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           Manualul este o sinteză tematică de biologie 
ambientală şi ecologie, preluată în scop didactic din 
literatura de specialitate şi necesară studenţilor în 
investigarea factorilor biotici de mediu, în evaluarea 
impactului antropic, în cercetările de ecotoxicologie, în 
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evaluarea şi utilizarea resurselor de biodiversitate pentru 
protecţia, remedierea şi durabilitatea calităţii mediului, 
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stalagmită de gheaţă, mulţumită acordului autorului. 
fotografiei,  Prof. Univ. dr. I. Viehmann.  

      Dana Malschi, 2009 

          Manualul „Elemente de biologie, ecofiziologie şi 
microbiologie”, oferă o bază de cunoştinţe de biologie 
aplicată, utilă studenţilor în domeniul Ştiinţei şi 
Ingineriei Mediului pentru a înţelege şi elabora sisteme 
de management ecologic, tehnologii de depoluare 
biologică, bioremediere, reabilitare sau reconstrucţie 
ecologică, în scopul conservării şi dezvoltării durabile a 
mediului.  
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Introducere 
 
Manualul „Elemente de biologie, ecofiziologie şi microbiologie”, asigură baza de 

cunoştinţe de biologie, ecofiziologie şi microbiologie, privind structurile şi funcţiile 
organismelor vii, evoluţia interacţiunilor dinamice ale organismelor vii în relaţie cu factorii 
de mediu. Manualul are ca obiectiv cunoaşterea structurilor funcţionale ale diferitelor nivele 
de organizare ale vieţuitoarelor din cele 5 regnuri: Plantae, Animalia, Fungi, Protista 
(Protozoare, Alge), Bacteria; cunoaşterea importanţei organismelor vii pentru mediu, a 
particularităţilor de ecofiziologie ambientală ale acestora în ecosistemele naturale şi 
antropizate. Este cunoscut faptul că ecofiziologia „reflectă variaţiile organismului în funcţie 
de factorii de mediu, inclusiv de impactul uman, constituind baza teoretică a productivităţii 
biologice” (D.I Roşca, 1977). De asemenea, cunoaşterea influenţelor organismelor vii asupra 
mediului are deosebită importanţă aplicativă.   
            Lucrarea este elaborată pentru formarea studenţilor la Specializarea Ingineria 
Mediului a Facultăţii de Ştiinţa Mediului, Universitatea Babeş-Bolyai şi urmăreşte 
familiarizarea cu problemele practice, dobândirea competenţelor în domeniul evaluării şi 
limitării disfuncţiilor organismelor vii cauzate de factorii ambientali, precum şi în studiul 
impactului organismelor vii asupra mediului. Acestea sunt importante în elaborarea 
tehnologiilor de protecţie şi inginerie a mediului, în managementul şi controlul poluării 
industriale, agricole şi urbane, în valorificarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale şi 
antropice pentru bioremediere, depoluare biologică, reabilitare sau reconstrucţie ecologică.   

Dintre temele şi conceptele de bază abordate se menţionează următoarele, precizând şi 
bibliografia (cifra indicată corespunde celei din lista de bibliografie recomandată mai jos): 

 
1. Protecţia mediului. Managementul de mediu. Teoria generală a sistemelor ca mijloc eficient în 
cercetarea mediului biotic. Teoria nivelurilor de integrare şi ierarhia sistemelor vii. Bibliogr.: 1, 8, 10. 
 
2. Biosfera. Organizarea şi evoluţia biosferei. Clasificarea organismelor vii. Forţele integratoare şi 
cele 5 planuri de structurare ale mediului biotic: 1- structura de biotop; 2- structura spaţială 
geometrică, corologia; 3- structura biocenotică; 4- structura trofodinamică, funcţionarea fluxului de 
materie şi energie în ecosistem; 5- structura biochimică a ecosistemului. Ecosisteme terestre. 
Ecosisteme subterane. Ecosisteme de ape interioare. Ecosisteme marine. Bibliogr.: 1. 5. 10. 
 
3. Dinamica şi evoluţia mediului biotic in ecosistem. Ordinea in timp a ecosistemului. Ecogeneza 
(succesiunea primară). Succesiuni secundare. Succesiuni abiogene. Succesiuni biogene. Succesiuni 
tehnogene. Microsuccesiuni. Succesiuni experimentale. Stabilizarea ecosistemului. 
  
4. Compoziţia chimică generală a organismelor vii. Structura funcţională a biomacromoleculelor 
organice. Bibliografie: 4.8.10. 
 
5. Integrarea sistemului celular animal. Structurile funcţionale. Schimburile celulare, 
permeabilitatea celulară. Integrarea organismului animal pluricelular, mecanismele trofice, 
hormonale, nervoase de integrare. Bibliografie: 6.7.10. 
 
6. Nutriţia animală. Nevoile de hrană ale organismelor animale în substanţe plastice, energetice, 
vitamine, săruri minerale. Funcţia digestivă. Funcţia respiratorie, circulaţia lichidelor în organism. 
Funcţia de  excreţie. Metabolismul. Bibliografie: 6.7.10. 
 
7. Integrarea sistemului celular vegetal. Structuri functionale. Integrarea fiziologică a organelor 
plantelor. Creşterea şi dezvoltarea plantelor. Influenţa factorilor de mediu. Elementele minerale în 
nutriţia plantelor. Influenţa metalelor grele, a detergenţilor şi a acizilor asupra proceselor de 
germinaţie şi respiraţie. Bibliografie: 2.10. 
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8. Fotosinteza. Influenţa factorilor ecologici asupra procesului de fotosinteză.  
Metabolismul plantelor. Metabolismul substanţelor de rezervă - lipide, proteine, glucide. 
Metabolismul secundar. Terpene, fenoli, alcaloizi. Metabolisul  respirator. Bibliografie: 2.10. 
 
9. Importanţa microbiologiei mediului. Microorganismele-clasificare, structuri funcţionale, eco-
fiziologie. Nutriţia microorganismelor. Importanţa microorganismelor din mediul natural şi antropic. 
Metodele cantitative şi calitative de cercetare în microbiologie. Bibliografie: 3. 10. 
 
10. Populaţia microbiană a solului (bacterii, actinomicete, ciuperci, alge, protozoare, virusuri). 
Taxonomia, morfologia, fiziologia, ecologia şi rolul microbiotei solului. Bibliografie:  9.10. 
 
11. Ecofiziologia microbiotei solului. Natura microorganismelor din sol. Microbiota 
autohtonă. Microbiota alohtonă.  Tipuri de microorganisme din sol. Numărul, densitatea şi 
distribuţia microorganismelor din sol. Relaţiile ecologice ale microorganismelor din sol.  
Bibliografie:  9.10. 
 
12. Microbiologia apei. Tipuri de microorganisme din ape. Distribuţia microorganismelor în ape. 
Factorii care condiţionează microbiota apelor. Importanţa microorganismelor din ape: în procesul de 
mineralizare, în autopurificarea apelor, în productivitatea ecosistemelor acvatice, în coroziune, 
importanţa igienico-sanitară şi în producţia piscicolă. Bibliografie : 3. 5. 10. 
 
13. Microbiologia aerului. Microbiologia plantelor. Bibliografie : 3. 10. 
 
14. Microbiologie medicală. Microbiologia alimentelor. Bibliografie : 3. 10. 

 
 
 

Bibliografia recomandată: 
 
1. BERCA M. 2006. Planificarea de mediu si gestionarea resurselor naturale. Ed. Ceres 
Bucuresti 
2. DOBROTĂ Cristina, YAMASHITA M., 1999. Creşterea şi dezvoltarea plantelor. Casa 
de ed.Gloria 
3. DĂGAN-BULARDA M., SAMUEL A. D., 2006. Microbiologie generală. Ed. Univ. 
Oradea 
4. HAIDUC Iovanca, BOBOS L., 2005. Chimia mediului şi poluanţii chimici, Ed. 
Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca. 
5. PRICOPE F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacău, Fac. De Litere şi Ştiinţe, Secţia 
Biologie  
6. GHERGHEL P., 2000. Fiziologie cu elemente de comportament. Casa cărţii de ştiinţă. 
Cluj 
7. ROŞCA I. D., 1977. Fiziologia animalelor. Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti. 

   8. STUGREN B. , 1994.  Ecologie teoretică. Ed. Sarmis, Cluj – Napoca. 
9. ŞTEFANIC G., SĂNDOIU D.I., GHEORGHIŢĂ N., 2006. Biologia solurilor agricole. 
Ed. Elisavaros, Bucureşti. 
10. MALSCHI Dana, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie şi microbiologie. 
Facultatea de Ştiinta Mediului, Ed. Bioflux online, Cluj-Napoca, 
http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/ 
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Partea I-a 
 
 
 

Elemente de biologie şi biochimie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUPRINS : 
 
 
1. Elemente de biologie si ecologie aplicată pentru dezvoltarea durabila a mediului ....................................9    
 
1.1. Protecţia mediului. Managementul ecologic. Dezechilibre ecologice.........................................................9 

Activităţi prin care omul deteriorează mediul. Efectele deteriorării mediului.  
 
1.2. Teoria generală a sistemelor ca mijloc eficient în cercetarea mediului biotic.........................................11 
              Teoria nivelurilor de integrare şi ierarhia sistemelor vii. 
 
1.3. Semnificaţia conceptului şi evoluţia ecologiei.............................................................................................13 
              Concepte fundamentale în ecologie. Mediu şi biotop.  

Teoria nivelurilor trofice. Lanţuri trofice. 
 
1.4. Diversitatea organismelor vii. Clasificarea organismelor vii ...................................................................16 
 
1.5. Ordinea de timp a ecosistemului. Generalităţi...........................................................................................20 
               Forţele integratoare şi planurile de structurare ale ecosistemului. 

Transformările structurale: modificări aleatorii, transformări ritmice, periodice, neperiodice.  
Ecogeneza (succesiunea primară). Teoria clasică (clementsiană) a ecogenezei. Teoria modernă    
(stohastică) a ecogenezei. 
Succesiuni secundare (Succesiuni abiogene. Succesiuni biogene. Succesiuni tehnogene).  
Stabilizarea ecosistemului. Mersul general al ecogenezei şi succesiunilor. Conceptul de climax 
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2. ELEMENTE DE BIOCHIMIE…...................................................................................................................31 
 
2.1. Noţiuni introductive. Obiectul şi caracterul interdisciplinar al biochimiei. .......................................32 
 
2.2. Compoziţia chimică generală a organismelor vii.........................................................................................33 

Bioelemente. Biomolecule. Biomoleculele anorganice. Biomolecule organice. 
Legăturile chimice ale biomoleculelor.  
Apa ca solvent şi mediu de reacţie. pH şi soluţii tampon.  

 
2.3. Structura şi configuraţia biomoleculelor organice....................................................................................44 

2.3.1. Configuraţia compuşilor organici: formule structurale 
2.3.2. Grupări funcţionale în biomolecule 
2.3.3. Compuşi ciclici: compuşi carbociclici (izociclici), aromatici, heterociclici. 
2.3.4. Structura generală a biomacromoleculelor Izomeria de structură. Izomeria spaţială.  
2.3.5. Tipuri de reacţii biochimice. 

 
2.4. Glucide.................................................................................................................................64 

2.4.1. Constituţie chimică. Clasificare. Rolul în organismele vii. 
2.4.2. Monoglucide. Monoglucidele naturale: Pentoze, Hexoze, Deoxiglucide, Aminoglucide. 
2.4.3. Oligoglucide. Diglucide: Maltoza. Celobioza. Lactoza. Zaharoza.  
2.4.4. Poliglucide. Proprietăţile poliglucidelor. Clasificarea poliglucidelor: 

Poliglucide omogene – Hexozani (amidonul, glicogenul, celuloza) 
Poliglucide neomogene. Mucopoliglucide.  

 
2.5. Lipide.............................................................................................................................................................86 

2.5.1. Constituţia chimică generală şi clasificare. Rolul lipidelor în organismele animalelor. 
2.5.2. Constituentii de baza ai lipidelor. 

Acizii graşi  
Alcoolii constituenţi ai lipidelor.    
Lipide simple. Gliceridele.  Steride. Steroli.. Ceride. Etolide.  
Lipide complexe. Glicerofosfolipide. Sfingolipide.  

2.6.  PPrroottiiddee.......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... ........ .......... ..110088  
22..66..11..    CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee..  Compoziţia chimică generală şi clasificarea protidelor. 
2.6.2. Aminoacizi. 
2.6.3. Peptide şi polipeptide. 
2.6.4. Proteide.   
2.6.5. Proteine (holoproteide).  
2.6.6. Heteroproteide.  

Metalproteide. Fosfoproteide. Glicoproteide. Cromoproteide porfirinice: Hemoglobina. 
Mioglobina. Citocromii. Hemenzimele. Cloroplastidele – clorofila.  
Nucleoproteide. Acizi nucleici.  

 
Bibliografie.........................................................................................................................................................149 
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1. ELEMENTE DE BIOLOGIE ŞI ECOLOGIE 
APLICATĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI 

 
 

1.1. Protecţia mediului. Managementul ecologic 
 
 
  Cunoştinţele elementare de biologie (Botanică, Zoologie, Microbiologie, Fiziologie, 
Ecologie etc.) şi cele sistemice de biologie integrată la mediu (Biocenologie terestră, 
Biologia solului, Hidrobiologie, Ecosisteme antropizate, Sisteme biotehnice etc.) sunt 
necesare specialiştilor în Ştiinţa şi Ingineria Mediului pentru formarea competenţelor în 
activităţile de protecţia mediului, în activităţile de inginerie asupra sistemelor biotehnice şi 
ecologice. În acest sens, se impune parcurgerea unor etape de instruire cuprinzând: Insuşirea 
informaţiilor despre lumea vie; Investigarea sistemelor biologice; Demonstrarea, modelarea 
principiilor şi conceptelor biologice; Elaborarea şi integrarea metodelor de management 
ecologic.  

Complexitatea relaţiilor pe care le stabilesc organismele vii cu mediul lor de viaţă este 
studiată de ecologie, ţinând cont de diversitatea factorilor de mediu din cele cinci învelişuri 
ale Terrei: Litosfera – învelişul solid, Pedosfera – reprezentată de sol, Atmosfera – învelişul 
de aer, Hidrosfera - învelişul de apă, Biosfera - învelişul viu, învelişuri aflate într-un echilibru 
relativ, într-o interrelaţie permanentă şi dinamică, intersectându-se la nivelul scoarţei terestre 
şi aflându-se sub influenţa factorului antropic, în diferitele sisteme biotehnice şi ecologice 
antropizate sau naturale. 
 Mediul în care trăiesc organismele vii, aparţinând celor cinci regnuri, are  o 
componentă lipsită de viaţă – biotopul, care cuprinde substratul şi factorii abiotici, şi o 
componentă cu viaţă - biocenoza, alcătuită din totalitatea vieţuitoarelor care trăiesc în acelaşi 
biotop. Biotopul şi biocenoza formează o unitate structurală şi funcţională numită ecosistem. 
Ecosistemele formează complexe de ecosisteme care, în totalitatea lor de pe Terra, alcătuiesc 
ecosfera. Între cele două componente ale ecosistemului există un schimb permanent de 
materie, energie şi informaţie. Echilibrul ecosistemului este asigurat prin funcţia de 
autoreglare, care se realizează în interiorul bioceozei, în interiorul biotopului şi între 
biocenoză şi biotop. Pe baza acestor interrelaţii se realizează un echilibru relativ stabil al 
ecosistmului  (Stugren, 1994).  

Interrelaţiile dintre componentele ecosistemului determină ca o modificare a unui 
element să influenţeze mediul, putând avea drept consecinţă apariţia unor dezechilibre sau 
dezastre ecologice. 
 
Dezechilibre ecologice 

Cauzele dezechilibrelor şi dezastrelor ecologice, după raportul dintre factorii 
naturali şi cei antropici, pot fi: naturale, care îşi au originea în caracteristicile componentelor 
fizico-chimice ale mediului şi în care implicarea umană este absentă sau nesemnificativă, 
cum sunt: manifestările vulcanice, cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren, extinderea 
deşerturilor ca rezultat al schimbărilor în circulaţi generală a atmosferei ca o continuare a 
încălzirii postglaciare, unele fenomene meteoologice ca îngheţul, viscolul, avalanşele, seceta 
prelungită a aerului şi solului etc.; antropice, determinate de evoluţia istorică a societăţii 
umane, care a avut ca efect modificarea unor elemente naturale. 

Majoritatea problemelor legate de deteriorarea mediului sunt generate de creşterea 
numerică foarte rapidă a populaţiei umane (Ozunu, Teodosiu, 2002, Ariniş, Cristescu, 2006).  
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Activităţile prin care omul deteriorează mediul sunt diverse: 
 Poluarea şi transformarea ecosistemelor naturale în ecosisteme amenajate; 
 Introducerea de specii noi în ecosisteme şi eliminarea unor specii din ecosisteme; 
 Supraexploatarea speciilor, resurselor miniere, solului, pădurilor, păşunilor; 
 Executarea amenajărilor teritoriale: irigaţii, desecări, baraje, lucrări hidrotehnice, 

exploatări miniere de suprafaţă etc. 
Efectele deteriorării mediului asupra vieţuitoarelor cuprind, pe toate nivelele de 

organizare ale biosferei, modificări importante: 
În ECOSFERĂ: perturbarea circuitelor biogeochimice globale, afectarea negativă a 

capacităţii de autoreglare, afectarea negativă a structurii şi funcţiilor tuturor organismelor. 
În COMPLEXUL DE ECOSISTEME: modificări în structura şi funcţiile 

ecosistemelor terestre şi acvatice. 
În ECOSISTEM: se modifică structura şi funcţiile: energetică, de circulaţie a materiei, 

de autoreglare. 
În BIOCENOZĂ: Se modifică structura şi funcţiile, relaţiile trofice, relaţiile 

numerice; creşte cantitatea de substanţe toxice. 
La nivelul POPULAŢIEI: variaţii nurerice ale efectivului, variaţii ale distribuţiei 

spaţiale, schimbarea structurii pe vârste şi sexe, dispariţii de populaţii. 
La nivelul INDIVIDUAL: intoxicaţii acute, cancer. 

Poluarea determină modificări ale factorilor abiotici şi biotici datorită introducerii în mediu a 
diferiţilor poluanţi, deşeuri ale activităţilor umane. Poluarea se poate clasifica: după natura 
sursei:  1- poluare naturală, 2.- poluare artificială: chimică, fizică, biologică; după substratul 
asupra căruia acţionează: 1. - poluarea aerului, 2.- solului, 3. – apei (Ariniş, Cristescu, 2006).  
  Având în vedere efectele deteriorării mediului asupra vieţii, protecţia mediului stă la 
baza supravieţuirii şi dezvoltării societăţii umane, prin măsurile care se întreprind privind: 
conservarea resurselor naturale, speciilor pe cale de dispariţie, solului, pădurilor, utilizarea 
combaterii biologice a dăunătorilor etc.; controlul poluării aerului, apei, solului. 

Impactul ecofiziologic al diferitelor tipuri de poluanti 
Subs-
tratul 
poluat 

Tipuri 
de  
poluanţi 

Surse Exemple Efecte 

Suspensii Polen, spori de ciuperci, 
făinuri, praf, aerosoli 

Acţiune iritantă a sistemului 
respirator, alergii, cancer etc. 

Gaze şi vapori CO2, CO, NO2,NO, NH3, 
CH4, CFCs (freon), oxizi de 
S şi N în contact cu 
particule de apă din nori 
formează  H2SO4, HNO3  

Efectul de seră, smogul 
fotochimic, distrugerea stratului 
de ozon, formarea depozitelor 
acide, distrugerea vegetaţiei, 
poluarea apei potabile et. 

Chimici 
 

Metale Pb, Hg, Zn, Cu, Cd, Mg, 
Mo 

Saturnism (Pb), intoxicaţii, 
cancer, anemii etc. 

Fizici 
 

Zgomote Industrializare, urbanizare, 
construcţii,circulaţie rutieră 
şi aeriană 

Creşterea tensiunii şi a valorilor 
glicemiei, disfuncţii auditive şi 
vestibulare etc. 

 Emisii radioactive Explozii şi accidente 
nucleare, dopozitarea şi 
deversarea deşeurilor 
radioactive 

Afectează materialul genetic al 
tuturor organismelor, 
producând mutaţii şi 
recombinări genetice 

Aer 
 

Biologici Organisme micro- 
şi macroscopice 

Virusuri, bacterii, ciuperci, 
spori, chisturi 
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Ploi acide H2SO4 Acidifierea apelor, moartea 
pădurilor şi organismelor 
acvatice, distrugerea recoltelor, 
eutrifizarea lacurilor 

Pesticide, 
îngrăşămint, 
detergenţi 

Lucrări cu pesticide, 
îngrăşăminte, detergenţi 

Tulburări nervoase, anemii, 
eutrofizarea apelor, înmulţirea 
bacteriilor 

Chimici 
 

Petrol şi produse 
petroliere 

Accidente petroliere, 
scurgeri, eversări 

Moartea florei şi faunei 
acvatice 

Fizici 
 

Temperatură Apele de răcire de la 
centrale termo- şi 
atomoelectrice 

Modificări în structura 
speciilor, dispariţii de specii 

Apă 
 

Biologici Organisme micro- 
şi macroscopice 

Ouă de paraziţi, bacterii 
patogene, virusuri, chisturi 

Febra tifoidă, holera, dizenteria 
etc. 

Pesticide organice 
şi anorganice,  

Insecticide, fungicide, 
erbicide, rodencide 

Chimici 

Îngrăşăminte 
chimice 

Substanţe pe bază de azot, 
fosfor , potasiu 

Induc forme de rase rezistente 
ale dăunătorilor, noi cicluri bio-
geochimice, afectează negativ 
toate verigile lanţurilor trofice 

Temperatură Apele de răcire pe bază de 
azot, fosfor, potasiu 

Modificări în structura speciilor Fizici 
 

Radioactivitate Depozite de deşeuri 
radioactive, experienţe 
nucleare 

Contaminări, îmbolnăviri 

Sol 

Biologici Organisme micro- 
şi macroscopice 

Chisturi de protozoare, ouă 
de viermi, bacterii, virusuri, 
ciuperci patogene 

Contaminări, îmbolnăviri 

 
 
1.2. Teoria generală a sistemelor ca mijloc eficient în cercetarea mediului biotic  
 Întreaga lume vie este întemeiată pe interacţiunile variatelor sale componente, pe 
conexiuni între plante şi animale, între virusuri şi insecte etc., integrându-se într-un sistem 
ambiental complex. Teoria generală a sistemelor oferă un mijloc eficient în cercetarea 
sistemelor biologice (Botnariuc, 1976, Botnariuc, Vădineanu, 1982). 

