показал, что контаминация организма 

человека остаточными количествами p,p’DDE носит повсеместный характер по территории 

Республики Молдова.  

3. Концентрации p,p’DDE в грудном молоке варьируют от 0,006 до 0,038 мг/кг, составляя в 

среднем 0,018±0,005 мг/кг, что превышает установленных ВОЗ допустимой суточной дозы для детей 

первого года жизни. 
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O LUCRARE DE SUCCES ŞI DESPRE SUCCESE 

Ludmila CORGHENCI, Stepanida BLETEA  

Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM 

Volumul, la care ne referim, apare ca o contribuţie notabilă pentru cercetarea universitară în domeniul 

biomedicinei şi ecologiei, dezvoltarea fenomenului „bibliografiei universitare”
1
. În genere, o publicaţie poate 

fi apreciată şi reliefată, în funcţie de sporul de informaţie ştiinţifică, de unicitatea structurală şi logistică. 

Poate fi atribuită această afirmaţie publicaţiei în cauză? 

Unicitatea şi sporul de informaţie reiese din însăşi elaborarea şi editarea unei lucrări, finisarea 

produsului documentar, anterior fiind lipsă investigaţiile bibliografice pe marginea patrimoniului 

documentar, semnat de către cadrele didactico-ştiinţifice de la Facultatea Biomedicină şi Ecologie a 

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Lucrarea bibliografică constituie fascicula I în cadrul 

colecţiei „Scriptio BioMedicinae”. Studiul va avea continuitate, astfel Departamentul Informaţional 

Biblioteconomic, în parteneriat cu facultatea de profil, realizând eficient importantele funcţii ale bibliotecii 

universitare – patrimonială, informaţională şi de învăţare.  

Studiul bibliografic are o destinaţie multifuncţională: prezintă succint istoricul şi perspectivele 

dezvoltării procesului didactic şi de cercetare la Facultatea Biomedicină şi Ecologie a ULIM; promovează 

valoarea esenţială a acestei structuri universitare – resursele umane; sintetizează/contabilizează produsul 

final al cercetării didactice şi ştiinţifice. Lucrarea este realizată şi ca un instrument de evaluare a rezultatelor 

activităţii de cercetare, oferind suport pentru măsurarea producţiei ştiinţifice (a publicaţiilor) în baza 

indicatorilor bibliometrici. Nu în ultimul rând, studiul contribuie la augmentarea vizibilităţii ştiinţifice a 

cercetărilor/cercetătorilor universitari. 

În opinia noastră, elementul de noutate şi unicitate este deosebit de vizibil în segmentul structural al 

studiului bibliografic. Astfel, structura lucrării îmbină organic următoarele compartimente (acestea oferind 

atât informaţie factografică, cât şi bibliografică): „Facultatea Biomedicină şi Ecologie: aspecte ale procesului 

educaţional şi de cercetare”, „Facultatea în imagini”, „Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie”, 

„Referinţe despre profesori, cercetători, facultate”, indexuri auxiliare.  

Fiind prefaţată de către alcătuitori, utilizatorilor li se oferă un instrument util pentru orientare în 

conţinutul studiului, selectarea operativă şi facilă a informaţiei necesare. Alcătuitorii reliefează în „Prefaţă” 

criteriile cronologice de selectare şi de prezentare a informaţiei bibliografice, de limbă şi de teritoriu.  

Compartimentul „Facultatea Biomedicină şi Ecologie: aspecte ale procesului educaţional şi de 

cercetare” integrează articole semnate de către reprezentanţii facultăţii nominalizate, cei din urmă 

contribuind la statornicirea facultăţii, armonizarea procesului educaţional cu cerinţele moderne de organizare 

şi conţinut, dezvoltarea investigaţiilor şi activităţilor de transfer tehnologic. Apelând la trecutul facultăţii, 

Vasilii Socolov, decan, specifică: „Luând în considerare dinamica dezvoltării mondiale a tehnologiilor 

cosmetice şi medicinale, tehnologiilor farmaceutice, biotehnologiilor avansate, direcţiilor noi în ecologia 

omului, protecţia mediului, florei şi faunei, în august 2002 Departamentul Medicină a fost reorganizat în 

Facultatea Biomedicină şi Ecologie. În cadrul facultăţii au fost deschise următoarele specialităţi: Tehnologia 

produselor cosmetice şi medicinale; Tehnologie farmaceutică; Biologie moleculară; Ecologie; Securitatea 

ecologică; Servicii publice; Silvicultură şi grădini publice. În Republica Moldova pregătirea unor astfel de 

specialişti se face pentru prima oară” (p. 10-11). 

Pivotul structural al studiului – compartimentul „Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie”. Astfel, 

sunt identificate bibliografic 580 de publicaţii, acestea fiind prezentate în dependenţă de apartenenţa de autor 

şi destinaţia funcţională a lucrărilor. Informaţiile sunt aranjate în funcţie de criteriul cronologic, iar în 

interiorul compartimentelor – în ordinea alfabetică a vedetelor documentelor. 

                                                 
1 Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie 1992-2012. Studiu bibliografic, Univ. Liberă Intern. din Moldova; 

alcăt.: Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, Stepanida Bletea; coord.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. 

bibliogr.: Valentina Chitoroagă. Chişinău: ULIM, 2012. 210 p. ISBN 978-9975-124-12-6. (Colecţia "Scriptio"; 

Fascicula a 5-a). [Accesat 26.04.2012] Disponibil: http://ulim.md/digilib/publicatii/biomedicina-ecologie/publicatiile-

facultatii-biomedicina-si-ecologie1992-2012 .  

http://ulim.md/digilib/publicatii/biomedicina-ecologie/publicatiile-facultatii-biomedicina-si-ecologie1992-2012
http://ulim.md/digilib/publicatii/biomedicina-ecologie/publicatiile-facultatii-biomedicina-si-ecologie1992-2012
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Astfel, sub egida facultăţii, au fot editate 17 titluri de publicaţii instituţionale, acestea fiind divizate în 

trei categorii: anale, culegeri ale conferinţelor (inclusiv „Symposia Professorum. Seria Medicină”), precum şi 

revista Noosfera. Revista, iniţiată în anul 2008, constituie materializarea intenţiilor/necesităţilor 

cercetătorilor de a „informa obiectiv, corect, adică ştiinţific, cititorul despre starea reală a biosferei, inclusiv a 

lui Homo sapiens, despre relaţiile dintre om şi natură, punându-ne pertinent întrebarea dacă aceste relaţii sunt 

conştiente şi corecte…” (Dediu Ion, De ce „Noosfera”? în: Noosfera, 2008, nr.1, p.1). În contextul, când 

revistele sunt importante surse de informare ştiinţifică, această publicaţie periodică, editată în parteneriat, 

facilitează diseminarea rezultatelor cercetărilor, contribuind şi la crearea unei imagini de prestigiu a 

cercetătorilor-autori. 

Cercetătorii de la Facultatea Biomedicină şi Ecologie sunt vizibili în comunitatea ştiinţifică prin mai 

mult de 560 de lucrări de autor. Din punct de vedere tipologic, acestea pot fi repartizate după cum urmează: 

teze de doctor, autoreferate (2 titluri), monografii, manuale (12 titluri), contribuţii ştiinţifice în culegeri (202) 

şi publicaţii periodice (87), brevete de invenţie (16), lucrări coordonate/redactate (12), didactice (76), lucrări 

gen „cronică, note, omagii” (10), materiale de popularizare/prezentare (47). Bibliografia reflectă documentar 

şi tendinţa profesorilor facultăţii de a integra studenţii în procesul de investigaţii, de a stimula şi a încuraja 

cercetarea studenţească, astfel fiind identificate circa 96 de lucrări studenţeşti. Această contabilizare ne 

permite să conchidem că „tipul preferat” de publicaţii pentru cadrele didactico-ştiinţifice sunt contribuţiile 

ştiinţifice în culegeri, urmând articolele în periodice, lucrările didactice, materialele de popularizare etc.  