Teoria generală a sistemelor postulează că universul este organizat în sisteme (von 
Bertalanffy, 1942, 1960). Principiul interacţiunii postulează că interacţiunea este mecanismul 
fundamental al Universului (Stugren, 1982, 1994).   
 „Nu orice interacţiune generează sistem, ci numai când interacţiunea este 
necontenită şi non-întâmplătoare. Componentele întregului se influenţează reciproc pe 
fondul interacţiunii. Numai prin interdependenţă şi determinare reciprocă componentele 
dobândesc caracter de părţi ale întregului, deoarece întregul nu se confundă cu suma părţilor.      
              Intregul posedă o funcţie proprie, o calitate proprie generată prin interacţiunile 
componentelor. Funcţiile întregului caracterizează individualitatea sistemului.   
              Sistemele sunt complexe de elemente, care se află într-o permanentă interacţiune 
între ele şi se prezintă ca un întreg. Planete şi molecule, organisme individuale şi celule, 
păduri şi lacuri sunt sisteme” (Stugren, 1982, 1994). 

Structura sistemului este o construcţie spaţio-temporală caracterizată prin trăsături 
materiale şi trăsături funcţionale dinamice.  

Structura sistemului poate fi descrisă prin  
 caracteristici calitative (care redau prezenţa sau absenţa unui element în sistem),  
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 caracteristici cantitative (care descriu numărul anumitor elemente sistemice în 
componentele sistemului, redau participarea lor la edificarea sistemului),  

 caracteristici relaţionale (structurale, care prezintă imaginea întregii reţele de 
interacţiuni ale componentelor sistemice).  

Structura sistemului este identică cu totalitatea relaţiilor reciproce între elementele 
sistemului şi rezultă din organizarea şi distribuţia spaţială a elementelor, prin ordinea de 
succesiune a evenimentelor din sistem, în timp (Stugren, 1982, 1994).  

Analiza sistemică. Teoria generală a sistemelor este teoria care cercetează caracterele 
generale ale sistemelor, forma abstractă şi modelul matematic al întregului, scoţând în 
evidenţă numai aspectele logico-matematice (Botnariuc, 1976). Aplicarea ei la cercetarea şi 
explicarea proceselor biologice este denumită analiză sistemică, prin care sisteme reale-
obiective sunt abstractizate în trăsăturile lor esenţiale şi analizate ca modele, pe baza unor 
variabile fundamentale (exemplu: numărul indivizilor speciilor din sol). Sistemul poate fi 
studiat atât analitic cât şi sintetic, pe baza conexiunilor (Stugren, 1994).   
 
Teoria nivelurilor de integrare şi ierarhia sistemelor vii 

Integrare înseamnă subordonare funcţională a subsistemului sau sistemului cu 
structură mai simplă într-un sistem cu structură mai complexă. Integrarea rezultă din 
interacţiunea părţilor fiind consecinţa însuşirilor lor. Sistemul mare determină comportarea 
sistemului integrat. Prin integrare rezultă o arhitectonică în trepte a lumii materiale pe plan 
cosmic şi planetar, o ierarhie a sistemelor care constă în diferenţierea a trei niveluri de 
integrare:  

1. nivelul fizico-chimic,  
2. nivelul biologic şi  
3. nivelul social.  

Lumea materială este structurată pe aceste trei niveluri de integrare.  
 Ierarhia sistemelor vii . 

În cadrul nivelului biologic de integrare există o ierarhie internă a lumii vii, 
concepută ca un şir liniar de niveluri de integrare, reflectând creşterea complexităţii 
morfo-fiziologice a sistemelor. La baza acestei ierarhii se află organismul individual.   

Nivelurile intraorganismice sunt integrate în nivelul de organisme individuale.  
Nivelurile supraorganismice, ca unităţi vitale, se formează prin integrarea 

organismelor. Astfel se  constituie patru forme de bază în organizarea lumii vii:  
1. nivelul organismic-individual,  
2. nivelul populaţional,  
3. nivelul biocenotic şi  
4. nivelul formaţional.  
Fiecare nivel are însuşirile sale proprii, unicitatea sa, un tip special de interacţiuni. 

(Stugren, 1982, 1994).  
Pe lângă niveluri de integrare se disting şi trepte de dezvoltare, care sunt rezultatul 

diferenţierii interne a nivelurilor de integrare. (După această concepţie, nivelul molecular al 
vieţii este doar o treaptă de dezvoltare moleculară în cadrul nivelului organismic.) 
 Pornind de la principiul că nivelurile de integrare ale lumii vii reunesc sisteme de 
acelaşi tip şi cu aceeaşi sferă, Odum-1971, propune schema bazată pe complexitatea 
crescândă a sistemelor: gene-celule-organisme-populaţii-biocenoze. După Szent-Gyogyi, 
1960; Margalef, 1962, citaţi de Stugren, 1994, nivelul elementar şi fundamental sub aspect 
funcţional este nivelul molecular, chiar submolecular. ”Nici o schemă lineară nu este 
capabilă să exprime arhitectonica ramificată a lumii vii” (Botnariuc, 1976), dar cunoaşterea 
detaliilor structurale şi funcţionale pe diferitele niveluri de integrare este determinantă pentru 
actiunile de protecţie sau inginerie a mediului. 
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La nivelul ecosistemului, forţele integratoare sunt corespunzătoare celor 5 planuri 
de structurare ale ecosistemului: structura de biotop a ecosistemului, dată de selecţia de 
biotop asupra fondului de specii; structura spaţială geometrică, corologia; structura 
biocenotică (relaţia cantitativă între mulţimea de specii şi mulţimea de indivizi); structura 
trofodinamică, funcţionarea fluxului de materie şi energie în ecosistem; structura biochimică 
a ecosistemului (interacţiunile dintre specii prin exometaboliţii lor), (Stugren, 1994). 

Ordinea de timp a ecosistemului este mersul general al ecogenezei şi succesiunilor,  
cu particularităţile specifice privind: ecogeneza (succesiunea primară); succesiunile 
secundare: abiogene, biogene sau tehnogene;  stabilizării ecosistemului şi stadiului de climax. 
 
1.2. Semnificaţia conceptului şi evoluţia ecologiei 
 

Ecologia se ocupă cu ierarhia sistemelor biologice supraindividuale. Ierarhia spaţială 
a nivelurilor supraorganismice ale vieţii este reprezentată de nivelurile:  

 populaţiei (comunitatea de indivizi conspecifici),  
 biocenozei (comunitatea de populaţii),  
 ecosistemului (sistemul eterogen de biocenoză şi biotop, biotopul fiind 

sectorul restrâns al crustei tereste, care adăposteşte biocenoza) şi  
 biosferei (ansamblul lumii vii şi al biotopurilor, al condiţiilor de existenţă 

ale vieţii pe Pământ). 
Ciocănitoarele negre (Dryocopus martius) şi merişoarele (Vaccinium myrtillus) dintr-

o pădure de răşinoase reprezintă populaţii distincte. Ambele sunt integrate în biocenoza de 
pădure. Comunitatea tuturor populaţiilor biologice din pădure, împreună cu ansamblul 
condiţiilor de existenţă ale plantelor şi animalelor (adică solul, atmosfera locală, apa 
lichidă şi vaporii de apă din pădure etc.) constituie un ecosistem, ecosistemul de pădure 
(Stugren, 1994). 
  

Ştiinţele biologice prezintă o arhitectonică în trepte care reflectă aproximativ ierarhia 
sistemelor lumii vii. Morfologia şi fiziologia se ocupă cu nivelul organismic individual, 
studiază biologia organismului individual.  Ecologia se ocupă cu nivelurile supraorganismice, 
studiază biologia comunităţilor de organisme. 
 Ecologia este ştiinţa interacţiunilor vieţii cu mediul pe niveluri supraorganismice 
sau biologia ecosistemelor. Haeckel, 1866, consideră Ecologia ca ştiinţa despre condiţiile 
“luptei pentru existenţă”, despre “economia naturii”, despre “gospodărirea naturii”, 
punând accent nu pe organismul individual ci pe unităţile vitale supraorganismice pe care se 
desfăşoară procesul transmiterii şi prefacerii materiei în lumea vie.  

Din definiţia lui Haeckel rezultă că, ecologia construieşte o imagine unitară a naturii 
vii din diverse aspecte ale luptei pentru existenţă prin integrarea rezultatelor unor discipline 
speciale.  

“Economia naturii” înseamnă: producere, transmitere, trasformare, distribuţie, 
depozitare şi degradare a materiei organice vii în ecosisteme. Cuvântul grecesc oika sau 
oikos înseamnă casă şi gospodărie (Stugren, 1994). 
  
 Ideea ecologică derivă din gândirea fundamentală a lui Darwin, 1859, despre 
dependenţa reciprocă a organismelor vii prin interacţiunile între mărimile lor 
numerice.  
 Gândirea ecologică constă în descoperirea şi accentuarea relaţiilor între viaţă şi 
mediu; în considerarea fiecărei unităţi vitale ca fiind membru într-un nivel superior de 
integrare. Punctul de vedere ecologic constă în evidenţierea interacţiunilor sistemelor 
supraorganismice în cadrul arhitectonicii lumii vii.  
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A gândi ecologic înseamnă a analiza unitatea vitală în contextul nivelului 
superior de integrare (Stugren, 1982, 1994).  
 Domeniul ecologiei cuprinde următoarele 4 niveluri : 

1. populaţii-sisteme de indivizi din aceeaşi specie care posedă un patrimoniu ereditar 
comun (genofond) şi ocupă acelaşi punct în scoarţa terestră; 

2. biocenoze sau comunităţi biotice sau, simplu comunităţi-reprezentând sisteme de 
populaţii care ocupă împreună acelaşi punct al scoarţei terestre şi realizează împreună 
o activitate definită; 

3. ecosisteme- sisteme rezultate din integrarea biocenozei cu fragmentul de mediu 
ocupat, numit biotop, într-un tot unitar, fiind astfel sisteme eterogene în ceea ce 
priveşte tipul de materie, alcătuite din populaţii şi din componente nevii (substrat 
solid, apă, aer); 

4. biosfera-ansamblul alcătuit din materia vie planetară şi învelişul superficial 
vitalizat al planetei (Stugren, 1982, 1994).   
Ecologia poate fi studiată din mai multe puncte de vedere:    

 general ecologic-sintetic (sinecologia),  
 special ecologic-analitic (autecologia),  
 mezologic, istoric, geologic. 

1. Punctul de vedere general ecologic sau sintetic, conduce la interpretarea sintetică a 
proceselor ecologice ca părţi ale unui întreg, care este ecosistemul şi, respectiv, biosfera. 
Acest punct de vedere este esenţa sinecologiei-ştiinţa biocenozelor şi ecosistemelor, 
ecologia generală sau teoretică. Numim sinecologic studiul pădurii ca întreg în care specia 
respectivă este numai un element structural.  

 2. Punctul de vedere special ecologic sau analitic accentuează populaţia ca obiect al 
ecologiei; se referă la ecologia anumitor sectoare ale lumii vii, fiind ştiinţa relaţiilor cu 
mediul ale populaţiei, individului şi speciei-autecologia.  

Autecologia s-a dezvoltat pe plan botanic ca ecofiziologia plantelor, studiind 
influenţa factorilor fizici şi chimici ai mediului asupra vieţii plantelor.  

Pe planul zoologiei, autecologia s-a dezvoltat ca fiziologie animală ecologică-
ecofiziologie animală, studiind influenţarea manifestărilor vitale ale animalelor de către 
mediu, prin reflectarea legării speciilor de mediul de existenţă.  

3. Punctul de vedere mezologic prezintă studiul particularităţilor interacţiunilor viaţă-
mediu în funcţie de natura mediului fizic. Mezologia sau ecologia mediului cuprinde 
ecologia marină, limnologia-ecologia apelor interioare şi ecologia terestră. 

 
Ecologia generală este temelia teoretică pentru intervenţia raţională a omului în 

funcţionarea biosferei, pentru conducerea proceselor biologice de pe suprafaţa Pământului. 
Ecologia generală este un corp de principii pe baza cărora au fost elaborate numeroase 
discipline aplicative: protecţia mediului, ocrotirea monumentelor naturii, arhitectura 
ladşaftului, agroecologia, ecologia forestieră, ecologia pescuitului, ecologia omului, 
ecologia globală-ştiinţă interdisciplinară etc. Din interferenţa ecologiei cu alte ştiinţe 
naturale s-au format noi discipline (Stugren, 1994).  

 
Concepte fundamentale în ecologie. Mediu  şi  biotop 

MEDIUL. Emil Racoviţă, 1929, definea mediul ca totalitatea lucrurilor 
materiale, evenimentelor şi energiilor de care depinde viaţa unei fiinţe. În sens larg, 
denumim mediu ansamblul forţelor fizice şi biotice, care influenţează o unitate vitală, un 
sistem viu. Astfel definit, mediul apare ca un sistem infinit, care cuprinde atât fenomene 
fizice obişnuite, ca vântul şi ploaia, cât şi forţe majore ale cosmosului, ca radiaţiile cosmice. 
Mediul este un sistem cosmo-biologic, un “fenomen cosmo-biologic” (Caradja,1925).  
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Nu toate forţele active în mediu au aceeaşi semnificaţie pentru fiinţele vii. Fiecare 
specie “alege” din mediul general, acele elemente care corespund naturii sale genetice. şi 
care, alcătuiesc astfel, mediul specific sau mediul eficient (Stugren, 1994).  
  
 FACTORII  ECOLOGICI   (FACTORII  DE  MEDIU).  

Factorii de mediu au un sens energetic şi unul substanţial. În mod tradiţional, factorii 
de mediu sunt clasificaţi în factori abiotici (fizici) şi factori biotici. Componentele 
mediului sunt abiotice sau biotice. Factorii de mediu sunt abiogeni şi biogeni, adică sunt 
dependenţi de componentul abiotic sau de cel biotic, dar nu exclusiv, deoarece fiecare factor 
biogen suferă influenţa factorilor abiogeni şi invers. (Temperatura şi lumina, ca factori 
abiogeni de la suprafaţa solului sunt modificate de vegetaţia de pe sol.) Astfel, se poate 
spune că, factorii ecologici sunt factori abiogeni de mediu transformaţi de către fiinţele vii.      

Factorii ecologici se clasifică în factori: climatici, orografici, edafici, biotici; sau 
după modurile fiziologice de acţiune asupra organismelor vii :  ca factori stabili sau puternic 
variabili (Stugren, 1994).  

 
Structura etajată a mediului.  
Mediul este diferit structurat pe diversele niveluri de integrare a vieţii.  

 1. La nivelul organismului. Factorii ecologici constituie o unitate funcţională 
împreună cu organismul individual. Fragmentul de spaţiu fizic în care trăieşte în mod 
nemijlocit un organism şi spectrul sau sistemul de factori ecologici care-l influenţează 
constituie habitatul acestui organism (“standort” în germană şi “site” în americană). Ştiinţa 
habitatului sau mezologia studiază influenţele sistemului de factori ecologici asupra 
morfologiei şi fiziologiei organismului. 
            2. Pe nivelul populaţiei se deosebesc 9 tipuri de mediu: cosmic, geografic, climatic, 
orografic, edafic, hidrologic, geochimic, biocenotic, biochimic. 
1.Mediul cosmic este format de forţele fizice care provin din spaţiul cosmic(radiaţia solară, 
radiaţiile cosmice, pulberea cosmică, forţa de atracţie a Lunii).  
2.Mediul geografic este reprezentat de forţele fizice dependente de alcătuirea Pământului: 
forţa gravitaţională, mişcarea de rotaţie a planetei, câmpul magnetic planetar,tectonica 
planetei, compoziţia şi structura crustei terestre.  
3.Mediul climatic rezultă din distribuţia geografică (zonarea) valorilor de temperaturii  
şi umidităţii pe suprafaţa planetei.,  
4.Mediul orografic este alcătuit de formele de relief ale suprafeţei crustei terestre şi ale 
substratului submării. 
5.Mediul edafic este reprezentat de compoziţia şi structura solului (edafon).  
6.Mediul hidrologic cuprinde factorul apă sub diversele sale stări fizice.  
7.Mediul geochimic este alcătuit de compoziţia chimică a substratului (atomii elementelor 
chimice) care reacţionează cu fiziologia organismului.  
8.Mediul biocenotic este totalitatea fiinţelor vii care edifică biocenoza.  
9.Mediul biochimic este totalitatea produşilor metabolici eliminaţi de organisme 
(exometaboliţi) care influenţează alte organisme. 
 3. Pe nivelul biocenozei mediul apare ca biotop, totalitatea condiţiilor externe care 
fac posibilă existenţa biocenozei. BIOTOPUL este  fragmentul şi tipul de relief sau de apă 
care este sediul unei biocenoze (Dahl,1908). BIOTOPUL este locul de viaţă al biocenozei 
sau ansamblul condiţiilor externe care fiinţează o biocenoză (Rankonen,1939). În sens 
restrâns, se numeşte biotop (monotop sau habitat) şi locul de viaţă al unui organism 
individual, spaţiul în care fiinţează un organism individual, vegetal sau animal, împreună cu 
factorii de mediu care acţionează asupra lui (Stugren, 1994).  
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Lanţuri trofice şi niveluri trofice.  
Schimbul de substanţe între organism şi mediu reprezintă baza materială pentru 

creşterea biomasei pe Pământ. Migraţia substanţelor se desfăşoară de la un organism la altul, 
cauzată de hrănirea unui organism pe seama altuia. Astfel se formează LANŢURI 
TROFICE (Elton,1927), unităţi funcţionale ale transformării şi transmiterii nutrienţilor, 
ale circulaţiei substanţelor nutritive. 
 (În lacuri: plantele de apă-macrofite  crapul (Cyprinus carpio)  ştiuca (Esox lucius), 
realizează un lanţ trofic, circulaţia materiei  fiind într-un sens unic.) 
 În cadrul unui lanţ trofic, organismele cu poziţii taxonomice diferite, dar având 
aceeaşi poziţie în lanţurile trofice, folosind acelaşi tip de hrană, sursă de hrană, constituie 
NIVELURI TROFICE. Organismele care prezintă o comportare similară pe planul 
fiziologiei nutriţiei, sunt grupate în NIVELURI TROFICE comune după criteriul naturii 
hranei şi a modului de obţinere a ei (Stugren, 1994). 
 În biosferă se deosebesc trei niveluri trofice majore:  
1. Producători, 2. Consumatori, 3. Distrugători (descompunători sau destruenţi). 
 1. Producătorii (nivelul organismelor autotrofe) sunt organismele autotrofe, care 
construiesc materie organică primară din substanţe minerale prin FOTOSINTEZĂ 
(organismele fotoautotrofe, plantele, care asimilează carbonul necesar vieţii din CO2 
atmosferic ) sau prin CHEMOSINTEZĂ (bacteriile chemoautotrofe).  
 2. Consumatorii (nivelul organismelor heterotrofe) sunt organisme heterotrofe, 
care nu au capacitatea de a produce materie organică din substanţe minerale, ci se hrănesc cu 
materie organică vie din corpul altor organisme vii.  Consumatorii (ca biofagi) se clasifică 
în trei componente:  

Consumatori primari (fitofage, erbivore), organisme care se hrănesc cu ţesuturi 
vegetale (plante), cu ciuperci, bacterii, virusuri fitopatogene. (Grupuri diferite taxonomic de 
animale: cerbul carpatin (Cervus elaphus), şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), 
ploşniţa cerealelor (Eurygaster maura), din punct de vedere al fiziologiei nutriţiei aparţin 
aceluiaşi nivel trofic de consumatori primari, se hrănesc cu ţesuturi de plante vii.) 

Consumatori secundari (zoofage, carnivore) care se hrănesc cu animale fitofage şi 
microorganisme zoopatogene. (Păianjenii, gastropodele marine prădătoare, lupul, ştiuca, 
aparţin aceluiaşi nivel trofic de consumatori secundari, hrănindu-se cu alte animale-
fitofage.) 

Consumatori terţiari (consumatori de vârf, carnivore de vârf), animale care folosesc 
drept hrană consumatorii secundari (zoofage) şi primari (fitofage). (Caşalotul (Physeter 
catodon), tigru (Panthera tigris), paraziţii animalelor sunt pe nivelul consumatorilor terţiari. 
 Paraziţii consumatorilor terţiari sunt consumatori cuaternari. 
 Un loc foarte important îl ocupă în circuitul materiei în natură, consumatorii de 
substanţă organică moartă: organismele saprofage sau detritivore 
 3. Distrugătorii (nivelul organismelor descompunătoare) sunt bacterii şi 
micromicete nepatogene care transformă materia organică moartă în materie anorganică prin 
fenomenul de descompunere (fermentaţie şi putrefacţie) (Stugren, 1994). 
 Teoria nivelurilor trofice este utilizată pentru analiza biocenozelor, exprimând 
simplificat conexiunile multilaterale ale speciilor şi ale funcţiilor ecosistemice. În natură se 
regăsesc destul de rar organisme aparţinând numai unui nivel trofic teoretic. Sunt rare în 
natură carnivorele absolute sau fitofagele exclusive. Buburuza (Coccinella septempunctata), 
care este zoofagă, prădătoare, consumă şi polen sau sucuri dulci de struguri.  
 Lanţul trofic însă este o unitate vitală, un subsistem în ecosistem. Încadrarea 
speciilor în niveluri trofice este dificilă deoarece în natură există foarte rare cazuri de 
organisme specializate trofic.(Un exemplu este ciliatul prădător Woodruffia metabolica, 
specializată trofic la hrana exclusivă cu Paramecium).  
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Apartenenţa la un nivel trofic poate fi diferită pe parcursul vieţii animalului. 
(Mormolocii de broască se hrănesc cu vegetaţie acvatică; broaştele adulte se hrănesc zoofag 
(insectivore). 
 Nu sunt perfect delimitate între ele nici nivelurile autotrofelor şi heterotrofelor. 
(Algele albastre (Anacystis nidulans)-cianobacterii, în timpul reproducerii masive pe lângă 
fotosinteză sunt şi consumatoare de aminoacizi din apă. Algele heterotrofe din sol sunt 
fotositetic active la suprafaţa solului.), (Stugren, 1994). 
 