Este semnificativ şi faptul că lucrările instituţionale şi de autor sunt publicate atât în format tradiţional, 

cât şi în cel electronic, cota celor din urmă majorându-se din an în an. Este vorba despre o experienţă inedită, 

iniţiată la ULIM – crearea şi amplasarea în acces on-line a blog-urilor cadrelor didactico-ştiinţifice, precum 

asigurarea accesului on-line la portofoliile educaţionale prin baza de date universitară ftp.ulim.md.  

Compartimentul „Referinţe despre profesori, cercetători, facultate” inserează circa 65 de descrieri 

bibliografice. Lucrările, reflectate în acest compartiment, sunt dedicate patrimoniului uman al facultăţii, 

conţinând şi etapele dezvoltării structurii didactico-ştiinţifice în timp şi spaţiu.  

Indexurile auxiliare sporesc vădit valoarea publicaţiei bibliografice. Astfel, indexul auxiliar de nume 

permite selectarea operativă a publicaţiilor unui autor concret (redactor, traducător, conducător ştiinţific ş.a.), 

precum şi despre acesta, iar indexul auxiliar de nume facilitează căutarea publicaţiei concrete după titlu, fiind 

făcută trimiterea la numărul de rând al descrierii bibliografice pentru lucrarea cu titlul căutat.  

Care ar fi impactul studiului bibliografic? Cum am menţionat, lucrarea contabilizează, promovează, 

oferă suport pentru analiza patrimoniului documentar al facultăţii. Nefiind o redare pur cronologică a 

lucrărilor, editate în cadrul Facultăţii Biomedicină şi Ecologie, publicaţia bibliografică relevă unele aspecte 

problematice: goluri bibliografice, lipsa informaţiilor standardizate despre publicaţiile editate, elaborarea şi 

publicarea studiilor infometrice etc. 

Cert este faptul că studiul bibliografic poate fi abordat sub diferite căi de lectură/informare, ajutând la o 

mai bună cunoaştere şi interpretare a rezultatelor activităţii didactico-ştiinţifice la Facultatea Biomedicină şi 

Ecologie a ULIM.  

  

ftp://ftp.ulim.md/
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R E C E N Z I E 

la lucrarea enciclopedică ATLAS ZOOLOGIC,  

autor Tudor COZARI, doctor habilitat în biologie,  

profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol 

Ion DEDIU  

Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,  

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

La etapa actuală, se atestă un declin profund şi de durată a stării ecologice generale a Planetei, care se 

soldează cu degradarea esenţială şi, adeseori, ireversibilă a componentelor vii ale ecosistemelor – fito- şi 

zoocenozelor; fapt care impune întreaga societate şi, în primul rând, specialiştii din domeniul biologiei să 

întreprindă paşi hotărâţi şi eficienţi întru soluţionarea problemelor ce ţin de salvarea biodiversităţii. În acest 

sens, unul din mijloacele eficiente de sensibilizare a societăţii privind multiplele probleme existente la 

capitolul „Conservarea Naturii” îl constituie editarea cărţilor ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei 

enciclopedice având drept scop de a cultiva dragostea şi responsabilitatea civică la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional faţă de organismele şi comunităţile acestora în toate tipurile de ecosisteme ce ne 

înconjoară şi în care societatea umană există şi îşi desfăşoară multiplele activităţi cotidiene. 

În acest context, prezenta lucrare, intitulată ATLAS ZOOLOGIC, este bine-venită şi are menirea de a 

acoperi una din lacunele informaţionale existente referitoare la lumea animală, care este caracterizată de 

către autor din punctul de vedere al diversităţii specifice şi al ecologiei sale. Fiecare din cele două 

compartimente ale ATLASULUI ZOOLOGIC – „Diversitate” şi „Ecologie” –, este prezentat printr-o serie de 

subiecte particulare referitoare la varietatea taxonomică a faunei sau a grupelor ecologice distinctive din 

cadrul ei, dar şi prin descrierea unor subiecte de ordin biologic general, aşa cum ar fi „Nevertebrate: 

dimorfism sexual”, „Vertebrate: modalităţi de apărare” ş.a. Impresionează plăcut modalitatea originală şi 

reuşită a prezentării lumii animale – sub formă de multiple planşe color ce sunt dedicate fiecărui subiect 

abordat şi care cuprind o gamă largă de specii reprezentative ale fiecărui grup taxonomic sau ecologic.  