1.4. Diversitatea organismelor vii. Clasificarea organismelor vii 
Sistemul de clasificare a organismelor în cele 5 regnuri 
    Aprecierea că în lumea vie ar existenta două categorii de organisme, plantele şi 
animalele (Dragan-Bularda şi Samuel, 2006) nu corespunde realităţii deoarece, unele 
organisme nu se încadrează în regnul vegetal sau în cel animal. Astfel, când lumea 
microscopică a fost mai bine cunoscută, a devenit evident că unele microorganisme nu pot fi 
clasate în nici unul dintre cele două regnuri tradiţionale, existând grupuri întregi cu caractere 
intermediare (Euglena, Volvox Chlamydomonas etc.). Bacteriile au fost încadrate în regnul 
vegetal, în diviziunea I Protophyta (plante primitive - clasa Schizomycetes-bacterii), pe baza 
unor considerante fiziologice şi morfologice, care le deosebesc de regnul animal (după 
Bergey, 1957, citat de Dragan-Bularda şi Samuel, 2006): 

1. printre bacterii se întâlnesc specii autotrofe, fotoautotrofe ca şi plantele  
fotoautotrofe sau chimioautotrofe, pe când animalele sunt organisme heterotrofe; 

2. substanţele nutritive pătrund în celula bacteriană ca şi în corpul plantelor sub  
formă solubilă (cu excepţia bacteriilor care pot folosi celuloza etc., care este în prealabil 
scindată de enzimele extracelulare). Animalele pot ingera hrană sub formă solidă, pe care o 
digeră, o transformă în substanţe solubile, digestia realizându-se, la majoritatea animalelor, 
cu un aparat morfologic diferenţiat. Bacteriile şi plantele nu dispun de un aparat digestiv 
similar. 

3. Bacteriile ca şi majoritatea plantelor pierd apa şi substanţele hidrosolubile prin difuzie  
din interiorul celulei spre exterior, prin peretele celular (ele nu au un aparat excretor 
specializat). 

4. Bacteriile (cu excepţia micoplasmelor) au un perete celular care este rigid datorită  
mucopeptidului. Peretele celular bacterian, ca şi peretele celulozic al celulei vegetale, 
înconjoară membrana citoplasmatică. În cursul plamolizei, celula bacteriană şi cea 
vegetală, îşi păstrează forma iniţială, datorită rigidităţii peretelui celular. Celulele animale nu 
dispun de un perete rigid. 

5. Diviziunea bacteriilor, ca şi a celulei vegetale, are loc în direcţia perpendiculară pe  
axul longitudinal al celulei. La celulele animale, diviziunea se produce de-a lungul axului 
longitudinal. 

6. Amidonul, principala substanţă nutritivă de rezervă a plantelor, se întâlneşte şi la  
bacterii. Animalele nu sintetizează amidon, dar polizaharidul lor de rezervă, glicogenul 
(absent la plante) se găseşte şi în multe bacterii. 

Analizând evoluţia clasificărilor organismelor vii şi, mai ales încadrarea arbitrară şi 
nelogică a bacteriilor în rândul plantelor, având în vedere că, între procariote şi eucariote 
există mari deosebiri, Dragan-Bularda şi Samuel, 2006 prezintă următoarele etape: 

 Haekel, 1866, propune gruparea tuturor formelor inferioare de viaţă in regnul  
denumit Protista, în care au fost încadrate, în perioada 1894-1904, numai organismele 
unicelulare sau unicelulare-coloniale.  

 Stanier, 1970, după criteriul nivelului de organizare biologică, clasifică în regnul  
Protista, organisme unicelulare, cenocitice sau multicelulare, dar nediferenţiate (ca de ex. 
algele marine mari, bazidiomicetele etc), care nu formează ţesuturi, delimitând:  
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1. protiste inferioare, care au celule procariote (bacterii şi alge albastre),  
2. protiste superioare, care au celule eucariote (alge şi ciuperci microscopice, protozoare). 

 Copeland, 1938, Hutchinson, 1967 şi Weisz, 1971, clasifica organismelevii  în  
4 regnuri: 

1. Monera, includ bacteriile şi algele albastre-verzi. 
2. Protoctista (Protista), incluzând organisme eucariote inferioare 

unicelulare,unicelular-  
coloniale, sinciţiale sau multicelulare, fără diferenţiere celulară avansată (algele 
microscopice, exceptând cele albastre, ciupercile microscopice şi protozoarele). 

3. Plantae (Metaphyta) (Weisz), plante terestre şi acvatice. 
4. Animalia (Metazoa) (Weisz), organisme animale multicelulare. 

Această clasificare are o serie de imperfecţiuni legate de organismele simple, şi 
anume, faptul că: regnul Protista, este lipsit de unitate, are limite de organizare ale 
organismelor foarte largi, nu are diferenţiere clară faţă de organismele superioare, este foarte 
bogat şi diferit faţă de regnul Monera şi reprezintă o confederaţie de organisme cu diferite 
niveluri intermediare de organizare, superioare procariotelor, dar inferioare plantelor 
vasculare şi animalelor superioare (Dragan-Bularda şi Samuel, 2006). 

Sistemul celor 5 regnuri, propus de Wittaker (1969) pentru clasificarea organismelor 
vii, utilizează două criterii de grupare a acestora, in toata diversitatea lor:  
Criteriul I: prin stabilirea a trei niveluri de organizare: a) procariot, b) eucariot unicelular, c) 
eucariot multicelular-multinuclear; 
Criteriul II: considerand existenţa a trei modalităţi principale de nutriţie: a) nutriţia 
fotosintetică (secundar absorbtivă), caracteristică plantelor, b) nutriţia ingestivă, tipică pentru 
animale), c) nutriţia absorbivă, caracteristică fungilor. 

Sistemul celor 5 regnuri, elaborat de Wittaker are următoarea structură: 
1. Regnul MONERA, ce include organisme unicelulare de tip procariot, 

corespunzând bacteriilor, organisme cu existenţă unicelular-solitară sau unicelular 
colonială, cu excepţia actinomicetelor, care au organizare de tip micelian. Modul 
de nutriţie este preponderent absorbtivă, iar metabolismul de tip foto-sau 
chemotrof. Reproducerea se face prin diviziune asexuată, mai rar prin înmugurire 
şi rar cu fenomene de protosexualitate. Sunt nemotile sau motile (prin cili=flageli, 
alunecare-târâre). 

2. Regnul PROTISTA, care includ organisme primar unicelulare sau unicelular-
coloniale de tip eucariot. Modul de nutriţie este diferit (absorbţie, ingestie, 
fotosinteză sau combinaţii ale acestor tipuri). Reproducerea este de tip diferit 
incluzând diviziunea asexuată (la nivel haploid) şi procese sexuate devărate cu 
cariogamie şi meioză. Sunt nemotile sau motileprin flagel detip superior. 

3. Regnul PLANTAE, care include organisme multicelulare cu celule eucariote, ce 
au perete celular celulozic, prezintă frecvent vacuole în citoplasmă şi pigmenţi 
fotosintetizanţi în plastide. Modul principal de nutriţie este cel fotosintetic, unele 
linii au dvenit absorbtive. Esenţial nemotile, trăiesc ancorate pe un substrat. 
Prezintă diferenţiere structurală care duce la apariţia unor de fotosinteză şi la 
formarea de ţesuturi specializate, fotosintetice, vasculare, de acoperire. 
Reproducerea este sexuată, cu cicluri de generaţii alternative haploide şi diploide. 

4. Regnul FUNGI, ce include organisme multicelulare, exceptând subregnul 
Gymnomycota, cu nuclei de tip eucariot, dispersaţi într-un sinciţiu micelial, 
acoperit cu perete celular, adesea septat, caracterizate prin absenţa plastidelor şi a 
pigmenţilor fotosintetici. Nutriţia este de tip absorbtiv. Diferenţierea somatică este 
absentă sau limitată. Prezintă cicluri reproductivetipice, cu procese sexuate şi 
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asexuate. Miceliile, haploid, la cele inferioare şi dicariotice la multe forme 
superioare. 

5. Regnul ANIMALIA, ce include organisme multicelulare de tip eucariot, fără 
perete celular, fără plastide şi pigmenţi fotosintetizanţi. Nutriţia este de tip 
ingestiv. La formele superioare, nivelul de organizare şi de diferenţiere tisulară 
depăşeşte cu mult celelalte regnuri (Dragan-Bularda şi Samuel, 2006). 

6. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Regnul 
Fungi 

Macrofungi 
Microfungi 
Mucegaiuri 

Drojdii 
 

(3) 

Regnul 
Plantae 
Muşchi 
Ferigi 

Gimnosperme  
Angiosperme  

 
(4) 

 
 

 
 

Regnul 
Animalia 

Nevertebrate 
Vertebrate 

 
(5) 

Prezent 
 
 
 
 
 

Primele 
organisme 

multicelulare 
0.6 

 
 

Celule 
Eucariote 

 
 

Supraregnul  
Eukarya 

 
 

(Eukaryotae) 
 
 
 
 
 

 

Regnul Protista 
Protozoare 

Alge 
 

(2) 
 

 
Apariţia 
primelor 

celule 
Eukariote           

2.0                                   

Celule 
Procariote 

 
Supraregnul  

Prokarya 
(Prokaryotae) 

Regnul Bacteria 
Eubacteria 

Archaebacteria 
 

(1) 
 

 
Apariţia 
primelor 

celule 
Prokariote 

4.0 
4.5 miliarde de ani în urmă 

Scara timpului geologic în miliarde de ani 

Supraregnul Prokarya (Prokaryotae): 
1.   Regnul Bacteria (Monera); 

Supraregnul Eukarya (Eukaryotae):  
2.   Regnul Protoctista (Protista) (protozoare, alge);  
3.   Regnul Plantae;   
4.   Regnul Animalia; 
5.   Regnul Fungi   

 
Lynn Margulis şi Karlene Schwartz, 2000, prezintă o nouă formă de împărţire a 

lumii vii în cele 5 regnuri, creând două supraregnuri: 
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1.5. Ordinea  de  timp  a  ecosistemului 
 
Generalităţi. Forţele integratoare şi planurile structurare ale ecosistemului 
 Ecosistemul are o structură unitară, cu toată diversitatea componentelor sale.  
 Plantele, animalele, fungii, protozoarele şi algele, bacteriile sunt reunite într-un tot  

unitar cu biotopul sub acţiunea unor forţe ale realităţii fizico-chimice, numite forţe 
integratoare. Configuraţia solului, relieful, substratul trofic, interacţiunile trofice ale 
organismelor, efectele biochimicalelor alelopatice sunt forţe integratoare.  
Fiecare forţă integratoare generează un plan de structurare al ecosistemului:  

1) structura de biotop, dată de selecţia de biotop asupra fondului de specii;  
2) structura spaţială geometrică, în funcţie de dispunerea elementelor în spaţiul fizic; 
3) structura biocenotică, relaţia între mulţimea de specii şi mulţimea de indivizi;  
4) structura trofodinamică, funcţionarea fluxului de materie şi energie în ecosistem;  
5) structura biochimică, interacţiunile dintre specii prin exometaboliţii lor. 

Ordinea de timp a ecosistemelor este dată de secvenţele unor evenimente aleatorii şi ale 
unor procese legice, dinamice :  

 Regrupări ale elementelor ce pot fi evenimente aleatorii.  
 Fenomene ritmice ce se desfăşoară după un anumit model, legităţi, şi nu sunt 

reversibile.  
 Succesiunile biocenozelor se desfăşoară după o direcţie (trend), care nu este 

aleatorie. Timpul ecologic este orientat în sens unic, caracterizat de creşterea 
entropiei (Wiener, 1961, Stugren, 1994).  

 
Structura ecosistemelor este supusă unor transformări necontenite: 

 modificări aleatorii: regrupări ale elementelor structurale, fără schimbarea acestora. 
Exemplu: când un nor acoperă brusc soarele, într-o zi de vară, insectele intră în 
repaus, fluturii şi bondarii îşi încetează zborul (Elton, 1927, Stugren, 1994) ;  

 transformări ritmice, periodice: stări repetabile, fenomene ciclice, nu strict 
reversibile. Exemplu: păsările migratoare părăsesc toamna ariile de clocire din nord, 
spre zonele de iernare şi se întorc primăvara, cu variaţii numerice şi de biomasă 
(Stugren, 1994) ;  

 transformări neperiodice: procese de lungă durată, irepetabile, prin care se 
formează, evoluează şi decad structurile ecosistemice:   succesiuni  ecologice  sau  
ecogeneză, 
În formarea şi transformarea ecosistemului, unele părţi structurale dispar şi sunt 
înlocuite de altele noi. Acest proces evoluează prin înlocuiri permanente ale 
biocenozelor, prin: succesiuni în timp. Exemplu: de-a lungul apelor, pădurile de arin 
înlocuiesc pădurile de mesteacăn (Stugren, 1994). 
 Toate transformările structurale se întemeiază pe mulţimea de variaţii aleatorii. 

Mutaţii întâmplătoare imprimă speciilor însuşiri avantajoase sau nu, în lupta 
pentru existenţă. Se schimbă astfel şi relaţiile interspecifice. 

 Fluxul energetic prezintă oscilaţii permanente, este discontinuu, deoarece 
purtătorii macroscopici ai energiei, indivizii biologici, sunt unităţi biotice 
discontinui în timp. 

 Sunt instabile şi anumite circuite feedback din interiorul ecosistemului. Toate 
canalele de aferentaţie inversă sunt supuse unor permanemte oscilaţii, ceea ce 
duce la modificări în construcţia ecosistemului (Margalef, 1962, Stugren, 1994). 
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ECOGENEZA (SUCCESIUNEA PRIMARĂ) 
Esenţa ecogenezei este geneza de structuri ecologice.  
Ecosistemele, ca părţi ale crustei terestre, aparţin de câmpul geofizic, ce determină 

configuraţia şi evoluţia lor.  
Transformarea ecosistemelor se întemeiază pe:  

-   influenţe lente (seculare) ale mediului abiotic; 
- intervenţii catastrofale externe ; 
- interacţiunile dintre componentele biotice în cadrul biocenozei.  

Calamităţile naturale (furtuni aducătoare de incendii, ploi torenţiale, cutremure, erupţii 
vulcanice, valuri de uragan ale mării –tsunami) distrug lumea vie pe anumite arii şi deschid 
calea pentru geneza de noi ecosisteme. 

Înlocuirea de lungă durată a ecosistemelor, are loc datorită dinamicii relaţiilor 
interspecifice din biocenoză care conduc la transformări structurale biocenotice 
necontenite.  

Înlocuirea speciilor ce edifică biocenoza în conexiune cu transformările 
condiţiilor de existenţă în decursul timpurilor se numeşte succesiune.  

Sensul original al conceptului era pur botanic, referitor la dezvoltarea şi înlocuirea 
vegetaţiei. Abia mai târziu a dobândit şi un sens zoologic, întru-cât dezvoltarea faunei are loc 
în conexiune cu dezvollarea vegetaţiei, în cadrul unui proces ecologic unitar. 

Cauzele succesiunii nu rezidă însă primordial în dinamica endogenă a biocenozei.  
Succesiunea este iniţiată şi declanşată prin forţe exogene. Procesele fundamentale de 

geneză şi evoluţie, ca şi ale decăderii structurale a ecosistemelor sunt supuse în primul rând 
forţelor mediului extern. Cea mai simplă succesiune pe continent este colmatarea unui 
lac trecând prin stadiul de vegetaţie înmlăştinată de stuf şi culminând, prin încorporarea în 
ecosistemul de pădure. 

 Geneza şi evoluţia ecosistemelor nu este o simplă succesiune a speciilor într-un 
biotop neschimbat, ci este un proces evolutiv în care viaţa şi biotopul creează prin 
interacţiuni, structuri ecologice noi.  

Conceptul de ecogeneză se referă la geneza de noi sisteme de interrelaţii între 
viaţă şi mediu, prin care apar şi noi părţi structurale şi, in final, ecosisteme noi.  

Ca proces ecologic global, ecogeneza cuprinde atât succesiunile vegetaţiei şi ale 
faunei cât şi procesele de formarea solului şi de geomorfogeneză.  

 
A. ECOGENEZA SE SUPRAPUNE CU CONCEPTUL DE SUCCESIUNE 

PRIMARĂ: istoria naturală a dezvoltării unei biocenoze de la pionierat (colonizare primară 
a spaţiului abiotic) până la climax (stabilizare).  

Succesiunea primară cuprinde o serie de stadii botanice în anumite condiţii climatice:  
 o xeroserie – este succesiunea vegetaţiei de la un spaţiu abiotic arid până la un 

biotop mezofil, Exemplu: de la un câmp arid până la pădure. 
 o hidroserie - succesiunea vegetaţiei de la un spaţiu umed la un biotop arid. 
Exemplu: de la plaja repetabil inundată de valuri până la aridizarea totală a 
biotopului. 

 B. Termenul vechi încetăţenit de SUCCESIUNE, se suprapune cu conceptul de  
SUCCESIUNE SECUNDARA, adică procesele de refacere a ecosistemului după 
perturbări structurale profunde, dar fără distrugerea totală a vieţii.  

 
 Mecanismul ecogenezei - succesiunii primare - este explicat de:  
 teoria clasică - TEORIA LUI CLEMENTS şi de  
         teoria modernă – STOHASTICĂ. 
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TEORIA CLASICĂ-CLEMENTSIANĂ A  SUCCESIUNII  PRIMARE 
  
 După teoria lui Clements, succesiunea primară = ecogeneza, cuprinde şase stadii:  
1)denudarea biotopului; 2)imigrarea; 3)eceza (colonizarea), 4) concurenţa interspecifică; 
5) reacţia biocenotică; 6) stabilizarea.  

 Teoria este întemeiată pe deducţii logice şi predicţii ipotetice ale evoluţiei biocenozei.  
 Înlocuirea stadiilor de vegetaţie este o consecinţă a succesiunii legice naturale, ce a  

predeterminat evoluţia, bazată pe mecanismele dinamicii biocenotice. Fiecare fond vegetal 
generează, prin efectele sale asupra solului, premisele înlocuirii cu un nou fond vegetal 
(Stugren, 1994).  

 În această succesiune compoziţiile stadiilor se succed în ordinea în care sunt  
clasificate plantele în sistemul natural. Se consideră că numai plantele inferioare pot acţiona 
ca pionieri pe un sol fără vegetaţie: după algele albastre urmează o comunitate de briofite, 
apoi urmează pteridofitele şi, la sfîrşit, gimnosperme şi angiosperme. Această teorie 
deterministă, a dominat circa o jumătate de secol gândirea ecologică.  

După teoria lui Clements : 
1. întâmplarea are un rol major în succesiune numai în faza de pionierat. Sporii,  
polenul, seminţele şi microfauna sunt aduse neselectiv de vânt sau de ape. 
2. selecţia naturală, transformă repede fenomenele aleatorii de imigrare într-un  

proces evolutiv ordonat. Mediul fizic selecţionează imigranţii păstrînd numai acele forme, 
care sunt potrivite pentru viaţa în noile condiţii de existenţă.  
3. în stadiul de colonizare, imigranţii admişi de selecţia naturală pun stăpânire pe  

biotop şi încetează rolul întâmplării în succesiunea primară.  
4. Biocenoza se dezvoltă prin interacţiunea speciilor, determinată de factori biotici.  

            Modelul teoriei - istoria naturală a reîmpăduririi insulei Krakatau după erupţia 
vulcanică din 1883, nu este întotdeauna confirmat.  

 Nu ţine seama de faptul că evoluţia biocenozei se bazează pe strategiile de adaptare 
ale speciilor la condiţiile fizice fluctuante de existenţă şi este rezultatul interacţiunii 
multor factori abiogeni şi biogeni, printre care şi alelopatia.  

 Astfel, pe vulcanii din Ruwenzori, în centrul Africii, fisurile stâncilor sunt 
colonizate mai întâi pe lângă muşchi şi de plante vasculare.  

 În terenurilor periglaciare abiotice din Alpi germinează ca pionieri seminţe de 
Hieracium staticifolium, Saxifraga caesia şi Pinus mugo.  

 Pe terenuri abiotice de origine vulcanică din Japonia, tendinţa generală de dezvoltare 
a covorului vegetal  fiind de la un stadiu sărac în specii, spre un stadiu bogat în specii; 

 Edificarea pădurii pe Krakatau după catastrofa din 1883 nu poate fi considerată 
ca model general pentru succesiunile primare. Botanistul Treub a vizitat insula numai 
in 1887. Anumite animale au apărut înaintea plantelor pe insulă, sau cel puţin o dată 
cu plantele. Una dintre primele forme apărute în 1888 a fost un şarpe uriaş (Python 
reticulatus. La un an după erupţie au apărut colembole, coleoptere şi diptere, ce au 
atras, ca hrană, păsări oceanice.  

Observaţii ulterioare au arătat că : 
 În regiuni de vulcani activi fauna poate preceda plantele în faza de pionierat. 
 Pe marginea calotei de gheaţă din Antarctica, nu lichenii ci colembolele sunt ultima 

formă de viaţă care rezistă, vieţuind între hife de ciuperci (Aspergillus) pe conul 
vulcanului Mt. Erebus (la circa 2000 m înălţime).  

Primii imigranţi pe blocuri de lavă de pe Etna şi Vezuviu sunt păianjeni zburători 
(anemocori), care se hrănesc cu detritus organic şi plancton aerian adus de vânturi (Stugren, 
1994).  
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 TEORIA MODERNĂ (STOHASTICĂ) A ECOGENEZEI 
Ecogeneza este privită ca un proces stohastic, ce urmează legi probabilistice.  
Ca model poate fi utilizată istoria naturală a genezei biocenozelor pe insula Surtsey, 

insulă apărută din mare în 1963, în urma erupţiei vulcanice submarine la sud-vest de Islanda,  
ca un bloc abiotic de stânci din tefra (de cenuşă vulcanică). Asimilarea spaţiului abiotic a 
început printr-o colonizare microbiologică şi a parcurs trei faze: 1) faza preecogenetică, 2) 
faza de biotopuri de pionierat şi 3) faza de ecogeneză difuză.  

 Colonizare microbiologică - planctonul aerian a ajuns pe insulă când aceasta era  
încă o arie potrivnică vieţii. În primul an bacteriile şi algele au întemeiat o oază de 
ecogeneză, unde au apărut repede şi seminţe de plante vasculare. (Situaţie asemănătoare 
observată şi pe insula vulcanică Kunaşir -Kurile) . 

 Imigrarea pe insula Surtsey s-a produs în mai multe unde, deoarece pionierii au fost  
repede spălaţi de valuri de furtună în mare. Ca pionieri s-au afirmat şi artropodele.  

 În 1968, după 5 ani, creştea şi se reproducea prima plantă cu flori, Cakile maritima.  
 Mai tîrziu au apărut şi briofite, care au format repede o pernă, ce a acoperit solul nud.  
 În 1970 a existat o floră spontană cu 7 specii şi o faună asociată de 158 specii,  

majoritatea diptere.  
Denudarea vulcanică a biotopului, poate fi  însoţită şi de geneza unor noi insule.  

Denudarea biotopului poate apare şi pe dune de nisip din interiorul continentului. Aici a fost 
observată numai o imigrare necontenită întâplătoare şi nu o succesiune legică a stadiilor de 
vegetaţie prin altele. Natura stohastică a populării insulelor rezultă şi din faptul că, insectele 
sunt capabile de a depăşi frontiera între mare şi uscat prin zbor activ. Pe dune de nisip din 
interiorul continentului şi pe dune de pe ţărmul mării, plante pionieri sunt ierburi şi tufe. Pe 
substrat periglaciar în munţi înalţi apar ca pionieri plante superioare (Stugren, 1994).  

Durata ecogenezei. La latitudini nordice pădurea se formează mult mai încet decit la tropice. 
 Astfel, pe Krakatau pădurea s-a refăcut repede; în 1908 exista deja după 50 de ani  

de la catastrofă o pădure, iar în 1928 pădurea se extindea compactă, până la vârful craterului. 
 În climatul subarctic din Kamciatka pădurea s-a dezvoltat abia după 250 ani, de la  

o revărsare pustiitoare de lavă în albiile fluviilor iar, pe fluvii de lavă, pădurea s-a format 
numai după 800 - 1200 ani.  

 În climat subtropical dezvoltarea pădurii s-a desfăşurat mai repede decât în zona  
subarctică şi mai încet decât la ecuator. Pe insula Sakurajima (Japonia), pădurea era deja 
refăcută după 150 ani de la erupţia vulcanică. 

 În nordul Europei, pe insule de nisip nou apărute în marea epicontinentală foarte  
puţin adîncă (Wattenmeer) din faţa coastelor Germaniei de Nord-Vest, colonizarea de către 
insecte s-a desfăşurat în mai multe valuri întâmplătoare.  

 Ecogeneza se desfăşoară prin jocul între imigrare şi pieirea speciilor pe insulele şi pe  
malurile unui mare lac din Suedia. După retragerea apelor urmează deja în prima lună 
colonizarea în mai multe unde cu nevertebrate. Succesiunea primară a plantelor terestre pe 
terenurile unde a avut loc colmatarea lacului se desfăşoară ca un proces stohastic. 

 La tropice asimilarea de noi insule în biosferă se desfăşoară ca un proces stohastic..  
Astfel, pe unele insule mici din arhipelagurile Tonga şi Samoa din Pacificul central, se găsesc 
anumite specii de plante iar pe alte insule vecine ele lipsesc. Popularea insulelor Galapagos 
cu plante vasculare a fost opera vântului,valurilor, păsărilor.  
       În concluzie, cele două teorii ale succesiunii primare, ale ecogenezei sunt 
antagoniste şi par a fi incompatibile. Totuşi, contradicţiile nu sunt imposibil de depăşit. 
Interacţiuni necontenite între evenimente întâmplătoare conduc la o dezvoltare a 
biocenozei după un anumit model, după un anumit trend (tendinţă), (Stugren, 1994).  
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                                            SUCCESIUNI SECUNDARE 
Succesiunile secundare, denumite simplu SUCCESIUNI, apar, spre deosebire de  

ecogeneză, permanent şi peste tot în biosferă.  
Cele mai multe ecosisteme sunt cuprinse tot timpul într-un proces de succesiune.  
DECLANŞAREA SUCCESIUNILOR este dată de :  

 acţiunea unor forţe perturbatoare obişnuite:  
      în mediul terestru incendiile, în apa marină modificări de salinitate ş.a. 

SUCCESIUNILE SUNT EXPRIMATE prin :  
 modificări cantitative ale elementelor structurale, prin modificări ale 

numărului de specii şi de indivizi în cadrul structurii biocenotice.  
 modificări de durată, ce conduc la 
 transformarea ordinii biocenotice şi în final la 
 înlocuirea biocenozei pe acelaşi substrat.  

De exemplu, în anul 1951, invazia de ape saline oceanice în Marea Baltică, bazin cu ape 
salmastre (oligohaline), a provocat prefacerea şi deplasarea biocenozelor. Stocarea apelor 
salmastre în orizonturi adânci a fost urmată de anoxie, regresul şi dispariţia zoobentosului. 
DUPĂ FORŢA DECLANŞATOARE a succesiunii deosebim : succesiuni abiogene, 
biogene şi tehnogene (Stugren, 1994).  
 

3.1. SUCCESIUNI ABIOGENE 
Forţele fizice ale mediului pot cauza formarea de ecosisteme noi,  

 acţionând catastrofal (erupţii vulcanice, cutremure, incendii, uragane), sau  
 în mod treptat (transformări climatice),  
 pornind de la rămăşiţele substratului biotic vechi. 
 Erupţiile vulcanice sunt urmate de emanaţii de gaze toxice, ploi de cenuşă, 

revărsări de fluvii de lavă, aducând combinaţii minerale în soluri şi lacuri,  
      cauzând eutrofizarea lacurilor.  
 Cutremurele sunt cauzele unor alunecări de teren ale masivelor forestiere, 

care pot declanşa catastrofe ecologice locale. 
 Incendii naturale apar ca fenomene normale, repetabile în savane est-

africane, în pădurile montane de pin din California, în pădurile de 
eucalipt din Australia, în Delta Dunării. Incendiile accelerează circuitul 
materiei prin volatilizarea combinaţiilor minerale. Ploile ce survin spală 
fosforul de pe solul ars. Pe culturi arse, se reduce diversitatea specifică a 
coleopterelor. Focul favorizează acumularea de azot în sol. Fondul de 
seminţe din sol suferă reduceri de pe urma incendiilor. Mersul general al 
succesiunii pirogenetice are ca rezultat reducerea diversităţii speciilor, a 
diversităţii şi echităţii covorului vegetal. În primii 10-13 ani după un 
incendiu de pădure creşte diversitatea ierburilor şi a tufelor, ce scade însă 
mai tîrziu din cauza concurenţei plantelor lemnoase. O pădure se 
regenerează încet după foc, deoarece creşterea ierburilor împiedică dezvoltarea 
plantulelor de specii lemnoase. În succesiuni pirogenetice este implicată şi 
alelopatia. Fauna edafică de nevertebrate din lacunele hipogee ale solului 
este sursa recolonizării biotopului cu animale de pădure.  

 Uragane pustiitoare pot declanşa succesiuni pe arii întinse de continent sau 
ocean. Huricanele distrug regiuni recifale în Jamaica, nimicind 98% din coralieri 
şi fauna lor. Taifunurile tropicale din estul Asiei, pustiesc masive forestiere, 
scindează fondul de arboret şi creează luminişuri; luminişurile sunt năpădite de 
ierburi (Pandanus) ca pionieri.  
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 Furtuni de zăpadă distrug în Suedia, părţi ale codrilor de conifere şi creează 
goluri.  

 Bătaia puternică şi necontenită a vânturilor dinspre ocean, în Anzii din Chile, 
deteriorează pădurile de fag (Nothofagus). Regenerarea decurge ca un proces 
stohastic, total aleatoriu.  

 Ruperi de nori produc în Noua Zeelandă denudarea unor regiuni întinse în munţi. 
 Calamităţile naturale pot duce la formarea de tanatocenoze : în Africa de Sud 

hergheliile de zebre pier masiv, înecate în nămol; în America de Nord pier 
herghelii de cal sălbăticit (mustang) din cauza furtunilor de zăpadă. Tot 
tanatocenoze sunt şi depozitele de turme de ungulate căzute în râpe din cauza 
ploilor torenţiale pe insula Eubeea, Grecia (Stugren, 1994).  

          
           Modificările climatice declanşează succesiuni lente, de lungă durată în mări, 
lacuri mari şi pe continente.  

 În jurul anului 1950, în mările britanice a avut loc amestecul straturilor de apă pe 
verticală, rezultând o prefacere profundă a regimului hidrologic în litoral de la tipul de 
ape litorale la ape de tip oceanic. Ca urmare a acestui eveniment, în apele de ţărm a 
apărut masiv zooplanctonul pelagial împreună cu peştele planctofag Clupea harengus. 

 În perioada miocenică, Marea Mediterană a avut nivelul de apă puternic scăzut prin 
evaporare în decursul unei lungi perioade climatice aride; astfel fiind dezgolite regiuni 
intinse ale fundului mării, ceea ce a îngăduit extinderea savanelor din Orientul 
Apropiat spre vest până în Spania. Ca urmare a înrăutăţirii postglaciare a climatului 
după epoca de maximă căldură de după glaciaţiuni, covorul vegetal din Eurasia a 
fost înlocuit; locul stepelor aride şi reci fiind luat de păduri de foioase umede. 

         Transformările climatice nu conduc întotdeauna la înlocuiri de biocenoze, ci uneori  
numai la înlocuiri ale unor specii, fără alterare structurală a ecosistemului. Începând              
cu mijlocul secolului al 19-lea, climatul Europei centrale şi nordice a devenit tot             
mai oceanic. Aceasta a permis imigrarea unor păsări iubitoare de umiditate în             
Fenoscandia, ca de exemplu cufundac (Podiceps nigricollis), găinuşa-de-baltă           
(Gallinula chloropus), lişita (Fulica atra), privighetoarea (Luscinia luscinia) şi               
dispariţia unor specii ca de exemplu dumbrăveanca (Coracias garrulus) (Stugren, 1994). 

 
SUCCESIUNI BIOGENE 

        
 Sunt cauzate mai ales de concurenţa interspecifică din ecosisteme, pe acelaşi  

substrat cu condiţii abiotice relativ constante. Exemplu: dezvoltarea unei turbării de la o 
mlaştină de turbă (regim eutrof, cu brâu de macrofite), la un tinov oligotrof în care speciile 
de Sphagnum constituie vegetaţia.  

 Se înlocuiesc fondurile de faună, apar şiruri de combinaţii de specii, ce se succed în  
funcţie de natura biotopului, tipul de vegetaţie şi natura solului. În biotopuri primare, 
spectrul de forme biotice animale este foarte bogat, dar se restrânge treptat. Recifii de 
coralieri sunt subminaţi încet de activităţile spongierilor, polichetelor, bivalvelor, 
sipunculidelor, rămăşiţele de pe fundul mării fiind recolonizarea cu alge, cu fanerogame 
(Thalassia), cu coralierii (Acropora,  Millepora). 

 Desfăşurarea succesiunii biogene depinde de capacitatea plantelor şi animalelor de  
a invada suprafeţe deja ocupate, de a izgoni locuitorii autohtoni, şi de a asimila biotopul.  

 Colonizarea se desfăşoară stohastic - deoarece condiţiile fluctuante de existenţă nu  
favorizează structurarea legică, ordonată a biocenozei, nu permit predicţii asupra fazelor.    

 Rezultatul depinde de capacitatea competitivă a plantelor adulte şi, mai ales, de  
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aceea a seminţelor şi plantulelor. Smirdarul caucazian (Rhododendron ponticum) introdus 
în Irlanda, unde s-a sălbăticit, a cucerit în păduri de stejar arii întinse, datorită toleranţei 
sale la umbrire, ratei reduse de metabolism şi creşterii suprafeţei foliare. 

 Prin colonizare nu are loc neapărat izgonirea speciilor autohtone, ci reducerea PPN  
ale lor. Numărul de specii de animale asociate cu succesiunile biogene creşte odată cu 
creşterea ariei speciei-gazdă. De exemplu, trestia-de-zahăr (Saccharum officinale) a fost 
introdusă pe insulele Ryukyu în jurul anului 100, unde ocupă azi circa 5000 ha; în Cuba a 
fost introdusă abia în 1540, dar ocupă acolo 942.000 ha. În insulele Ryukyu este atacată de 
numai 21 de specii de insecte dăunătoare, dar în Cuba de 81 specii. 

 Prin păşunare selectivă, animalele erbivore pot cauza succesiuni secundare ale  
plantelor. De exemplu, microcrustaceii algofagi declanşează prin păşunarea dinofla-
gelatelor în lacuri din America de Nord, succesiunea fitoplanctonului de la o comunitate 
de diatomee-dinoflagelate primăvara, la o comunitate de alge verzi-alge albastre toamna.  

 Atunci când invazia se manifestă prin inundarea totală a biotopurilor de imigranţi,  
speciile autohtone sunt fie în întregime supuse şi îngrădite, fie exterminate. Aceasta duce la 
prefacerea structurii de ansamblu şi a funcţiilor ecosistemului. Exemple: Crabul-lânos-
chinezesc (Eriocheir sinensis), adus din Asia de Est în 1912, a invadat şi colonizat repede 
aproape toate fluviile din Europa centrală. Iridomyrmex humilis, furnica sud-americană, 
adusă în America de Nord a exterminat specii indigene de furnici. Filoxera (Viteus vitifolii) 
şi gândacul-de-Colorado (Leptinotarsa decemlineata), imigranţi din America de Nord, au 
dobândit poziţii de control în vii şi respectiv culturile de cartofi. În lacuri şi bălţi din Delta 
Dunării, peştele erbivor Ctenopharyngodon idella întrerupe mersul succesiunii prin 
păşunarea aproape completă a macrofitelor (Stugren, 1994). 

 
SUCCESIUNI TEHNOGENE 

Acţiunile economice ale omului, mai ales industrializarea, provoacă în biosferă  
succesiuni secundare şi ecogeneze. Stugren,1994 prezintă în Ecologie terestră următoarele 
exemple semnificative ale impactului activităţilor antropice. 

 Încă în paleoliticul timpuriu, omul a provocat în nordul Europei regresiunea 
fondurilor de ulm (Ulmus), hrănindu-şi caii cu frunze de ulm. Succesiuni pirogenetice 
au fost adeseori declanşate de vânători şi agricultori. Prin foc, unelte, arme şi capre 
omul primitiv a distrus numeroase plante şi animale şi a deschis calea pentru multe 
succesiuni.  

 Influenţe de lungă durată ale omului asupra naturii transformă lent condiţiile de 
existenţă ale animalelor şi declanşează succesiuni în care unele specii sunt favorizate, 
iar altele dezavantajate. Astfel, în Suedia au fost extinse în sec. al 19-lea terenurile 
agriculturale şi fâneţele, ceea ce a favorizat extinderea arealurilor unor specii de 
vertebrate păşunătoare ca elanul (Alces alces) şi căpriorul (Capreolus capreolus), dar 
au dezavantajat altele cum sunt ciocârlanul (Galerida eristata), barza albă (Ciconia 
ciconia) şi buhaiul-de-baltă-cu- burtă-roşie (Bombina bombina). 

 Pe terenuri agricole abandonate se pot desfăşura succesiuni cu serii complete. În fun-
cţie de vegetaţia regiunii se ajunge la asimilarea terenului în pădure sau în stepă. 
Dintre nevertebrate sunt dominante în stadiul de pionierat colembole şi larve de 
diptere, care îşi găsesc nişe potrivite în sistemul lacunar al solului. Fixatorii de azot 
atmosferic (bacterii şi cianobacterii) sunt inhibaţi aici de exometaboliţii ierburilor şi 
tufelor, solul devenind sărac în azot, ceea ce duce la eliminarea unor plante 
dependente în creşterea lor de prezenţa unor concentraţii ridicate de azot. 

 După defrişarea terenului forestier se poate ajunge prin succesiune primară din nou la 
stadiul de pădure. Noii imigranţi forestieri provin din păduri vecine, ce au rămas 
intacte. Tăierea masivă a lemnului din pădure a fost urmată de scăderea concentraţiei 
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de nutrienţi şi a biomasei de artropode, de creşterea numărului de indivizi la afide şi 
furnici din stratul de tufăriş şi, în final, de reducerea volumului proceselor 
biogeochimice interne. Pe suprafaţa solului şi la adâncimea de 5 cm numărul de 
indivizi al microartropodelor se reduce, dar la adâncime de 55 cm, numărul acestora 
este din nou crescut. Tăierea păldurii a produs într-un pinet din sudul Finlandei o 
creştere efemeră a biomasei faunei din sol, mai ales datorită creşterii numerice a 
lumbricidelor şi enchitreidelor.  

 După defrişare, pe locul pădurilor montane de pin se desfăşoară paralel cu 
succesiunea vegetaţiei o succesiune secundară a gastropodelor şi insectelor epigee; 
succesiunea apterigotelor, acarienilor şi oligochetelor este corelată cu dezvoltarea 
solului. Anumite specii de arbori, formează pe terenurile defrişate stadii de arboret 
premergător pădurii; acesta este cazul lui Prunus spinosus. Dezvoltarea faunei 
edafice este strâns corelată cu formarea solului. Dezvoltarea solului se desfăşoară în 
conexiune cu succesiunea covorului vegetal, până la atingerea unui echilibru între 
mineralizare şi PPN (Producţia Primară Netă). Numărul de indivizi de colembole 
creşte de la poieni (12.000 exemplare.m-2) până la pinete (45.000 exemplare.m-2). 
Fauna edafică influenţează structurarea solului, formarea de humus şi tipul de sol, 
stimulând desfăşurarea succesiunii vegetaţiei. Densitatea de activitate a faunei 
edafice corespunde cu stadiul de succesiune a vegetaţiei. În Carpaţii din Ucraina s-a 
observat un anumit fond de stafilinide corespunzător cu fiecare stadiu al succesiunii. 

 În sol succesiunile cuprind atât microflora cât şi microfauna. Terenul denudat este 
colonizat mai întâi de un val primar de bacterii (mai ales cu specii de Bacillus şi de 
Pseudomonas). Al doilea val de microorganisme este alcătuit din forme care se 
multiplică pe cheltuiala materiei organicc aflată în putrefacţie în soluri bogate în 
humus.  

 Prăbuşirea biocenozelor este cauzată adeseori şi de om. Pe terenuri industriale 
biocenozele sunt eliminate. O repopulare primară începe abia atunci când unitatea 
industrială îşi încetează activitatea. Un exemplu: cariere de caolin abandonate nu 
sunt imediat invadate de vegetaţie, deoarece solul nud este sărac în nutrienţi şi 
nepotrivit pentru creşterea plantelor. În Cornwall (Marea Britanie), tufărişul şi 
arbuştii au apărut pe un asemenea teren denudat abia după 25-55 ani. În decursul 
succesiunii au crescut permanent masa de detritus şi conţinutul de azot din sol. 
Factorul tipic a fost aici ciclul local de azot. Cariera de caolin a fost asimilată de 
păduri după 120 de ani. 

 Succesiuni tehnogene sunt declanşate şi de deşeuri industriale. Eutrofizarea 
lacurilor cauzează prefaceri profunde în ecosistemele de apă dulce. Exemple: în 
Finlanda creşterea încărcăturii industriale a unui lac a provocat o succesiune 
secundară în decurs de 50 ani de la un lac oligotrof la unul eutrof. În pâraie de munte, 
unde a avut loc eutrofizarea apelor prin scurgeri ale unor ape impurificate, a avut loc 
succesiunea combinaţiilor de diatomee. Refacerea ecosistemelor acvatice după 
inundarea lor cu ape impurificate se realizează prin imigrări de faună din ape 
nepoluate şi din microorganismele de pe fundul apelor. 

 Agricultura încearcă să dirijeze şi să accelereze succesiunile de pe terenurile agrare. 
Reacţia biocenozei faţă de ameliorarea solului şi tratamentele cu pesticide depinde de 
proprietăţile fiziologice ale speciilor şi nu este întotdeauna pozitivă. 

 Încărcătura grea a solului cu substanţe organice duce la scăderea diversităţii 
ecologice, la unilateralitate în compoziţia faunistică şi la creşterea numerică 
excesivă a indivizilor unor specii. Soluri intoxicate cu pesticide se transformă 
repede în terenuri abiotice sau cel puţin în biotopuri sărace în specii. În dealurile cu 
vii din Germania depoluarea parcelelor intoxicate începe în mai, când sunt invadate de 



 28 

specii hemiedafice şi continuă până în noiembrie, când se atinge un maxim de specii 
tipic edafice. Dar colembolele reprezentate prin puţine specii ating număr ridicat de 
indivizi tocmai în parcelele total intoxicate. 

 Reorganizări tehnogene ale landşaftului cauzează succesiuni de lungă durată, în 
special construcţiile de baraje şi de canale. Lacurile de baraj transformă un curs de 
apă curgătoare într-un bazin de apă stagnantă. De aici rezultă prefaceri profunde, 
înlocuirea biocenozelor reofile cu biocenoze psamofile (ataşate de nisipuri).  

 În lacuri de baraj de pe fluvii de câmpie în URSS, succesiunea tehnogenă a durat 
circa 3 ani şi a cuprins trei stadii: în primul stadiu s-a produs prăbuşirea 
biocenozelor fluviatile. În al doilea stadiu se formează biocenoze trecătoare în care 
apar specii de nevertebrate imigrate: chironomide în bentos, radiolari şi 
microcrustacei în plancton. Structura trofodinamică a biocenozei se bazează pe 
exploatarea detritusului organic abundent în lac, ce provine din distrugerea fito-
masei scufundate. În cel de-al treilea stadiu se reduce biomasa zoobentosului, iar în 
zooplancton se constituie conexiunile biocenotice. Cianobacteriile se dezvoltă masiv 
ca fenomen de "Înflorirea apei". Numărul de indivizi şi biomasa anumitor grupe de 
animale cresc mereu în decursul succesiunii. 

 În lacurile de baraj din apele de munte ale Serbiei, succesiunea a decurs de asemenea 
timp de 3 ani, în trei stadii : în primul stadiu au fost distruse total biocenozele 
fluviatile şi înlocuite în bentos prin colonizare săracă cu oligochete. În al doilea 
stadiu s-a format biocenoza caracterizată prin Chironomus plumosus, iar în cel de al 
treilea stadiu s-a format o biocenoză stabilă de oligochete. Fitoplanctonul s-a 
dezvoltat de asemenea în trei stadii: regresiunea numărului de indivizi în primul 
stadiu, atingerea maximei diversităţi ecologice în cel de-al doilea şi stabilizarea 
biocenotică în cel de-al treilea stadiu. 

 În marile lacuri de baraj din fluviile tropicale succesiunile decurg cu totul altfel 
decât la latitudinile cu climat temperat, fiindcă la tropice, vegetaţia terestră 
inundată este mai repede degradată. De aceea, deja în cursul umplerii bazinului cu 
apă, în apele lacului ajung mari cantităţi de substante minerale. De aici rezultă 
"înfloriri ale apelor" şi suprapunere în timp a biocenozelor trecătoare şi a celor stabile. 
Din cauza metabolismului rapid al bacteriilor de pe substratul lacului de baraj Kariba 
de pe Zambezi se acumulează doar foarte puţin mâl. De aceea, după biocenoza 
trecătoare edificată de chironomide nu urmează o bioceenoză de oligochete, ci o 
biocenoză a larvelor de diptere (Povilla adusta). 