Un merit deosebit al lucrării constă în calitatea înaltă din punct de vedere ştiinţific şi artistic a 

imaginilor, care reflectă, în mod exact, specificul răspândirii şi activităţile speciilor în mediile lor naturale de 

viaţă, fapt care conferă cărţii un înalt grad de atractivitate. Fiecare planşă este însoţită de un text explicativ, 

care nu oboseşte cititorul prin termeni specifici şi neînţeleşi sau printr-un conţinut ştiinţific complicat; acesta 

fiind succint, sugestiv, dar şi suficient de explicit. 

Lucrarea este valoroasă şi reuşită şi din punctul de vedere al concepţiei grafice şi artistice, fiind realizată în 

concordanţă cu bunele tradiţii ale editării unor asemenea lucrări care au apărut mai înainte la editura „Ştiinţa” 

(Cartea Roşie a Republicii Moldova; Lumea animală a Moldovei; Mediul geografic al Republicii Moldova; 

ş.a.). şi, de aceea, sunt convins că ea va fi apreciată înalt de cititori, servind în calitate de ghid eficient în 

procesul de studiere, cunoaştere şi educare a atitudinii grijulii faţă de natură şi de componentele ei vii.  

Ca savant şi om de creaţie, profesorul Tudor Cozari are, în opinia mea, o calitate deosebită şi foarte 

preţioasă: cea de a duce ideile sale la un bun sfârşit. Şi aceste idei, odată realizate, le împarte cu bunii săi 

prieteni şi discipoli. Iată, de exemplu, ce mi-a împărtăşit Domnia sa despre această realizare poligrafică unică 

– Atlasul Zoologic.  

„ ... ca cetăţean al Republicii Moldova, întotdeauna mi-am dorit să trăiesc în ţara mea, dar cu dorinţa 

ca ea, această ţară-ţărişoară mult pătimită, dar dintotdeauna dornică de libertate şi de bunăstare (iar aici 

mai adaug de la mine – şi de o înaltă responsabilitate faţă de Neam şi de Plai) să devină cu adevărat «Casa 

ce-a Mare» – aşa cum este acel ungheraş sfânt şi curat din casa locuitorilor de la ţară. Iar în această «Casă 

Mare» – concetăţenii mei să se conducă doar de cele două legi supreme de care se conduce muma noastră 

NATURA şi locatarii ei – vieţuitoarele în cea mai mare «Casă Mare» pe nume TERRA, şi anume:  

1. Prima lege supremă – este «cea care stabileşte relaţiile vieţuitoarelor (adică şi a aşa-numitului rege 

al lor OMUL) cu mediul înconjurător»; fapt care a dus la apariţia celei mai înalte diversităţi de organisme 

care convieţuiesc în armonie cu mediul lor de viaţă.  
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2. A doua lege supremă este «cea care stabileşte relaţiile dintre organisme», care, la fel, s-a soldat cu 

stabilirea unor «norme de conduită» care le-au permis acestora (organismelor) de a prospera pe Terra.  

Şi aici mă gândesc ca un romantic şi un Don Quijote – şi ce ar fi fost oare, dacă şi compatrioţii mei s-ar 

conduce în această Ţară de aceste legi supreme, care, într-o bună zi, iar duce spre «Convieţuire prosperă şi 

în Armonie». Ca savant şi un mare pasionat de Natură, eu nu am făcut altceva decât să prezint în acest 

ATLAS ZOOLOGIC rezultatele funcţionării acestor legităţi naturale la care m-am referit, ori cele două 

compartimente mari din care este alcătuit atlasul sunt întitulate: 1. DIVERSITATE şi 2. ECOLOGIE cu cele 

peste 600 de specii de animale surprinse în peste 1300 de imagini color originale şi descrise conform 

rigorilor ştiinţifice şi subiectelor sistematice şi ecologice abordate. 