 În canale ce leagă între ele bazine maritime, succesiunile se desfăşoară extrem de 
lent. Astfel, prin canalul Suez, inaugurat în 1869 a avut loc o migraţie foarte înceată 
într-un sens unic a faunei din Marea Roşie spre M. Mediterană. În 1924, în lacurile 
amare ultrahaline de pe traseul canalului biocenozele erau deja stabilizate (Stugren, 
1994). 

 
STABILIZAREA ECOSISTEMULUI 

 
        Ecogenezele şi succesiunile conduc de obicei la stabilizarea ecosistemului, fenomen 

exprimat în mersul general al ecogenezei şi în conceptul de climax. 
Mersul general al ecogenezei şi succesiunilor 

 După teoria clasică numărul de specii, biomasa globală, diversitatea ecologică şi 
structurarea biocenotică cresc permanent în decursul succesiunii. Astfe, este 
procesul dezvoltării pădurii de la structuri simple la structuri complexe. Diversele 
subsisteme, componente şi compartimente ale pădurii au însă viteze diferite de 
dezvoltare. Aceasta se observă şi în ape continentale şi în ape marine. 
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Exemplu: După trei ani, într-un microecosistem acvatic experimental, starea 
biologică şi chimică au rămas în esenţă nemodificate; biomasa algelor a manifestat 
tendinţa spre starea staţionară, iar compartimentul algofag (Daphnia magna) a rămas 
constant, însă compartimentul descompuniltor a atins o înaltă raţie a metabolismului.  

 Relaţiile succesiunii cu diversitatea. În unele ecosisteme este clar vizibilă tendinţa 
spre creşterea numărului de specii, a echităţii si diversităţii. În decursul formării 
pădurilor tropicale, numărul de specii creşte, dar nu cu viteză mult mai mare decât 
în zona de climat temperat. Colonizarea secundară a recifilor artificiali (diguri în 
port) din Marea Roşie a atins după 11 ani un stadiu de înaltă diversitate ecologică, 
dar abia după moartea coralierilor recifali. 
Comunităţi vegetale nou formate prezintă o diversitate inferioară, fiind foarte 
sensibile faţă de fluctuaţiile factorilor abiogeni. Diversitatea maximă corespunde cu 
faza de maturitate. Dar diverşi factori biogeni pot reduce puternic diversitatea.  

- În zona munţilor înalţi din Pirinei, animalele erbivore modifică diversitatea 
vegetaţiei, favorizând specii ca tăpoşica (Nardus stricta); o specie de păiuş, anume 
Festuca eskia elimină, tot în pajiştiIe din Pirinei, alte plante ierbacee şi reduce astfel 
diversitatea. 

- În ecosistemele marine, numărul de specii creşte în decursul succesiunii, pentru ca 
apoi să scadă, iar în stadiul final să se ajungă la oscilaţii. 

 Spre deosebire de ecosistemele terestre, unde valorile maxime ale biomasei coincid 
cu cea mai înaltă stabilitate, în ecosistemele marine sunt produse biomase enorme 
pe fundul mării în condiţii de instabilitate. Producţia şi biomasa cresc în timpul 
succesiuni lor în general, dar nu ca o funcţie liniară. 
De exemplu, la tropice mărimea PPN creşte repede, dar imediat ce s-a atins 
stabilizarea ecosistemului, creşterea devine mai lentă.         

      După modelul Whittaker, o pădure atinge abia în condiţii de stare stationară nivelul 
maxim de biomasă. Dar în pădurile de foioase din estul SUA, biomasa maximă se atinge deja 
de la începutul succesiunii după tăierea pădurii, ca după aceea biomasa să scadă, atingînd în 
stadiul final încă o culme, dar mai joasă. 

 În decursul succesiunii, structura biochimică a ecosistemului devine închisă şi 
stabilă. Acumularea toxinelor în biotop poate împiedica imigrarea de specii noi şi 
determina faze de dezvoltare unilaterală . 

 Din perspectivă energetică succesiunea constă dintr-un şir de procese ireversibile, 
care conduc spre o stare staţionară. Biocenoza tinde spre starea de consum energetic 
minim. Productia de entropie devine minimă şi constantă în timp, dar informaţia 
dimpotrivă creşte (Stugren, 1994).  

 
CONCEPTUL DE CLIMAX 

        Conform teoriei clasice a succesiunilor, biocenozele tind spre un stadiu final ce se 
păstrează durabil fără transformări esentiale. Acest stadiu se numeşte comunitatea finală sau 
climax (gr. klimax=punct culminant) atunci când are loc corespondenţa vegetaţiei cu 
macroclima. Asemenea comunităti sunt rare în Europa, mai ales în Europa centrală, unde încă 
din epoca marii defrişări (evul mediu timpuriu) landşaftul a fost modificat şi controlat de om. 

        Câteva comunităţi de tip climax, în răsăritul Europei, sunt : sunt unii codrii de 
fag din Carpaţi, Pădurea Bialovieja din Polonia şi Bielarus, pădurile de stejar de pe 
grindurile fluvio-maritime ale Deltei Dunării. 

Comunităţi de tip climax sunt : 
 tundrele arctice şi pădurile de conifere (taiga) euro-siberiene şi nord-americane, 

unele păduri pluviale de la tropice şi recifii de coralieri.  
 În pelagial nu se atinge stadiul de climax, din cauza turbulenţei valurilor.  
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 Peştii erbivori împiedică colmatarea fluviilor, astfel biocenozele fluviatile ating numai 
un stadiu de preclimax. 

Climaxul este numit monoclimax sau climax climatic, în comunităţi vegetale stabile 
şi echilibrate, bazat pe armonizarea vegetaţiei cu macrocIima. Când combinaţia de specii 
vegetale corespunde cu clima, climaxul poate să dureze timp de secole sau milenii.  

Vegetaţia trebuie să fie corespunzătoare şi cu tipul de sol. Conceptul de 
policlimax, formulat de Du Rietz în 1930 exprimă corespondenţa vegetaţiei cu macroclima şi 
cu tipul de sol. O biocenoză stabilă este întemeiată şi pe conexiunea constantă între plante 
şi animale. Teoria configuraţiei climaxului ("climax pattern theory") include şi fauna în 
aprecierea climaxului. Conceptul ecologic de climax consideră adaptarea reciprocă a 
populaţiilor vegetale şi animale în cadrul structurii biocenotice a ecosistemului. 
Climaxul se întemeiază pe existenta unor specii cu durată lungă de viaţă individuală, 
fiind şi rezultatul optimizării structurii ecosistemului. 

În practică, climaxuI este edificat de cîteva specii vegetale de succes în "lupta pentru 
existentă". O specie poate apare în anumite condiţii ca pionier, iar în altele ca edificator de 
climax. În Alpii Scandinaviei, mesteacănul (Betula), edifică o pădure de climax şi 
supravieţuieşte în condiţii meteorologice extreme prin reproducerea vegetativă. Dar în ani 
cu climat mai blând, mesteacănul devine plantă-pionier şi asimilează rapid, prin împrăştiere 
de seminţe, teritorii noi. 

Un alt aspect al teoriei climaxului este convergenţa direcţiilor de dezvoltare ale 
diverselor biocenoze într-o arie geomorfologic şi climatic unitară. În ecosisteme cu 
configuraţii analoage se desfăşoară succesiuni asemănătoare repetabile (Stugren, 1994).  
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2.1.  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
 
 Disciplina de Biochimie are un caracter teoretic şi aplicativ, interdisciplinar. Cursul 
are ca obiectiv general acumularea bazei de cunoştinţe de biochimie necesare pentru 
înţelegerea şi aplicarea metodele de evaluare şi de management integrat de mediu, precum şi 
dobândirea cunoştinţelor asupra metodelor de depoluare biologică a mediului degradat, de 
bioremediere în sistemele biotehnice şi ecologice, în ecosistemele naturale sau antropizate, 
pentru planificarea şi realizarea activităţilor de protecţia, conservarea şi remedierea calităţii 
mediului, utile specialiştilor din domeniul protecţiei mediului, în contextul asigurării 
dezvoltării durabile a vieţii pe Pământ.  

Obiectivele cursului:  
 însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice de biochimie, cunoştiinte despre clase 

de compuşi organici şi bioorganici cu impact în poluarea mediului; cunoştiinte despre 
depoluarea biologică prin degradări abiotice sau biotice, prin bioacumulare; 
aprofundarea cunoaşterii proceselor de transformare ale poluanţilor în timpul 
transportului prin mediu; înţelegerea proceselor de bioremediere a mediului afectat de 
factori poluanţi sau distructivi, în ecosisteme; 

 însuşirea metodelor şi tehnicilor de depoluarea biologică şi bioremediere 
environmentală; 

 dobândirea competenţelor necesare pentru analiza şi evaluarea cazurilor de poluare, 
ale disfuncţionalităţilor naturale sau antropice ale factorilor de mediu, pentru 
stabilirea tehnologiilor specifice de depoluare şi bioremediere. 
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Definiţia şi obiectul biochimiei. Biochimia studiază compoziţia chimică a 
organismelor vii, structura şi proprietăţile substanţelor componente, şi transformările 
acestor biomolecule în interiorul organismelor vii. Biomoleculele sunt studiate de 
biochimia structurală sau descriptivă, strâns legată de chimia organică. Transformările 
biomoleculelor în organismele vii constitute biochimia dinamică sau metabolismul. Între 
organismele vegetale şi animale există numeroase deosebiri, care privesc în primul rând 
grupele de substanţe şi unele procese metabolice. Viaţa animalelor este dependentă de cea a 
plantelor, astfel încât între problemele biochimiei animale şi al biochimiei vegetale există 
interacţiuni complexe. 
Definitia biochimiei: ştiinţa care studiază compoziţia chimică, structura, proprietăţile    
                                    şi transformările substanţelor componente ale organismelor vii. 
Obiectul de studiu al biochimiei: 
Biochimia  
structurală-descriptivă 

studiază  
biomolecule  
componente: 

constituţie chimică, 
proprietăţi,  
corelaţii funcţionale 
sinteza (anabolism) Biochimia  

dinamică-metabolismul 
Studiază procesele de 
transformare ale biomoleculelor degradare (catabolism) 

Caracterul interdisciplinar al biochimiei. Biochimia este o ştiinţă cu caracter 
interdisciplinar, având legături strânse cu: -chimia organică, care asigură cunoaşterea 
structurii şi proprietăţilor biomoleculelor; -chimia analitică şi chimia fizică, care asigură 
metodele de identificare, separare şi caracterizare a biomoleculelor şi de interpretare a 
reacţiilor biochimice. Raporturile biochimiei cu disciplinele biologice rezultă din natura 
substratului biologic pe care-l cercetează biochimia. Procesele biochimice se desfaşoară la 
nivelul structurilor celulare, deci biochimia se interferează cu biologia moleculară şi cu 
morfologia privită sub aspectul chimiei elementelor structurale. Fiziologia reprezintă 
nivelul superior de cunoaştere a fenomenelor vieţii pe baza structurilor funcţionale, iar 
genetica modernă, biochimică, a creat bazele codificării mesajului ereditar, stabilind relaţiile 
dintre acizii nucleici şi biosinteza proteică, ca premiză a autoreproducerii organismelor vii. 

Cunoaşterea proceselor biochimice care au loc la nivelul organismelor vii este 
indispensabilă pentru dirijarea sau conservarea realizării productivităţii şi sustenabilităţii 
biosferei. Studiile asupra patologiei umane şi animale, din fitopatologie, din biologia 
vegetală şi animală pot fi concepute decât în corelaţie cu biochimia. 

 
2.2.  COMPOZIŢIA CHIMICĂ GENERALĂ A ORGANISMELOR VII 

Organismele vii au luat naştere din substanţe organice care s-au format din 
substanţe anorganice în anumite condiţii favorabile unor astfel de transformări. 

Treptele evoluţiei chimice spre materia vie 
 Compoziţia chimică 
Atmosfera primitivă CH4 , CO2  , CO, N2 , NH3 , H2  , H2S  ,   H2O. 
Litosferă Oxizi metalici, fosfaţi, carbonaţi, carburi, metale libere, 

bioxid de siliciu 
Hidrosferă Apă, săruri alcaline, săruri de amoniu 
Substanţe  
intermediare 

Acid cianhidric, etenă, acetilenă, etan, radicali organici, 
formaldehidă 

Substanţe biologice 
intermediare 

Alcooli, uree, acizi organici, aminoacizi, glucide, esteri 
fosforici, purine, pirimidine, nucleotide, compuşi heterociclici 

Substanţe biologice 
secundare 

Peptide, albumine, acizi nucleici, poliglucide, lipide 
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Pe parcursul procesului de evoluţie a vieţii pe Terra, au apărut organismele 
inferioare, apoi cele superioare, conţinând bioelementele - elementele chimice din materia 
anorganică. În plante, animale, fungi, bacterii se găsesc aceleaşi clase de substanţe organice 
şi anorganice. 

Plantele verzi sunt organisme capabile să sintetizeze substanţele organice din 
substanţe anorganice simple luate din aer sau din sol. Animalele se hrănesc cu plante şi 
astfel materia organică vegetală se transformă în componenţi organici specifici organismului 
animal. După moartea lor, plantele şi animalele ajung în sol, unde materia organică suferă 
descompuneri chimice şi biochimice, cauzate de către microorganisme, constând în 
mineralizarea materiei organice, cu obţinerea de substanţe anorganice.  

În funcţie de condiţiile fizico-chimice din sol, precum şi de natura substanţelor 
organice, procesul de mineralizare se poate petrece rapid sau lent. Substanţele anorganice 
gazoase trec în atmosferă, iar cele solide rămân în sol constituind substanţe nutritive 
pentru noile generaţii de plante şi animale. 

Compoziţia chimică generală a organismelor vii 
Nemetale  

Plastice Metale 
Nemetale 

 
Bioelemente 

Oligoelemente 
Metale 
Apa  

Anorganice Săruri minerale 
Rol plastic şi energetic 
Rol catalitic 

 
Biomolecule 

Organice 

Rol informaţional 
Bioelemente 
           Din cele cca. 100 elemente chimice întâlnite în litosferă şi atmosferă, un număr relativ 
mic participă la alcătuirea materiei vii. Acestea se numesc bioelemente. Deşi numărul 
bioelementelor se ridică la 50, distribuţia lor este foarte diferită. 
Compoziţia chimică elementară a organismelor vii 

Nemetale: C, O, H, N, S, P, Cl Plastice 
Metale:     Na, K, Ca, Mg 

Bioelemente 

 Oligoelemente Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Mo, I, Br, F, B 
Elementele care se găsese în cantitate mai mare în organismele vii sunt numite şi 

bioelemente plastice sau macrobioelemente, ele reprezentând 99% din totalul 
bioelementelor. Ele includ nemetalele: oxigen, carbon, hidrogen, azot, fosfor, sulf, clor şi 
metalele: calciu, magneziu, sodiu şi potasiu. Acestea reprezintă componenţii principali care 
participă la edificarea structurilor diferitelor substanţe din organism. Dintre bioelementele 
plastice: O, C, H, N reprezintă 96 % din masa celulelor.   

Elementele plastice ale materiel vii (%) 
NEMETALE % METALE % 
0xigen       O 63,0 Calciu            Ca 1,50 
Carbon                  C  20,0 Potasiu K 0,25 
Hidrogen       H  10,0 Sodiu             Na 0,26 
Azot                   N    3,0 Magneziu       Mg 0,04 
Fosfor                   P   1,0   
Sulf                   S  0,2   
Clor                   Cl  0,2   
TOTAL   99,45 
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Oligoelementele (microelementele) se găsesc în cantităţi extrem de mici, sub 0,01 
%, sau chiar în urme şi sunt inegal răspândite în diferite ţesuturi. Din categoria 
microelementelor notăm: florul (F). bromul (Br), iodul (I), borul (B), fierul (F) zincul 
(Zn), cuprul (Cu), cobaltul (Co), molibdenul (Mo), vanadiul (V), manganul (Mn). Ele 
nu participă efectiv la constituţia celulelor, însă deţin un rol important, intrând în 
constituţia chimică a unor biomolecule ca enzime: (Zn, Co, Mn, Cu), hormonii (I), vitamine 
(Co), hemoglobină (Fe). Lipsa acestora din organismul animal produce anumite dereglări 
biochimice şi tulburări fiziologice. La alcătuirea materiei vii participă cu preponderenţă 
elemente cu masa atomică mică (H, C, N, O). Dintre acestea atomul de carbon prezintă o 
poziţie deosebită. Biomoleculele organice conţin în mod obligatoriu atomi de carbon pe 
care sunt grefaţi ceilalţi atomi sau grupări de atomi. 

 
          Atomul de carbon prezintă o serie de proprietăţi esenţiale pentru chimia 
organismelor vii şi anume: 
- atomii de carbon au capacitatea de a se uni între ei prin legături covalente 
stabile, rezultând lanţuri (catene) de atomi de dimensiuni şi structuri diferite; 
- atomul de carbon este tetravalent, având o configuraţie tetraedică, ceea ce 
conferă posibilitatea ca diferite tipuri de molecule organice să formeze reţele -
tridimensionale; 
- atomii de carbon formează  uşor legături covalente cu atomii de oxigen, azot, -
hidrogen şi sulf,  formându-se astfel biomolecule cu structuri foarte variate; 
- spre deosebire de compuşii anorganici ai carbonului care sunt în stare oxidată 
(carbonaţi, bicarbonaţi), compuşii carbonului din organismele vii se găsesc în 
stare redusă (grad înalt de hidrogenare). Aceşti compuşi sunt bogaţi în energia 
necesară proceselor vitale din organismele vii. 

 
Biomolecule. Compoziţia biochimică a organimelor vii  

Biomoleculele sunt în majoritatea lor substanţe organice din grupa glucidelor, 
protidelor ,lipidelor şi anorganice, ca apa şi diferite săruri minerale. În cantitate mai mică 
se găsesc şi alte substanţe organice dar varietatea acestora este mult mai mare în plante 
decât în animale. În organismele animale predomină protidele şi lipidele, pe când în plante 
predomină glucidele.  

 
Compoziţia biochimică generală a organismelor vii 

Componenţi   anorganici 
APA  

ANIONI:  PO4
3 - , Cl -, CO3

2 - ,  SO4
2 - ,  I -. SĂRURI 

CATIONI:Ca2+, Na+, K+ , Mg2+, Fe2+, Zn2+. 
Componenţi   organici 

GLUCIDE 
LIPIDE 

 

ROL PLASTIC ŞI ENERGETIC PROTIDE 
VITAMINE  
ENZIME 

 
ROL DE REGLARE 

HORMONI 
ROL CATALITIC ENZIME 
ROL INFORMAŢIONAL ACIZI NUCLEICI 
ROL ENERGETIC COMPUŞI MACROERGICI 
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Biomoleculele anorganice 
Apa este substanţa anorganică indispensabilă vieţii tuturor organismelor vii. Ea 

reprezintă aproximativ 60% din masa corporală a animalelor. Continutul în apă variază în 
limite destul de restrânse pentru diferite specii, însă conţinutul acesteia în diferite organe şi 
ţesuturi variază în limite foarte largi. În ceea ce priveşte distribuţia apei în organismele 
animale se disting două compartimente: 1. - compartimentul intracelular cuprinde apa de 
constituţie (legată). Aceasta ia parte la constituţia celulelor, la imbibiţia sistemelor 
coloidale şi la hidratarea diferiţilor ioni sau molecule din interiorul celulei; 2. - 
compartimentul extracelular cuprinde apa liberă. Aceasta este prezentă în sânge şi în 
lichidul lacunar (lichid interstiţial şi limfă). Originea apei în organism poate să fie exogenă 
provenind din alimentaţie sau endogenă provenind în urma reacţiilor de oxidare de la 
nivelul celulei. Cantitatea de apă din organismul animal este strict reglată, excesul fiind 
eliminat prin urină, fecale, transpiraţie. 

Distributia cantitativa a principalelor componente anorganice şi organice 
la diferite specii de animale (valori procentuale) 

Specia Protide Lipide Glucide Apă Săruri minerale 
Taurine 16,8 17,2 1,7 60,4 3,9 
Suine 15,0 23,0 1,2 58,0 2,8 
Ovine 16,0 19,0 1,6 60,0 3,4 
Cabaline 17,0 16,7 1,8 60,0 4,5 
Păsări 21,0 18,2 1,6 56,0 3,2 

Sărurile minerale. Corpul animalelor conţine 3-5% substanţe minerale dintre care 
4/5 se găsesc în schelet, iar restul în muşchi şi în celelalte ţesuturi. Sărurile minerale sunt 
reprezentate de cloruri, fosfaţi, azotaţi, carbonati de sodiu, potasiu, calciu, magneziu. 
Sărurile solubile se găsesc fie dizolvate în lichidele biologice şi în mediul apos al celulei, 
fie combinate cu proteinele din citoplasmă. Sărurile insolubile sunt prezente în schelet şi 
în dinţi. Ionii proveniţi prin disocierea sărurilor se pot adsorbi pe suprafaţa micelelor 
coloidale determinând încărcarea electrieă a acestora sau intervin într-o serie de reacţii 
biochimice. Unii ioni intervin în reglarea presiunii osmotice şi în permeabilitatea 
celulară. 0 serie de săruri solubile funcţionează ca sisteme tampon contribuind la 
menţinerea şi reglarea echilibrului acido-bazic. Prezenţa unor ioni este indispensabilă 
pentru activitatea unor enzime sau hormoni. 

 
Repartiţia procentuală a componentelor anorganice şi organice în ţesuturi animale 

Tesut  Protide Lipide Glucide Apa Săruri minerale 
Muşchi 22 5 0,6 71,4 1,0 
Ficat 22 3 2,0 71 2,0 
Creier 25 14 0,2 74 1,7 
Piele 10 7 Urme 67 0,6 
Os 19 25 Urme 26 29,8 
Sânge 18 1 0,1 80 0,8 

Sărurile insolubile aflate în scheletul  osos alături  de oseină (scleroproteidă)  
Fosfat tricalcic    85% Florură de calciu 0,3 % 
Carbonat de calciu    10%           Clorura de calciu 0,2 % 
Fosfat de magneziu     1,5%  Alte săruri 3,0 % 

 
Biomolecule organice, care intra în alcătuirea organismelor animale reprezintă 35-

40% din masa acestora. Principalele categorii de biomolecule sunt protidele, lipidele, 
glucidele, acizii nucleici, enzimele, vitaminele, hormonii, compuşii macroergici etc. 
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Cantitatea acestora variază în funcţie de specie şi mai ales în funcţie de tesutul analizat 
Biomoleculele organice îndeplinese în organismele animale diferite roluri şi anume:  
- protidele, lipidele şi unele glucide îndeplinesc rol plastic (structural) deoarece  participă la 
alcătuirea edificiului celular, a membranelor celulare şi formaţiunilor subcelulare; 
- enzimele au rol catalitic, participând la reglarea reacţiilor biochimice necesare activităţii  
organismelor vii, făcând posibilă  desfăşurarea acestora  în condiţii compatibile cu viaţa; 
- glucidele şi lipidele îndeplinesc rol energetic,  deoarece fiind supuse unor procese de 
degradare eliberează energia necesară funcţiilor vitale ale celulei; energia eliberată poate fi 
stocată sub formă de energie chimică în anumite molecule (substanţe macroergice); 
- acizii nucleici îndeplinesc rol informaţional prin stocarea, transmiterea şi exprimarea 
informaţiei ereditare; 
- vitaminele şi hormonii îndeplinesc rol de reglare a diferitelor procese biochimice. 
 

       Biomoleculele în funcţie de gradul lor de complexitate se împart în: 
- precursori chimici, care au molecule simple, masă moleculară mică, iar prin diferite 
procese biochimice se transformă în biomolecule. Aceştia sunt: CO2, NH3, H2O, O2; 
- metaboliţi intermediari, ce rezultă în urma proceselor metabolite, sunt biomolecule cu 
masa moleculară mică (30-150):acid acetic,acid lactic,acid propionic,glicerol,baze azotate; 
-componente moleculare de bază (aminoacizi, monoglucide, acizi graşi, mononucleotide) 
reprezintă biomolecule cu masă moleculară mai mare decât a metaboliţilor intermediari; 
-biomacromoleculele sunt molecule gigant (proteine, acizi nucleici; poliglucide, 
complexe lipidice), din policondensarea de componente cu structuri simple (M = 103 -109);  
- complexe supramoleculare (complexe enzimatice, nucleoproteide, ribozomi, etc.), 
provenind din asocierea macromoleculelor (M = 106 -109). Prin ansamblarea acestor 
complexe rezultă formaţiuni intracelulare (nucleu, mitocondrii, lizozomi etc.). 

 
 

Legăturile chimice ale biomoleculelor.   
 
Proprietăţile biomoleculelor depind de natura atomilor care le alcătuiesc, de modul 

cum aceştia sunt legaţi între ei precum şi de influenţele reciproce ale unui atom asupra altuia.  
Cunoaşterea naturii legăturilor chimice a fost posibilă datorită teoriei electronice 

moderne şi a mecanicii cuantice. Legătura chimică exprimă forţa care leagă atomii sau 
grupările de atomi într-o moleculă.  

Funcţionarea sistemelor biochimice implică existenţa unor tipuri variate de legături 
chimice între elementele ce formează diferiţi compuşi chimici. Elementele chimice nu pot 
exista în stare liberă în natură (cu excepţia gazelor rare), ele tind să-şi stabilească o 
configuraţie electronică stabilă (dublet sau octet).  
          Legăturile chimice care se întâlnesc în biomolecule sunt  
 legături covalente,  
 coordinative şi  
 electrovalente.  
           De asemenea, se pot stabili şi interacţiuni între biomolecule, reprezentate de  
 legăturile de hidrogen şi  
 forţele Van der Waals. 
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Legătura covalentă.  
Legătura covalentă este o legătură foarte puternică şi este întâlnită în toate 

biomoleculele. Conform teoriei electronice, o legătură covalentă ia naştere prin participarea 
a doi electroni, câte unul de la fiecare din atomii care pot forma  o legătură covalentă. Se 
realizează astfel o configuraţie electronică stabilă (dublet sau octet). Perechea de electroni 
aparţine ambilor atomi legaţi prin covalenţă.    

Astfel, doi atomi de clor monovalenţi se leagă printr-o covalenţă formând molecula de 
clor stabilă.    

 
 

 

Doi atomi de hidrogen formează H2.  H• + •H → H:H           H − H sau   H2 
 
Acestea sunt legături covalente simple. Dar atomii îşi pot pune în comun şi două sau trei 
perechi de electroni, rezultând legături covalente duble sau triple.  
 
 
 
 
 
Prin puncte s-au notat electronii stratului de valenţă, care corespund cu numărul grupei din 
sistemului periodic în care se găseşte elementul. Legături covalente se pot forma şi între 
atomi diferiţi: 

 
 
 
                                          

Dacă diferenţele de electronegativitate ale atomilor participanţi la legătura covalentă 
este nesemnificativă, (ca şi în cazul moleculei de CH4, şi NH3) legătura este nepolară. 
Dacă această diferenţă există, legătura va fi polară, întrucât perechea de electroni a 
legăturii va fi atrasă de atomul mai electronegativ, fiind mai apropiată de acesta. În acest fel, 
atomul mai electronegativ va primi o sarcină parţială negativă (devenind polul negativ al 
moleculei), în timp ce atomul mai puţin electronegativ, va avea o sarcină parţială pozitivă 
(polul pozitiv). Acest tip de legătură se întâlneşte în molecula de apă (polul negativ fiind 
atomul de oxigen, iar cel pozitiv, atomul de hidrogen), acid clorhidric (cu polul negativ la 
atomul de clor) etc. 

 
 
Legătura coordinativă.  
Se formează cu ajutorul perechilor de electroni neparticipanţi ale unui atom (N, O, S) 

numit atom central dintr-un compus. Ea este o variantă a legăturii covalente şi se realizează 
prin cedarea acestei perechi de electroni de către un atom (donor) unui alt atom care 
acceptă cei doi electroni (acceptor). Ea se notează printr-o săgeată îndreptată de la donor la 
acceptor.  

Există molecule în care unul dintre atomi posedă o pereche de electroni 
neparticipanţi: 
 

          ••                                     
 H• • Cl •                              
         ••                                    

       H                                                   
            ••   
H : C : H                                                      •• 
      H 

                                     ••       
H : O : H                                               •• 
 

       H 
        ••       
   : N : H                                               •• 

       H 

                                                      ••          ••                   ••    ••       
     O:   +  :O       →      O: :O                     O = O        sau          O2                                
       ••          ••                   ••    ••          ••          ••                   ••    •• 
      N:  +  :N      →     N:  :N                     N ≡ N       sau       N2          •        •                        •   • 

        ••            ••                  ••       ••       
     :Cl•  +  •Cl:    →     : Cl : Cl :         Cl −  Cl   sau Cl2                                
        ••            ••                   ••      •• 
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Aceasta poate fi implicată în formarea unei noi legături chimice cu un atom cu deficit de 
electroni. Unul dintre atomi (donorul) va "dona" perechea de electroni necesari legăturii, 
celălalt atom (acceptorul) va accepta această pereche. Legătura nou formată se numeşte 
coordinativă, se notează cu o săgeată orientată de la donor la acceptor. Legătura 
coordinativă poate fi întâlnită în unii ioni: NH+

4(amoniu);H3O+(hidroniu), molecule:H3PO-
4  

etc. Ionul de amoniu, NH4, s-a format prin reacţia amoniacului cu acizii(HCl). Prin unirea 
amoniacului cu acidul clorhidric se formează clorura de amoniu. Acidul clorhidric cedează 
un proton atomului de azot, formându-se ion de amoniu. 

 
 
 
     
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De asemenea, legăturile coordinative dintre moleculele donoare şi acceptoare de 

electroni stau la baza unei clase de compuşi numite coordinative sau complexe.              
 Atomul de carbon neavând electroni neparticipatiţi nu formează legături 

coordinative ceea ce explică marea stabilitate a compuşilor carbonului. 
              

Legătura electrovalentă (ionică) se realizează prin atractia electrostatică dintre 
ionii de semn contrar. Un ion este o specie de atomi care a cedat electroni, 
transformându-se astfel în ion pozitiv (cation) sau a acceptat electroni, transformându-se 
în ion negativ (anion).  

         H 
       │ 
 H―N:   ←  pereche de electroni neparticipanţi                    
         │ 
         H 
   
 
           ••       
 H―O―H                                                    •• 
       ↑ 
pereche de electroni neparticipanţi                     

           H         + 
              | 

  H ― N → H  
            | 
           H 

          + 
            H 

             ↑       
  H ― O → H  
 

                               - 

              OH       
               | 
  HO ― P ― OH  

             ↓ 
              O 
 

                        H                                              H             +                        ― 
                        ••                     ••                       ••                                    ••                    
                H : N:    +     H : Cl:            H : N:  → H          +       : Cl:   
                        ••                         ••                           ••                                         ••                            
                        H                                              H 
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Prin cedare sau acceptare de electroni, atomii vor avea o configuraţie stabilă de dublet 
(mai rar) sau de octet. 

    Na •      -   1  e     →  Na + 

      
      ••                                  ••   

   :Cl •   +   1 e     → : Cl :  – 

     ••                                  •• 

    Na +  +   Cl  –      →  Na + Cl  – 

    Ca :    -   2  e    →  Ca – 2 

             
      ••                                  •• 

   : O    +    2  e    → : O : – 2 

      ••                                  •• 

    Ca – 2 + O – 2 →    Ca – 2 O – 2 
 

     Elementele care au tendinţa de-a ceda electroni sunt metalele, în timp ce nemetalele 
acceptă electroni. Numărul  de electroni cedaţi de un metal este egal cu numărul de electroni 
acceptaţi de nemetal este egal cu diferenţa dintre opt şi numărul  grupei. Legătura ionică 
este întâlnită în săruri, oxizi metalici, hidroxizi, etc. precum şi în structura unor proteine. 
                   Forţe ioni-dipoli şi dipoli-dipoli. Sunt forţe de atracţie slabe, care se dezvoltă 
între ioni şi molecule polare sau între molecule polare, forţe de natură electrostatică. 
          Forţele ion-dipoli intervin la dizolvarea substanţelor ionice în apă sau alţi solvenţi 
polari, dizolvarea constând în formare legături între moleculele substanţelor care se dizolvă şi 
cele ale solventului. Ionii vor trece în soluţie înconjuraţi de ioni solvataţi, (în cazul 
particular al apei: ioni hidrataţi). Numărul de molecule de solvent (apă) care se vor găsi în 
jurul fiecarui ion depinde de mărimea şi structura acestuia.  
                    Legătura de hidrogen. Legătura de hidrogen este de natură electrostatică şi se 
stableşte între molecule conţinând atomi de H şi molecule care au atomi puternic 
electronegativi: O, N, F. Legătura de hidrogen se noteaza cu puncte.   

 
 
 

 
 
Ea este prezentă între molecule de apă, de alcooli, de aminoacizi, moleculele de 

glucide, contribuind de asemenea la structura proteinelor şi a acizilor nucleici. 
           Legătura de H are ca rezultat formarea unor asociaţii între aceste molecule. Astfel 
apa, poate fi mai corect reprezentată astfel: (H2O)n; iar alcooli: (R-OH)n etc. 

Toate substanţele în care este prezentă legătura de H, prezintă anumite "anomalii" 
ale proprietăţii fizice (Pf, Pt, conductivitate termică) în comparaţie cu substanţele cu 
structură asemănătoare, dar în care nu există legătură de hidrogen. Astfel, O şi S, elemente 
din grupa a VI-a a sistemului periodic,  formează cele două combinaţii cu hidrogenul: H2O 
care prezintă legături de H şi H2S, unde nu sunt prezente aceste legături.  

  H  ―  O           H                          H 
              |             |                            | 
……… H ……. O  ―  H  ……… O  ―  H  ……… 
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Diferenţele între punctele de topire şi de fierbere sunt remarcabile: 
 
 
 

Existenţa legăturilor de hidrogen determină o serie de proprietăţi deosebite ale apei: 
punctul de fierbere ridicat, căldura de evaporare mare, căldura specifică ridicată. Aceste 
proprietăţi au anumite consecinţe pentru organism. Astfel, datorită căldurii specifice ridicate şi a 
celei de evaporare, apa din organism se menţine constantă. 

Moleculele asociate prin legături de H şi care au starea de agregare lichidă sunt solvenţi 
buni pentru compuşii organici care conţin grupările funcţionale: -OH; -COOH; -C=O, -NH2. 

Forţe Van der Waals. Sunt cele mai slabe legături intermoleculare. Sub denumirea de 
forţe Van der Waals sunt incluse mai multe tipuri de interactiuni, dintre care cele mai 
importante forţele de dispersie. Acestea sunt forţele de atracţie între molecule nepolare (H2, 
O2, N2, CH4, etc). Existenţa acestora are ca rezultat existenţa Pf şi Pt foarte scăzute ale 
acestor molecule. 

Acest tip de interacţiuni se manifestă şi între radicalii nepolari de tip alchil ale resturilor de 
aminoacizi din componenţa unor proteine, contribuind la stabilirea structurii acestora. 

 
 
 
 
 

2.4. Apa ca solvent şi mediu de reacţie. 
Apa îndeplineşte în organism mai multe roluri: 
- structural, participând la constituţia celulei şi la formarea coloizilor celulari; 
- solvent pentru substanţe organice şi anorganice;  
- mediu al reacţiilor biochimice ce stau la baza vieţii; 
- mediu de vehiculare a diferiţilor metaboliţi în organism; 
- generator de ioni de H+ şi HO- necesari pentru menţinerea pH-ului la limite 

constante şi pentru cataliza enzimatică; 
- participant direct a reacţiilor de hidratare, hidroliză şi de oxidare; 
- termoreglator pentru menţinerea în limite normale a temperaturii organismului, 

prin procese de evaporare la nivelul pielii şi prin transpiraţie. 
Cantitatea de apă din organism este reglată metabolic prin două mecanisme, care  

menţin volumul constant al acesteia şi anume: setea, care dictează o creştere a consumului de 
lichide şi activitatea rinichilor, care conservă apa sau o elimină după necesităţi. 
 
pH şi soluţii tampon  

Noţiunea de pH. Ionul de hidrogen H+ ocupă o poziţie specială în mediile biologice 
(celule, sânge, lichid interstiţial), datarită faptului că reacţiile biochimice care se petrec în 
condiţii compatibile cu viaţa, se desfăşoară în limite strict determinate ale concentraţiei 
ionilor de hidrogen. Noţiunea de pH introdusă de către Sorensen, reprezintă o mărime, prin 
care se poate caracteriza reacţia acidă, neutră sau bazică a unei soluţii, respectiv a 
unui mediu biologic. pH-ul reflectă deci aciditatea unei soluţii, respectiv numărul de ioni de 
hidrogen existenţi în stare liberă. pH-ul este definit ca logaritmul zecimal cu semn 
schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen:       pH = -  log [H+] 
          La noţiunea de pH s-a ajuns pornind de la disocierea ionică a apei. În condiţii de 
puritate extremă, apa suferă fenomenul de disociere electrolitică, într-o proporţie foarte 
redusă, formând ioni de H+ respectiv hidroniu (H3O+) şi ioni de OH-. 

   P t   O2    =  - 218,9 o C                       P f   O2   =  -  183 o C 
   P t   H 2   =  - 257,3 o C                       P f   H 2   =  -  252,8 o C 
   P t   N2    =  - 210 o C                          P f   N 2   =  -  195,8 o C 
   P t CH4   =  - 182 o C                          P f   CH4   =  -  161 o C 
 

P t   H 2 O    =   0 o C                  P t   H 2 S   =  -  83 o C 
P f   H 2 O    =  100 o C               P f  H 2 S   =  -  60,2 o C 
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H2O ↔ H+ + OH-    sau   2H2O ↔ H3O+ + OH-   
Fiind un proces reversibil, se poate aplica legea acţiunii maselor, constanta de echilibru a 
reactiei, K, fiind: 

 

 
Concentraţia moleculelor de apă nedisociate este foarte mare în comparaţie cu a 

celor disociate, şi este practic constantă. De aceea se poate îngloba în constanta de echilibru:   
         K . [H2O] = [H+] . [OH-] 
K . [H20] se notează cu PH 2O şi se numeşte produsul ionic al apei: 

                    P H2O = [ H + ]  .  [ O H - ]  
 
Pe baza determinărilor de conductibilitate electrică a apei, s-a calculat valoarea  

PH2O care la temperatura de 22°C este de 1.10-14 , deci: 
                   PH2O =[ H + ]  .  [ OH - ] =  10 - 1 4  

Apa pură fiind neutră, concentraţiile de H+ şi de OH- sunt egale. 
 
 
Dacă în apă se introduce un acid (deci ioni de H+) concentraţia în H+ va creşte, 

soluţia va deveni acidă iar pentru menţinerea valorii constante a pH2O, trebuie să scadă 
concentraţia ionilor OH-. 

Dacă în apă se introduce o bază, soluţia va deveni cu atât mai bazică, cu cât va fi 
mai mare concentraţia în ioni OH-. În mod corespunzător, în soluţie va scădea concentraria 
de ioni H+. Generalizând, dacă cunoaştem concentratia ionilor de hidrogen dintr-o soluţie 
cunoaştem caracterul ei şi anume: 

 
 
 

 
pH-ul exprimă aciditatea sau bazicitatea soluţiilor.  
 
Scara pH-ului este cuprinsă între 0 şi 14: O soluţie acidă are pH< 7, o soluţie 

neutră are pH =7. iar soluţia bazică are pH >7.  
Cu cât valoarea pH-ului este mai mică, cu atât soluţia este mai acidă, iar cu cât pH-ul 

este mai mare, solutia este mai bazică. Cunoaşterea pH-ului diferitelor lichide biologice 
prezintă o importanţă deosebită pentru biochimie, fiziologie sau patologie, deoarece 
diferitele reacţii b iochimice din organismele vii se desfăşoară la un anumit pH (pH 
optim). De exemplu, pH-u1 sângelui este 7,2 (uşor alcalin), pH-ul sucului gastric=1.5-
2.5 (puternic acid), pH-ui salivei = 6.2. Modificarea pH-ului unor lichide biologice 
poate indica o anumită stare patologică, putând contribui la precizarea unui diagnostic. 
            
 
Soluţii tampon.  

Reacţiile biochimice din organismul animal se petrec la anumite valori ale pH-ului, 
care trebuie menţinute la valori cât mai constante. Acest lucru este posibil datorită 
existenţei sistemelor tampon. 

Soluţiile tampon sunt amestecuri de electroliţi, care au proprietatea de a menţine pH-

[H+] = 10-7        - soluţie neutră    pH = 7 
[H+] > 10-7        - soluţie acidă      pH < 7 
[H+] < 10-7        - soluţie bazică    pH > 7 

         [ H+  ].[ OH-] 
   K = -------------------- 
             [ H2O] 

 [ H + ] = [ O H - ]  =  √ 1 0 - 1 4   =  10 - 7  ioni gram / l 
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ul constant la adăugarea unor cantităţi limitate de acizi sau baze, sau prin diluarea 
moderată. Proprietatea soluţiilor tampon de a se opune modificării pH-ului în aceste condiţii 
se numeşte putere de tamponare. Există diferite categorii de amestecuri tampon şi anume: 

a) amestecuri de acizi slabi cu sărurile acestor acizi cu baze tari; 
- exemple: acid acetic + acetat de sodiu 
- acid carbonic + bicarbonat de sodiu 

b) amesteeuri de baze slabe cu săruri ale acestor baze cu acizi tari : 
- hidroxid de amoniu + clorură de amoniu 

         c) amestecuri de săruri primare şi secundare ale unor acizi polibazici: 
- fosfat primar de sodiu + fosfat secundar de sodiu. 

Mecanismul de acţiune al soluţiilor tampon 
Mecanismul de acţiune al amestecurilor tampon este următorul: 
Considerăm soluţia tampon formată prin amestecul unui acid slab cu sarea sa cu o 

bază tare  (CH3COOH + CH3COONa). 
Acidul slab este parţial disociat, în timp ce baza este practic total disociată.. În 

soluţie se adaugă un acid tare, deei ioni de H+. Aceştia se vor combina cu anionii sării 
(CH3COO-), formând CH3COOH, foarte puţin disociat: 
(CH3COO-+H+)+(CH3COO-+Na+)+(H++Cl-)→ 2CH3COOH+(Na++Cl-) 

Ionii de H+, care conferă unei soluţii caracterul acid, vor fi implicaţi în formarea 
CH3COOH puţin disociat. Deci, soluţia tampon, la adausul, unei cantităţi moderate de acid 
tare, nu-şi va modifica practic pH-ul. 

Dacă în aceeaşi soluţie se va adăuga o bază tare, deci ioni de OH-, aceştia vor forma 
apa, de asemenea extrem de puţin disociată. 
(CH3COO-+H+)+(CH3COO-+Na+)+(Na++OH-)→H2O+2CH3COO-+Na+ 

Prin urmare, adausul de bază tare într-o soluţie tampon, nu va determina creşterea 
semnificativă a pH-ului. 

Soluţiile tampon sunt utilizate la prepararea unor soluţii cu pH cunoscut sau pentru 
menţinerea unui mediu de reacţie în limite de pH cunoscute. 

Sistemele tampon însă joacă un rol deosebit de important pentru organismele vii. 
Astfel, în organismul animal pH-ul diferitelor lichide biologice se menţine în jurul unor 
valori constante, datorită unor sisteme tampon. În sănge. acestea sunt următoarele: 

-acidul carbonic - bicarbonatul de sodiu; 
-fosfatul primar de Na - fosfatul secundar de Na; 
-proteină - proteinatul de Na sau K; 
-hemoglobină - hemoglobinat de Na şi K 

Rezerva alcalină. Principalul sistem tampon din sânge îl constituie acidul carbonic şi 
bicarbonaţii alcalini, care se găsesc în mod normal în raportul 1:20. Prin rezervă alcalină 
se înţelege cantitatea de bicarbonaţi alcalini din sânge. În cazuri patologice, aceasta poate 
creşte (alcaloză) sau scădea (acidoză) datorită acumulării de metaboliţi cu caracter alcalin, 
respectiv acid. În mod normal, rezerva alcalină este de 55-65 volume CO2 pentru bărbaţi şi 
50-60 volume CO2 pentru femei. Valori crescute ale rezervei alcaline apar în cazuri de 
asfixie, emfizem, pneumonie, hrană bogată în substanţe cu caractcr alcalin (legume) sau în 
cazul ingerării unor medicamcnte cu caracter alcalin. Valori scăzute ale rezervei alcaline 
se înregistrează în caz de diabet, boli de rinichi, hiperaciditate gastrică sau în regim 
alimentar bogat în carne. 
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2.3.  STRUCTURA ŞI CONFIGURAŢIA BIOMOLECULELOR ORGANICE 
 

2.3.1. CONFIGURAŢIA COMPUŞILOR ORGANICI: FORMULE 
STRUCTURALE 

 Marea varietate a biomoleculelor apare ca urmare a capacităţii atomilor de carbon 
tetravalenţii de a se uni între ei, formând lanţuri numite catene sau datorită posibilităţii 
legării acestora cu alţi atomi H, O, S, P, N. Compuşii formaţi numai din C şi H se numesc 
hidrocarburi. Toate celelalte substanţe organice derivă de la acestea, prin înlocuirea unuia 
sau mai multor atomi de hidrogen cu atomi sau grupări de atomi ce conţin alte elemente 
(oxigen, azot, sulf). Aceşti atomi sau grupări de atomi se numesc grupări funcţionale şi ele 
determină, în mare parte, reactivitatea şi caracterul chimic al substanţelor organice. 