În rest, închei aici, deoarece ce am avut de spus la subiect am spus în această carte, ori, în una din 

axiomele care îmi place mult, se spune: «Dacă vrei să pui punct la gândurile care te frământă – scrie o 

Carte». Şi, într-adevăr, până la scrierea ei, ţi se pare că cunoşti totul la subiect şi că îţi va fi uşor; la 

iniţierea ei însă începe şi «calvarul» creaţiei. Dar slavă Domnului că acest calvar are şi un final – cel al 

bucuriei personale, dar şi al posibilităţii de a împărtăşi această bucurie cu toţi acei care îi ai dragi şi cu 

adevărat îţi apreciază munca. Această realizare însă în nici un caz nu ar fi fost posibilă fără contribuţia 

esenţială a unui colectiv de profesionişti de cea mai înaltă probă – este cel al Întreprinderii Editorial-

Poligrafice „Ştiinţa” – în frunte cu bunul meu prieten Gheorghe Prini –, cărora le mulţumesc în mod 

deosebit. 

Mulţumesc mult Finanţatorului principal al acestui proiect − Ministerului Mediului în persoana dlui 

ministru Gh. Şalaru, cofinanţatorului − agenţiei „Moldsilva” (în persoana dlui vicedirector Tudor Botnaru, 

prezent în sală), mulţumesc Rectorului Alma Mater – UST dlui L. Calmuţchi – pentru contribuţia logistică şi 

cota financiară prevăzută de proiectul pe la care Domnia sa l-a condus, mulţumesc recenzenţilor – m.c. al 

Academiei Române, directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Dumitru Murariu şi 

academicianului Ion Toderaş, directorul Institutului de Zoologie al AŞM, mulţumesc colegilor – savanţi din 

domeniul zoologiei şi ecologiei cu care am fost în expediţii şi de la care am primit sugestii utile la scrierea 

cărţii. Mulţumesc discipolilor mei fideli – studenţi ai UST şi UnAŞM cu care am împărtăşit ideile de creaţie 

pe timpul scrierii manuscrisului, mulţumesc acelor colegi de breaslă care m-au înţeles şi m-au susţinut, 

mulţumesc prietenilor – profesori din şcolile şi colegiile republicii care au venit la această festivitate”. 

Personal, mă bucur de realizarea ştiinţifică a colegului nostru, fiind convins că ingeniozitatea, 

perseverenţa şi capacitatea de muncă deosebită, care îl caracterizează, îl va aduce în cel mai apropiat timp la 

o nouă realizare poligrafică preţioasă, aşa precum este această enciclopedie ilustrată a lumii animale din 

spaţiul românesc – Atlasul Zoologic. 
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PROF. DR. GHEORGHE MUSTAŢĂ LA 75 DE ANI 

 

 
 

M-am simţit dintotdeauna legat de România şi în mod special de Iaşi, care este cel mai apropiat centru 

universitar de Chişinău. Cunoaşteam mulţi colegi de la Univ. „Al.I. Cuza” şi doream să întreţin relaţii cu ei. 

Priveam peste graniţă aşa cum priveşti peste gard în curtea vecinului, poate mai aflu câte ceva; era înainte de 

1989. De domnul Gheorghe Mustaţă nu auzisem nimic; nu-l cunoşteam. La începutul anului 1990, au ajuns 

la Universitatea de Stat din Moldova mai multe colete cu tratate de specialitate, dintre care multe purtau 

ştampila Gh. Mustaţă. Ne-am bucurat, deoarece erau cursuri universitare de mare folos. În luna august a 

aceluiaşi an, am organizat, în calitate de titular al cursului de Ecologie şi de Ministru al Mediului şi Protecţiei 

Naturii, o expediţie ecologică „Prut 1990”, la care participau specialişti de pe ambele părţi ale Prutului. 

Colectivul din România era condus de domnul şef de lucrări dr. Gh. Mustaţă. Cu această ocazie ne-am 

cunoscut şi ne-am împrietenit. M-a impresionat cu figura sa sobră şi cu barba mare, deasă şi neagră, ca a lui 

Titu Maiorescu. Treptat, am început să devenim buni parteneri în diferite acţiuni. În octombrie 1990, am 

primit invitaţii la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Biologie, cu ocazia Zilelor Universităţii „Al.I. Cuza”. 