Configuraţia unei molecule reprezintă aranjamentul spaţial al atomtilor din moleculă. 
Cele patru valenţe ale atomului de carbon sunt identice şi dirijate după vârfurile unui 
tetraedru regulat, în centrul căruia se găseşte atomul de carbon. 
          Când cele patru valenţe sunt satisfăcute cu atomi sau grupări de atomi diferiţi, cele 
patru valenţe ale atomului de C sunt supuse unor forţe inegale şi în acest caz tetraedrul se 
deformează şi devine asimetric. O astfel de deformare apare atunci când cele patru valenţe 
ale unui atom de carbon sunt satisfăcute cu atomi sau grupări de atomi diferite. Acest atom 
se numeşte carbon asimetric. Prezenţa în molecula substanţelor organice a unui carbon 
asimetric, imprimă acesteia proprietăţi deosebite. 
          Pentru reprezentarea configuraţiei spaţiale a unei molecule se pot întrebuinţa modele în 
care atomii sunt reprezentaţi prin bile de diferite mărimi şi culori, iar legăturile dintre atomi 
prin bare.  Întrebuinţarea modelelor fiind limitată, s-a căutat o reprezentare în plan, cât mai 
apropiată de realitate, folosindu-se astfel două modele : a.prin formule de proiecţie (proiecţia 
modelului spaţial al moleculei pe planul hârtiei. De exemplu formula acidului lactic. 
b.prin formule de perspectivă în care scheletul moleculei este, privit dintr-o parte, iar partea 
mai apropiată a formulei, se desenează cu linii groase (exemplu: inozitolul).      

                                                    
                                                                           Acid lactic 

 
Această reprezentare este mult folosită în cazul compuşilor naturali. 

 Pentru reprezentarea cât mai simplificată a structurii substanţelor organice, se 
folosesc diferite notari.  

 
Astfel, gruparea metil se scrie –CH3, iar gruparea metilen –CH2–, în loc de 

 
Un lanţ de hidrocarbură se reprezintă ca un sistem de legături în zig-zag, fiecare vârf 
reprezentând o grupă CH2: 
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 Astfel, butanul, CH3–CH2-CH2–CH3, se poate scrie: 

 
sau,  
acidul hexanoic: 

 
În acelaşi mod, pentru compuşii ciclici, forma simplificată este cea mai utilizată. Astfel, un 
ciclu cu linii simple reprezintă un compus saturat, pe când un ciclu în care apar linii duble 
este compus nesaturat. Exemple: 

 
Grupe de atomi de mai mică importanţă într-un anumit context sau care se repetă de 

mai multe ori, se notează uzual prin R (radical). 
 
2.3.2. GRUPĂRI FUNCŢIONALE ÎN BIOMOLECULE 

Marea diversitate a compuşilor organici se datoreşte prezenţei în molecula acestora a 
diferite grupări funcţionale, care le conferă proprietăţi caracteristice. 

Grupările funcţionale sunt atomi sau grupe de atomi grefaţi pe un schelet de 
hidrocarbură. În exemplele de mai jas, astfel de grupări funcţionale sunt: - Cl,  - OH, - NH2. 

hidrocarbura           radical      clorderivat       alcool                 amină 
 CH4                     - CH3            CH3 – Cl              CH3OH           CH3NH2 
metan                     metil    clorură de     metanol              metilamină 
      metil  
C2H6                                  -C2H5           C2H5 - Cl            C2H5OH           C2H5-NH2 
 etan                             etil   clorură de etil       etanol                  etilamină 

   
 Proprietăţile acestor compuşi sunt imprimate de grupările funcţionale. Astfel compuşii 

care au radicali diferiţi, dar aceleaşi grupări funcţionale, au proprietăţi asemănătoare (CH3-OH 
are proprietăţi asemănătoare cu C2H5-OH iar proprietăţile metil aminei sunt asemănătoare cu 
ale etilaminei, etc). În funcţie de numărul de atomi de hidrogen substituiţi la atomul de carbon, 
distingem: 

- grupări funcţionale monovalente: 
- OH gruparea hidroxil (alcooli, fenoli, enoli); 
- SH  gruparea tiol (tioli); 
- NH2 gruparea amino (amine). 

- grupări funcţionale bivalente: 
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- grupări funcţionale trivalente: 

 
Reacţiile chimice ale diferitelor clase de substanţe sunt reacţiile grupărilor funcţionale. 
Principalele caracteristici ale celor mai importante grupări funcţionale, necesare pentru 

înţelegerea proprietăţilor compuşilor organici naturali. 
 
Gruparea hidroxil – OH 
 
Este prezentă în alcooli, fenoli şi enoli. 

Alcooli. Alcoolii sunt cei mai importanţi compuşi cu grupare hidroxil. În alcooli, 
gruparea - OH se leagă de o catenă saturată, care poate fi catena unui alcan, cicloalcan, partea 
saturată din catena unei alchene sau catena laterală a unei hidrocarburi aromatice. 
    CH3 – CH2 – OH              CH2 = CH – CH2 – OH            C6H5 – CH2 – OH 
(alcool etilic – Alcool saturat)           (alcool acrilic – alcool nesaturat)              (alcool benzilic – aromatic)    
                                                                 
 
După felul atomilor de carbon de care este legată gruparea hidroxil, alcoolii sunt de trei feluri: 
   R – CH2 – OH        alcool primar      
                           

    alcool secundar 
       R2  
         | 
R1 – C – OH           alcool tertiar 
         | 
         R3                                      
 
După numărul grupărilor hidroxil din moleculă. distingem: 

Monoalcooli                                     Dialcooli                                    Polialcooli 
C2H5 – OH                                 CH2 – OH                            H2C – OH 
                                                     |                                                 | 
                                                    CH2 – OH                             HC – OH 
                                                    etandiol                                       |  
                                                                                                 H2C – OH 
                                                                                                 propantriol 

Alcoolii sunt substanţe reactive, care formează o scrie de derivaţi: 
a) Alcoolii au un caracter slab acid. Ei reacţionează cu metale, formând alcoxizi. 
R – CH2 – OH + Na → R – CH2O-Na+ + ½ H2 
                                           Alcoxid de Na    
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b) Prin eliminarea unei molecule de apă între două molecule de alcool se forează un eter:                                                                                

                                                                      - H2O 

R1 – CH2 – OH + HO – CH2 – R2  -----------> R1 – CH2 – O – CH2 – R2  
 

c) Alcoolii reacţionează cu acizii organici şi anomanici, formând esteri: 

 

d) Prin dehidrogenarea alcoolilor (oxidare) se obţin compuşi carbonilici: 

 
Fenoli. Fenolii conţin gruparea hidroxil legată direct de un nucleu aromatic. 

 
Fenolii au caracter acid mai pronunţat, decât alcoolii. Ei reacţionează cu hidroxizi 

alcalini rezultând fenoxizi. 
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Gruparea OH din fenoli formează eteri şi esteri, ca şi alcoolii. 
Enoli  conţin gruparea hidroxil legată de un atom de C aparţinând unei legături duble. 

Au formula generală R - CH = CH - OH. Exemplu: CH2=CH-OH (alcool vinilic, instabil). 
 
Gruparea amino - NH2 

Este caracteristică aminelor, dar această grupare funcţională mai este prezentă în 
aminoacizi, aminoalcooli_ etc. Teoretic aminele derivă de la amoniac (NH3) prin înlocuirea 
hidrogenului cu radicali de hidrocarbură (R). 

Amine. În funcţie de numărul de atomi de H din amoniac înlocuiţi cu radicali de 
hidrocarbură, acestea pot fi: 

 
Aminele au caracter bazic, datorită prezenţei în moleculă a unei perechi de electroni 

neparticipanţi. Ca şi amoniacul, vor reacţiona cu acizii, respectiv cu apă. 
                NH3 + HCl ↔ NH4

+Cl-                   R – NH2 + HCl ↔ R – NH3
+Cl-  

                    Clorură de amoniu                              clorhidratul aminei 
           Aminele reacţionează cu apa: 
              R – NH2 + HOH ↔ R – NH3

+OH-               NH3 + HOH ↔ NH4
+OH- 

                 Hidroxid de alchil  amoniu                         hidroxid de amoniu 

Aminele primare se pot dehidrogena cu formare de imine: 

                      -2H 
R – CH2 – NH2 ---------------> R – CH = NH 
       amina                                             imina 

 
Iminele sunt instabile şi hidrolizează formând aldehide sau cetone şi pun în libertate amoniac. 

Această reacţie este importantă pentru metabolismul aminoacizilor. 
             R – CH = NH + HOH   →        R – CHO + NH3 
                                                                        aldehida 

                                             
                                                                  cetona 

O proprietate importantă a aminelor este metilarea acestora cu iodură de metil, până la 
obţinerea unei sări cuaternare. 
Aminele se condensează cu aldehidele, formând baze Schiff: 

R1 – NH2 + O = C – R2  ----------------> R1 – N = C – R2 
                              |               -H2O                              | 
                             H                                                    H 
Aminele se pot acila: 

R1 – NH2 + Cl – CO – R1 →  R – NH  – CO – R1  + HCl 
                     clorură de acil                amina acilata       
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Gruparea carbonil          

Această grupare funcţională este caracteristică aldehidelor şi cetonelor. 
R1                                                                    R1 
 |                                                                       | 
C=O       aldehida                                            C=O         cetona 
 |                                                                       |  
H                                                                     R2 
Aldehide şi cetone.  

Aldehidele şi cetonele se pot hidrogena, deci pot să adiţioneze hidrogen la dubla 
legătură  C=O.  Gruparea carbonil fiind foarte reactivă, aldehidele şi cetonele participă într-o serie 
de reacţii chimice.  

Acestea sunt: 
1. Reacţii de adiţie şi condensare (comune aldehidelor şi cetonelor).  

a) Reacţii de adiţie 

 

b) Reacţii de condensare cu aminele ( vezi reacţiile aminelor) 
Aldehidele şi cetonele pot să se transforme în formele lor enolice prin transferul unor atomi şi a 
unor perechi de eleetroni în moleculă. Fenomenul poartă numele de tautomerie ceto - enolică. 
         H     R2               H 
          |       |                   | 
 R1 – C – C ↔  R1 – C = C – R2 
          |      ║                         |  
         H    O                        OH 
         cetona               enol 

2. Reacţii de oxidare (specifice aldehidelor).  
Aldehidele se transformă uşor prin oxidare în acizi organici: 

            O 
          //         
R – C + [O] → R – COOH    
         \ 
         H   

Reacţia are loc fie în prezenţa unor agenţi oxidanţi, fie a oxigenului din aer (autooxidare). 
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                                                                                   O 
                                                                                  // 
Gruparea carboxil          - COOH         sau           - C   

                                                                                      \ 
                                                                                       OH         
 Este caracteristică acizilor organici. 

 Acizii organici (carboxilici) au formula generală: 
                                            O 
                                           //         
R – COOH   sau   R – C  
                                        \ 
                                         OH  

Clasificare 
În funcţie de numărul grupărilor carboxil  -COOH, acizii organici pot fi: 

- monocarboxilici:      CH3– COOH  
                                   Acid acetic 
-  di şi policarboxilici:   COOH                                      COOH 
                                              |                                                  | 
                                             COOH                                       CH2 
                                Acid oxalic                                    | 
                                                                                      CH2 
                                                                                      | 
                                                                                                COOH 
                                                                                           Acid succinic 

După natura radicalului R, acizii organici sunt de trei feluri: 
- saturaţi:     CH 3  –  CH2 – COOH        Acid propionic  
- nesaturaţi:  CH2 =CH – COO H   A cid  a cri li c  
-  aromatici: 

COOH 
| 

                                          
Acid benzoic 

Proprietăţile acizilor carboxilici 
Acizii organici sunt acizi slabi, în soluţie apoasă disociază, echilibrul reacţiei fiind deci 

deplasat spre stânga: 

R-COOH + H2O  ↔    R - COO-        +   H3O+ 

                                   ion carboxilat      ion hidroniu 

Acizii reacţionează cu metale, oxizii metalelor şs hidroxizii, formând săruri: 

                      2 R - COOH  +  Zn   →  (R-COO) 2 Zn +  H2  
                                           sare de zinc 

 2 R  -  OOH   +   CaO →  (R-COO)2Ca + H2O 
                                sare de calciu 
 R - COOH + NaOH → (R-COO)2Na + H2O 
                                 sare de natriu 



 51 

Acizii reacţionează cu alcoolii formând esteri (vezi reacţiile alcoolilor). Aceştia fac 
parte din clasa derivaţilor funcţionali ai acizilor carboxilici, întrucât esterii reacţioneaza cu 
apa, refăcând acidul: 

R- COOR1 + HOH ↔ RCOOH – R1 - OH 
Acizii reacţionează de asemcnea cu NH3, formând săruri de amoniu, prin deshidratarea 

acestora formându-se amide; de asemenea derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. 
R - COOH + NH3 → R - COO NH4 
                                             sare de amoniu 
R -  COONH4 → R- CO – NH2 + H2O 
                                            amidă 
R – CO – NH2 + HOH → R – COOH – NH3 

 
Derivaţi funcţionali.  

Sunt acele combinaţii, care se formează prin eliminarea unei molecule de apă între 
grupările funcţionale diferite aparţinînd unor molecule. Prin hidroliză, derivaţii funcţionali 
regenerează substanţa iniţială. 

Astfel, eterii sunt derivaţi funcţionali, care rezultă prin eliminarea apei din două 
grupări OH aparţinînd la două molecule de alcooli, iar esterii sunt derivaţi funcţionali ai 
acizilor carboxilici rezultaţi prin reacţia dintre gruparea funcţională OH dintr-un alcool şi 
gruparea funcţională  -COOH a unui acid organic. 

R – OH + HO – R ----------> R – O – R 
                                 -H2O          eter 
 
R – COOH + H – OR1 ----------> RCOOR1 
                                        -H2O          ester 

Legăturile eterice şi esterice sunt caracteristice unor substanţe naturale din clasa 
glucidelor şi a lipidelor. Aceste legături se desfac în urma hidrolizei: 
R – O – R + H2O → 2 ROH 
        eter                    alcool 
 
           O                                   O 
         //                                     // 
R – C – OR1 + H2O → R – C – OH + R1 - OH 
 ester                        acid              alcool 

2.3.3. COMPUŞI CICLICI 
Foarte multe substanţe organice de mare importanţă biologică conţin în molecula lor 

cicluri. Acestea sunt formate numai din atomi de carbon (carbocicluri sau izocicluri) sau 
pe lângă atomii de carbon, la formarea ciclurilor pot participa şi alte elemente, ca: azot, 
oxigen, sulf (heterocicluri). Sistemele ciclice pot să fie saturate sau nesaturate. 
Structurile aromatice de tipul benzenului sunt puţin reprezentate în substanţele naturale. 

Compuşi carbociclici (izociclici). Compuşii carbociclici au în moleculă cicluri 
formate numai din atomi de carbon. Carbociclurile cele mai stabile din punct de vedcre 
energetic, sunt cele cu cinci şi cu şase atomi de carbon, în care unghiurile dintre valenţele 
atomilor de carbon sunt de 109o28” (unghiul tetraedric). Aceste cicluri sunt prezente în 
ciclopentan, respective în ciclohexan. La ciclohexan, pentru respectarea unghiului tetraedric, 
sunt posibile două forme izomere “scaun” şi  “baie”. 
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„baie".  

Forma cea mai stabilă energetic este forma scaun. Aceste forme sunt interconvertibile. 
Cele două valenţe libere ale atomilor de carbon sunt orientate diferit, şi anume una paralelă 
cu o axă imaginară a moleculei (axial) şi una perpendiculară pe aceasta (ecuatorial). 

Dintre structurile policiclice, cea mai importantă este structura steranică, care se 
găseşte în numeroşi compuşi naturali (colesterolul, acizii biliari, vitamina D, hormonii 
sexuali masculin şi feminin, hormoni corticosteroizi etc.). Această structură are la baza 
ciclopentanoperhidrofenantrenul sau steranul, care conţine patru cicluri condensate dintre 
care trei sunt hexacicluri şi unul este pentaciclu. 

 
                                                                          steran 
Compuşi aromatici 
      Conţin în molecula lor un nucleu aromatic. Reprezentantul compuşilor aromatici este 
benzenul, care are formula C6H6 şi următoarea formulă structurală: 

Nucleul aromatic este întâlnit în unii aminoacizi  
(fenilalanina,tirozina), în hormonii tiroidieni, în unele vitamine.  
Cei şase electroni – sextet aromatic (reprezentaţi în figura  
alăturată prin celetrei duble legături) aparţin în egală măsură  
fiecărui atom de C din ciclu, ceea ce conferă o comportare 
chimică specială, denumită caracter aromatic. 

 
Compuşi heterociclici 

   Compuşii heterociclici conţin în moleculă unul sau mai multe heterocicluri.  
Un heterociclu se formează prin participarea la ciclu nu numai a atomilor de carbon ci şi a 
unuia sau mai multor heteroatomi. În substanţele organice naturale, heteroatomii 
prezenţi sunt oxigenul, sulful sau azotul. Aceste substanţe care au în moleculă nuclee 
heterociclice şi sunt sintetizate de către organismele vii, vegetale sau animale, conţin 
heterocicli formaţi din cinci sau şase atomi. Dintre clasele de substanţe naturale, care 
conţin nuclee heterociclice, amintim unele vitamine, aminoacizi, pigmenţi, acizi nucleici 

  CH 
//        \                     

    HC            CH 
       │            ║  

     HC            CH 
\\         /  
   CH 
  benzen 

 



 53 

sau alcaloizi. Heterociclicii prezenţi în aceste substanţe, pot conţine în moleculă şi duble 
legături prezentând proprietăţi asemănătoare benzenului, datorate existenţei în ciclu a unui 
număr de 6 electroni (sextet aromatic). 

   Heterociclii se pot clasifica în două moduri: 
a) după numărul de atomi, în:  

 heterocicluri cu cinci atomi (pentaatomice) şi cu şase atomi (hexaatomice); 
b) după numărul de heteroatomi din heterociclu, în:  

 heterocicluri monoheteroatomice şi poliheteroatomice. 
Principalii heterocicli care stau la baza unor substanţe naturale de mare importanţă 

biologică sunt : 
Cicluri monoheteroatomice 
A) Cicluri monoheteroatomice de 5 atomi pot să conţină ca heteroatom oxigenul, azotul sau 
sulful.   
Ciclul furanic este format din patru atomi de carbon şi un atom de oxigen. Reprezentativ 
este furanul: 

 

Dintre derivaţii furanului amintim furfuralul si oximetilfurfuralul, aldehide ce se formează 
prin deshidratarea glucidelor. 

 
Ciclul pirolic este format din patru atomi de carbon şi un atom de azot. Reprezentantul este 
pirolul: 

 
El are mare importanţă biologică, întrucât apare în structura hemoglobinei din sânge, a 
clorofilei din plante, a unor enzime, cum sunt citocromii, peroxidazele şi catalaza. 
Ciclul indolic este format prin condensarea unui nucleu benzenic cu unul pirolic (benzopirol). 
Indolul apare în fecale, ca produs final al metabolismului. Dintre compuşii cu structură 
indolică amintim aminoacidul triptofan, din care provine triptamina şi acidul 
indolilacetic (hormon vegetal). 
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Ciclul tiofenic este format din patru atomi de carbon şi unul de sulf. Reprezentantul este 
tiofenul. 

 
B) Ciclurile monoheteroatomice de 6 atomi pot conţine ca heteroatom oxigenul sau azotul.  

Ciclul piranic este format din cinci atomi de carbon şi unul de oxigen. Forma 
stabilă este hidropiranul, care apare în structura unor substanţe naturale din clasa 
glucidelor. 

Ciclul benzopiranic se obţine prin condensarea unui nucleu benzenic şi un nucleu 
piranic (formulele α şi β). Benzopiranul sau cromanul apare în structura vitaminelor E  şi P, 
precum şi în pigmenţii flavonoidici. 

 

 
                                               α-Benzopiran 

 
                                                       β-Benzopiran 

Ciclul piridinic conţine 5 atomi de carbon şi unul de azot. Reprezentantul este piridina, 
care apare în structura unor substanţe naturale, cum sunt vitaminele B6 şi unele enzime: 

 
Piridina 

Cicluri poliheteroatomice 
Aceste cicluri conţin doi sau mai mulţi heteroatomi în componenţa lor. 

Heteroatomii pot să fie numai atomi de azot sau atomi de azot împreună cu atomi de oxigen 
sau sulf.  

Ciclurile pentaatomice se numesc azoli.  
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Diazolii conţin doi atomi de azot în poziţia 1,2 (pirazol) sau l,3 (imidazol). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Pirazolul apare în structura unor medicamente, cum sunt antipirina şi piramidonul. 
Imidazolul are o serie de derivaţi. care apar în organismele vii, cum sunt unii aminoacizi 
sau ureidele. Tiazolul conţine un atom de azot şi unul de sulf în poziţia 1,3. Ciclul tiazolic 
apare în vitamina B1, în penicilină şi în unele medicamente (sulfatiazolul). Oxazolul 
conţine un atom de azot şi unul de oxigen în poziţia 1,2. 

Ciclurile hexaatomice se numesc azine. Diazinele conţin doi atomi de azot în  
heterociclu. Reprezentantul cel mai important este pirimidina. 

 
 Ciclul pirimidinic apare în structura multor substanţe importante din punct de vedere 

biologic, cum ar fi: bazele pirimidinice şi unele vitamine. Bazele pirimidinice sunt 
componente ale nucleotidelor acizilor nucleici: citozina (C) este prezentă in ADN şi în ARN 
; timina (T) este prezentă numai în ADN şi uracilul (U) prezent numai în ARN. Pirazina 
apare în structura acidului folic (vitamină din complexul B). 