Printre organizatori se afla şi domnul Mustaţă, noua mea cunoştinţă. L-am simţit foarte apropiat de noi, cei 

de la Chişinău. După Sesiune ne-a condus într-o expediţie la Mănăstirea Putna. Era singurul care o putea 

organiza: soţia sa, Mariana Mustaţă, era un om al mănăstirii. Organizase un Şantier Naţional pentru 

conservarea Mănăstirii şi a bunurilor ecleziastice din Muzeul mănăstirii împotriva agenţilor biodeterioratori. 

Cu această ocazie, am cunoscut-o şi pe distinsa doamnă. Am văzut nişte realităţi care ne-au impresionat şi au 

rămas întipărite pentru întreaga viaţă; până atunci România ne era prezentată ca o ţară ocupată de sălbatici 

care trăiesc în grote. 

Devenind director al Staţiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea, domnia sa ne-a 

invitat pe noi, cadrele didactice, să venim împreună cu studenţii la Agigea. Nu am aşteptat o nouă invitaţie şi 

am răspuns cu plăcere. Eram în anul 1991, când Staţiunea recuperată după 20 de ani de părăsire, devenise din 

nou funcţională. Am rămas foarte plăcut impresionaţi atât de Staţiune (o oază de linişte şi de sănătate), cât şi 

de modul în care am fost primiţi. Puteam spune că aveam şi noi deschiderea la Marea Neagră. Am venit cu 

studenţii câţiva ani la rând. Mai ales cu studenţii de la Tiraspol, dar nu numai. 

În 1996, am luat parte la Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Marea Neagră în cumpănă”, 

care a avut loc în luna octombrie. Conferinţa era organizată de domnul prof.dr. Gheorghe Mustaţă, directorul 
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Staţiunii. Atunci am descoperit calităţile umane şi manageriale ale mai tânărului coleg. Domnia sa m-a 

invitat la Universitate să ţin prelegeri de Ecologie studenţilor de la Biologie. De fiecare dată, când venea la 

Chişinău, ţinea unele conferinţe şi chiar prelegeri studenţilor şi cadrelor didactice, dezvăluindu-şi calităţile de 

orator şi valenţele didactice şi ştiinţifice. Legăturile dintre noi s-au cimentat în timp. În 1994 am fost 

nominalizat membru în Comisia de doctorat a doamnei Mariana Mustaţă, comisie care a analizat teza 

întitultă „Coleoptere dăunătoare bunurilor de patrimoniu şi combaterea lor”, elaborată sub conducerea 

profesorului Constantin Pisică. Interesele noastre s-au concentrat pe Ecologie, evoluţionism şi ecologie 

acvatică. Apreciind tratatele scrise de mine şi realizările din cadrul Ministerului Mediului şi Protecţia Na-

turii, domnul prof. Gheorghe Mustaţă, în calitate de Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii „Al.I. Cuza” 

m-a onorat cu titlul de Profesor de Onoare al Senatului acestei instituţii academice. Cunoscând, la rândul 

meu, activitatea ştiinţifică a colegului şi îndeosebi lucrările de ecologie, am hotărât împreună cu staff-ul 

Academiei Naţionale de Ecologie din Republica Moldova să-l primim pe domnul prof. dr. Gheorghe Mustaţă 

ca membru titular al Academiei. Ulterior, a devenit membru în Comisia Superioară de Diplome şi în unele 

comisii de doctorat. Apoi am început nu numai să ne consultăm în unele probleme ştiinţifice, ci şi să ne 

supervizăm reciproc tratatele ştiinţifice elaborate, aceasta reprezentând un respect reciproc de înaltă ţinută 

academică.  

Fiind colegi în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, avem obiective comune. Îmi face 

plăcere să recunosc în domnul Profesor Gheorghe Mustaţă un prieten şi colaborator apropiat, dar şi drept 

unul dintre cei mai eminenţi biologi teoreticieni din România.  

Cu ocazia aniversării îţi doresc sănătate, succese în activitatea ştiinţifică şi cea de creaţie şi aprecierea 

sinceră a colegilor. 

 

LA MULŢI ANI! 

                                                                                        Acad., m.c. al AŞM, prof. dr. Ion DEDIU                                            
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