Nucleul purinic este un sistem biciclic format dintr-un heterociclu pirimidinic şi unul 
imidazolic. El intră în alcătuirea bazelor purinice adenina (A) şi guanina (G), componente  
ale acizilor nucleici (ADN  şi ARN) şi a unor enzime; ciclul purinic apare şi în  
structura acidului uric (produs de excreţie azotat), precum şi a unor alcaloizi, cum sunt 
teobromina, teofilina şi cofeina. 

 
Nucleul aloxazinic este format prin condensarca unui ciclu benzenic cu unul pirazinic 

şi unul aloxazinic. Apare în structura vitaminei B2 şi în coenzime cu structura flavinică. 
 
 
 

      HC  ―  CH            HC  ―   N                HC  ―  CH          HC  ―  N 
        ║       ║                ║         ║                ║        ║             ║       ║ 
      HC        N               HC        CH              HC         N           HC         CH 
         \       /                    \      /                      \      /                   \     /  
            N                          N                            O                        S 
            H                          H 
     1,2-diazol                 1,3-diazol                1,2-oxazol                  1,3-tiazol 
     (pirazol)                  (imidazol) 
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2.3.4. STRUCTURA GENERALĂ A BIOMACROMOLECULELOR 
 
Macromoleculele sunt ansambluri de atomi legate între ele prin legături covalente, 

având masa moleculară peste 104. Biomacromoleculele sunt macromolecule prezente în 
organismele vii, fiind formate din unităţi structurale relativ simple, legate între ele prin 
diferite tipuri de legături şi într-o anumită ordine. Unităţile structurale poartă numele de 
monomeri. 

Macromoleculele iau naştere din monomeri în două moduri, şi anume: fie prin reacţii 
de polimerizare, fie prin reacţii de policondensare. 

Compuşii macromoleculari naturali rezultă în cele mai multe cazuri prin reacţii de 
policondensare a monomerilor, reacţii care au loc cu eliminare de apă. Astfel, 
poliglucidele se formează din monoglucide, proteinele din aminoacizi, iar acizii nucleici din 
nucleotide. În natură există însă şi biopolimeri rezultaţi în urma unui proces de polimerizare, 
cum este cazul cauciucului natural care se formează din izopren. 

Numărul de monomeri care intră în structura unei macromolecule constituie gradul de 
polimerizare sau policondensare şi se notează cu n. Spre exemplu, formula generală a unei 
poliglucide este (C6H10O5)n, unde C6H10O5 reprezintă unitatea structurală iar n reprezintă 
gradul de policondensare. 

Unităţile structurale ale unei macromolecule pot să fie identice, cum este cazul 
poliglucidelor omogene (amidonul, celuloza), în alcătuirea cărora intră o singură 
monoglucidă (glucoza) sau parţial identice, cum este cazul poliglucidelor neomogene în 
alcătuirea cărora intră diferite monoglucide. Aceste unităţi structurale sau monomeri 
sunt de regulă substanţe organice cu funcţiuni mixte, care au posibilitatea să reacţioneze 
între ele iar prin policondensare să formeze biomacromolecule. 

Structura biomacromoleculelor a putut fi stabilită cu mijloace moderne de analiză 
fizico-chimică şi ea este caracterizată prin diferite grade de organizare, şi anume:  

- structura primară se referă la natura chimică a unităţilor de bază şi la numărul lor, 
la tipul legăturilor ce apar între acestea, precum şi la ordinea în care se aşează monomerii în 
macromolecule;  

- structura secundară se referă la felul interacţiunilor dintre lanţurile ce, 
alcătuiesc macromolecula şi care pot fi de natură ionică, covalentă, legături de 
hidrogen sau forţe Van der Waals;  

- structura terţiară se referă la orientarea spaţială, tridimensională a 
macromoleculei, care rezultă din asocierea lanţurilor de macromolecule. 
IZOMERIA 

Izomerii sunt substanţele care au aceeaşi compoziţie chimică, aceeaşi masă 
moleculară, sunt formate din acelaşi fel de atomi, însă diferă prin structură. Ca urmare 
au proprietăţi fizice şi chimice diferite. Fenomenul de izomerie a fost sesizat pentru 
prima data de către Berzelius la combinaţiile organice. 

Substanţele organice prezintă multe forme de izomerie pe care le putem împărţi în 
două mari grupe: izomeria de structură sau plană şi izomeria spaţială sau 
stereoizomeria. Ambele grupe fac parte din izomeria statică, care caracterizează un 
edificiu molecular rigid în care, poziţia atomilor în moleculă este fixă şi câmpul de 
valenţă invariabil.  

lzomeria de structură este rezultatul modului în care sunt legaţi atomii în moleculă, 
fără a se ţine seama de aranjarea lor în spaţiu. Din acest motiv ca se mai numeşte şi plană.  

Izomeria spaţială se datoreşte modului în care atomii sau grupele de atomi sunt 
dispuşi în spaţiu. Acest fel de izomerie se mai numeşte şi stereoizomerie. 

Izomeria de structurăă este de mai multe feluri: de poziţie, de catenă, de 
compensaţie funcţională şi tautomeria. 
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a) Izomeria de poziţie este cel mai simplu caz de izomerie şi se datoreşte faptului  
că pe acelaşi schelet de hidrocarbură, o grupare funcţională sau o legătură multiplă 
(dublă sau triplă) poate ocupa diferite poziţii.  

Se cunoscc doi alcooli, izomeri de poziţie, ce corespund formulei C3H7OH: 
          CH3 – CH2 – CH2 – OH                                   CH3 – CH – CH3 
                                                                                             │ 
                                                                                             OH 
           Alcool n propilic                                           Alcool izopropilic 

 

Compusului cu formula C4H8 (butena) îi corespund doi izomeri de poziţie: 

CH2 = CH – CH2 - CH3 CH3 - CH = CH - CH3 
1 butena 2 butena 

Uneori, pentru denumirea izomerilor de poziţie, se folosesc literele α, β, γ, etc. 
Astfel, există doi naftoli (fenoli): 

 

 doi aminoacizi corespund formulei C3H7O2N. 

CH3 – CH – COOH                şi                   CH2 – CH2 – COOH 
           │                                                        │  
           NH2                                                    NH2 
  α – aminoacid                                                  β - aminoacid 

b) Izomeria de catenă se datoreşte ramificării catenei atomilor de carbon. 
Hidrocarburii C5H12 (pentan) îi corespund 3 izomeri, care diferă prin proprietăţile lor fizice: 
                                                                                                   CH3 
                                                                                                   │ 
CH3-CH2–CH2–CH2–CH3                CH3–CH–CH2–CH3           H3C –  C –  CH3 
                                                                     │                                            │ 
                                                                    CH3                                         CH3 
Pentan normal                                      Izopentan                          Tetrametilmetan 
     

Cu cât numărul de atomi de C din moleculă creşte şi izomerii vor fi mai numeroşi. 
De exemplu, hexanul C6H14, va avea 5 izomeri de catenă. 

Acest tip de izomerie apare şi la substanţe care au structură ciclică şi aciclică. De 
exemplu hexena şi ciclohexanul, corespunzând formulei C6H12 sunt două substanţe cu 
proprietăţi fizice şi chimice complet diferite. Ele aparţin la două clase diferite de 
hidrocarburi: cicloalcani, respectiv alchene. 
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Izomeria de  catenă: 
 
 
 
 
                                                           

                 
 
 
 

 

c) Izomeria de compensaţie funcţională apare la substanţe cu aceeaşi formulă 
brută, dar care conţin grupări funcţionale diferite, deci au proprietăţi complet diferite.  

C2H6O              CH3 – CH2 – OH                        H3C – O– CH3 
                                                      Alcool etilic                                                        Eter  metilic 

                                                            O 
                                                           // 
C3H6O                       CH3 – CH2 – C                  CH3 – CO – CH3 
                                                           \ 
                                                            H 

                              Aldehida propionică                                Acetonă 
 
   C4H8O2         CH3 – CH2 – CH2 – COOH            CH3 – COO – CH2 – CH3 
                                       Acid butiric                                           Acetat de etil (ester) 
 

d) Tautomeria. Unele substanţe organice pot reacţiona în două moduri diferite, în 
funcţie de mediul de reacţie şi de agenţii chimici întrebuinţaţi. S-a constatat că aceste substanţe 
există în două forme diferite, numite tautomere, care se găsesc în echilibru. Acestea apar, ca 
urmare a prezenţei în moleculă a unui atom de hidrogen mobil şi a unei legături duble, 
capabilă să se deplaseze. De exemplu gruparea funcţională carbonil poate exista în echilibru cu 
gruparea funcţională  -OH existentă în enoli.  

 

 
În soluţie, orice substanţă tautomeră este un amestec al celor două forme. Echilibrul 

se poate deplasa spre dreapta sau spre stânga, în funcţie de condiţiile de reacţie. Tautomeria 
este întâlnită la multe clase de compuşi organici. 

                H2 
                C 
             /       \                          
      H2C          CH2                    
          │          │  
      H2C          CH2 
             \       /   
                C 
                H2 
         Ciclohexan 

 

    CH3 
│ 

    CH2 
│ 

    CH2 
│ 

    CH2 
│ 

   CH 
║ 

    CH2 
            Hexena 

Compus carbonilic 
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Izomeria spaţială (stereoizomeria)  
Stereoizomeria se referă la substanţele, care au aceeaşi constituţie chimică, însă 

diferă prin aranjarea în spaţiu a atomilor, respectiv prin configuraţie. Izomeria 
spaţială este de două feluri: izomerie optică şi izomerie geometrică. 

a )  Izomeria optică a compuşilor organici se datoreşte asimetriei moleculei, 
datorită prezenţei unuia sau mai multor atomi de C asimetrici. Moleculele acestor substanţe 
nu mai sunt superpozabile şi se comportă ca un obiect faţă de imaginea sa din oglindă. Cel 
mai simplu caz de asimetrie se întâlneşte la moleculele care conţin cel puţin un atom de 
carbon asimetric (atomul de carbon legat de patru elemente sau patru radicali 
diferiţi). Prezintă izometrie optică substanţele ca: acidul lactic, tartric, zahărul, glucoza, 
uleiul de terebentină, etc. Asimetria moleculară este însoţită de activitate optică.  

Substanţele optic active au proprietatea de a roti planul luminii polarizare când 
sunt străbătute de aceasta. Cele care rotesc planul luminii polarizate spre dreapta, se numesc 
dextrogire şi se notează cu litera d sau (+), iar cele care rotesc spre stănga, se numesc 
levogire şi se notează cu litera l sau (–). Cele două forme izoniere se numesc enantiomeri sau 
antipozi optici. Un amestec, care conţine cantităţi echimoleculare ale celor doi antipozi 
optici, se numeşte amestec racemic. Acesta este optic inactiv. Enantiomerii (antipozii optici) 
au acelaşi punct de topire, aceeaşi solubilitate, în general aceleaşi proprietăţi fizice şi 
aceleaşi proprietăţi chimice. Ei se deosebesc în privinţa activităţii optice (dextrogire sau 
levogire) şi prezintă o comportare biologică diferită. 

În cazul în care substanţa organică dispune de un singur carbon asimetric, sunt posibili 
doi izomeri optici: unul dextrogir (+) şi unul levogir  (–). Aranjamentul spaţial al atomilor 
în moleculă este de aşa natură, încât fiecare formă izomeră este imaginea în oglindă a 
celeilalte. De exemplu, cei doi izomeri optici ai acidului lactic se prezintă astfel: 
             CH3                            CH3 
              | +                             + |  
      H – C – OH            HO – C – H  
              |                                  |  
             COOH                       COOH 
       acid d(+)lactic              acid l(―)lactic 

Dacă molecula dispune de doi atomi de carbon asimetrici, fiecare din  aceşti atomi are 
propria sa activitatea optică. În acest caz sunt posibili patru izomeri optici. Numărul 
maxim al izomerilor optici posibili (N) a unei substanţe ce conţine mai mulţi atomi de carbon 
asimetrici, se calculează după formula Van't Hoff - Le Bel: N=2n (n=nr.de carboni asimetrici).     

Asimetria moleculară poate rezulta nu numai datorită prezenţei atomilor de carbon 
asimetrici în moleculă ci şi felului în care aceştia sunt legaţi în molecula organică şi de 
dispoziţia lor în spaţiu. Aceste substanţe având asimetrie moleculară sunt optic active. 
Astfel inozitolul, un alcool ciclic mult răspândit în natură, nu are nici un element de simetrie 
în moleculă, fiecare grupare OH fiind orientată în mod diferit faţă de planul ciclului. Ambii 
izomeri optici au fost găsiţi în plante. 

Activitatea optică se măsoară cu aparate, numite polarimetre. Fiecare substanţă 
optic activă, are un unghi de rotaţie specific, care se notează cu [α]D

20 grade Celsius. Acesta 
depinde de temperatură şi de lungimea de undă a luminii monocromatice, care trece prin 
substanţa optic activă. Rotaţia specifică variază şi cu natura dizolvantului. 
Substanţa    [α]D

20 grade Celsius 
Glucoză                                 + 52.74  
Fructoză     - 93.78  
Galactoză     + 80,70  
2aharoză     + 66,50  
Lactoză    +55,30 
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b) Izomeria geometrică se datoreşte existenţei în molecula substanţei organice a unei 
duble legături carbon-carbon sau unui ciclu. Legătura dublă (ciclul) împiedică rotirea 
atomilor de C (aşa cum era posibil la atomii de C legaţi printr-o legătură simplă). Izomerii 
geometrici se notează cu cis şi trans. Dacă substituenţii atomilor de C se află de aceeaşi 
parte a planului dublei legături, respectiv a planului generat de ciclu, izomerul va fi "cis"; 
iar dacă aceştia se află de o parte şi de alta a acestui plan, izomerul va fi "trans". 

Izomeria geometrică la compuşi cu dublă legătură: 
     H       H                       H       CH3 
       \      /                            \      /  

       C=C                            C=C 
       /     \                             /      \  
H3C       CH3                H3C        H 
cis 2 butena               trans 2 butena 
 
          H       H                                  H       COOH 
            \      /                                        \      /  
            C=C                                        C=C 
            /     \                                         /      \  
HOOC       COOH                HOOC        H 
      acid maleic                             acidul fumaric 
     izomer “cis”                           izomer “trans” 

 Izomeria geometrică la compuşii ciclici: 

 
Izomerii geometrici prezintă simetrie moleculară şi au proprietăţi fizice şi chimice 
diferite. 

 

 

2.3.5. TIPURI DE REACŢII BIOCHIMICE 

 
Celula vie utilizează un număr mult mai redus de tipuri de reacţii, în comparaţie 

cu tipurile de reacţii chimice, ce se cunosc "in vitro”. Reacţiile biochimice, care au loc între 
substanţele din celulă, au aceleaşi mecanisme de reacţie ca şi cele din chimia organică, deci 
cunoaşterea lor este indispensabilă pentru înţelegerea biochimiei. 

Este surprinzător faptul că o varietate deosebită de structuri chimice ale compuşilor 
naturali, pot fi realizate cu ajutorul unui număr relativ mic de tipuri de reacţii ale chimiei 
organice. O caracteristică esenţială a reacţiilor chimice din celula vie este specificitatea 
deosebit de ridicată a acestora. Din multitudinea de reactanţi posibili din celulă este “aleasă”, 
de obicei, o singură substanţă şi reacţia specifică este condusă pe o cale bine definită. 
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Tipurile de reacţii de o importanţă deosebită pentru organismele vii sunt următoarele: 
 

a) Oxidarea şi reducerea (dehidrogenarea-hidrogenare).  
Se întălnesc în următoarele reacţii: 
                                             oxidare 
- compuşi saturaţi                                         compuşi nesaturaţi 
                                 reducere 

 
                                        oxidare 
- alcooli                                                            aldehide 
                              reducere 

 
                                            oxidare 
- alcooli secundari                                         cetone 
                                  reducere 

 
                                          oxidare 
- amine                                                           imine 
                               Reducere 
 

b) Formarea şi desfacerea legăturilor C – C, C – N şi C – O are loc în:           
            -    carboxilări (formare de legături C – C); 

- formarea de legături peptidice (legături C – N); 
-  condensări aldolice (formarea de legături C – C); 
-  formarea de legături glicozidice (C– O) ; 
- decarboxilări (ruperea legăturilor C– C). 
 

c) Reacţii cu transfer de atomi sau grupe de atomi de pe o substanţă donoare pe una  
acceptoare. Ele necesită enzime specifice (transferaze). Astfel pot fi transferati următorii atomi 
sau grupări de atomi: hidrogen, grupări metil, grupări acil, grupări fosfat, grupări glicozil. 
 

d) Reacţii cu pierdere de apă (deshidratarea) sau de amoniac, rezultând compuşi cu  
duble legături; precum si  reacţii de adiţie de apă la dublele legături (hidratare). 
 

e) Reacţii de hidroliză au loc în prezenţa apei şi duc la ruperea moleculei, ireversibil.  
Reacţii de hidroliză. -     hidroliza legaturii esterice: 
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f) Reacţii de izomerizare. Acestea au loc cu rearanjarea intramoleculară a unor atomi din 

moleculă. Aceste reacţii sunt următoarele: 
- izomerizarea grupării carbonil:  aldoză                                 cetoză 

 

- tautomeria ceto-enolică:               cetonă                                  enol 
  

- epimerizarea :                               glucoză                                 fructoză   
  

- racemizarea :                                isomer d                                isomer l 
 

 f)   Formarea şi desfacerea macromoleculelor.  
Sinteza se realizează de regulă prin reacţii de transfer, iar ruperea macromoleculei are loc printr-
o reacţie de hidroliză sau fosforoliză.     
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Principalele tipuri de reacţii biochimice din celula vie 
Semnificaţia 

reacţiei 
Exemplificare Tipul de reacţie 

Oxidare                                                     O 
                            -2H                // 
R – CH2 – OH                  R – C 
                            +2H               \  
                                                   H 
        alcool                         aldehida 

dehidrogenare  
hidrogenare  

Reducere                        +2H 
R – C – R1                   R – CH – R1 
       ║              -2H             │   
       O                                 OH  
    cetona                          alcool 

adiţie de hidrogen  
dehidrogenare       
    

Decaboxilare     R – COOH    --------->     R – H        +       CO2 
acid carboxilic                hidrocarbura 

ruperea legăturilor C-C 

Condensare  O       H          O                                   H 
   \\      │           \\                                 /  
    C – C – H  +  C – CH3                          C = O 
    /      │            /                                │         
  H      H         H                                 CH2       
                                                     │ 
                                                    H – C – OH  
                                                     │  
                                                           CH3 
  aldehida                                         aldol  

formare de legături C-C 

Transfer R – X   +    R1                       R1 – X   +    R 
 

substituţie 

Deshidratare 
Hidratare 

                                    eliminare 
R – CH2 + CH – R'                       R – CH = CH–R' 

                  │                   adiţie 
                  OH 

 

Hidroliza           O                                          O 
        //                     H2O                // 
R – C – O – R1                      R – C     +    R1  – OH 
          ↑                                          \  
       ester                                       OH 
                                                  acid            alcool 

Scindarea legăturilor C-O 

Izomerie      CH3                             CH2 
     │                                 ║  
     C=O                            C – OH 
     │                                 │  
     COOH                        COOH 
acid piruvic             acid enol purivic 
 
         CH3                              CH3 
       +│                                  │  + 
HO - C – H                    H – C – OH 
         │                              │    
         COOH                          COOH 
    acid l lactic                   acid d lactic  

tautomerizare 
 
 
 
 
 
 
racemizare 
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4. GLUCIDE 
Cuprins:  
2.4.1. Constituţie chimică. Clasificare. Rolul în organismele vii. 
2.4.2. Monoglucide 

 Structura şi izomeria monoglucidelor. Configuraţia monoglucidelor. Structura ciclică (semiacetalică) a 
ozelor. 

 Proprietăţi generale ale glucidelor. 
 Monoglucidele naturale: Pentoze, Hexoze, Deoxiglucide, Aminoglucide. 

2.4.3. Oligoglucide.  
 Diglucide: Maltoza. Celobioza. Lactoza. Zaharoza sau sucroza. 

2.4.4. Poliglucide. 
 Proprietăţile poliglucidelor 
 Clasificarea poliglucidelor 

- Poliglucide omogene – Hexozani (amidonul, glicogenul şi celuloza) 
- Poliglucide neomogene.  

Poliglucide neomogene fără acizi uronici. Poliglucide neomogene cu acizi uronici din regnul vegetal.  
Poliglucide neomogene cu acizi uronici din regnul animal: Mucopoliglucide acide.Mucopoliglucide neutre. 
 
 

2.4. GLUCIDE 
 

2.4.1. Constituţie chimică. Clasificare. Rolul în organismele vii. 
Glucidele, numite şi zaharide sau carbohidraţi, se găsesc în mod natural în plante. 

Plantele sintetizează carbohidraţii prin procesul de fotosinteză. Animalele nu pot sintetiza 
carbohidraţii, ele fiind dependente de regnul vegetal. Animalele convertesc carbohidraţii din 
hrana vegetală în glicogen (carbohidratul animal), pe care îl păstrează ca rezervă de 
energie, în organism. 

Glucidele reprezintă o clasă de substante naturale de importanţă biologică deosebită 
pentru viaţă, deoarece ele alcătuiesc, ca biomolecule organice, cea mai mare parte din materia 
organică a planetei. Alături de lipide şi protide, sunt constituenţii de bază ai materiei vii, 
predominând în regnul vegetal, unde 50 - 80% din substanţele ce alcătuiesc celulele şi 
ţesuturile sunt glucide. Animalele conţin 1-5% glucide. Denumirea de glucide sau zaharuri 
provine de la gustul lor dulce (glikis = dulce, sakkharon = substanţă dulce, în limba greacă). 
Însă, numeroase glucide ca amidonul, celuloza nu au gust dulce, după cum există şi unele 
substanţe dulci care nu sunt glucide: glicocolul (aminoacid), glicerolul (alcool), zaharina 
(imidă). 

Glucidele au în moleculă C, H şi O, fiind substanţe cu funcţiuni mixte, ce conţin 
grupări carbonilice (de tip aldehidă : ― CH = O sau de tip cetonă: >C = O ) şi grupări 
hidroxilice (―OH). Glucidele sunt polihidroxi aldehide sau polihidroxi cetone. 
Denumirea lor provine din formula lor empirică {CH2O}n  sau Cx(H2O)y. 
    Majoritatea glucidelor simple corespund formulei generale (CH2O)n, de aceea au fost 
numite şi hidraţi de carbon, nomenclatură nejustificată şi abandonată, întrucât hidrogenul 
şi oxigenul nu sunt legaţi sub formă de apă de atomul de carbon.  

O serie de  glucide însă, nu corespund acestei formule brute: deoxiriboza, C5H10O4, 
ramnoza C6H10O5, iar alte substanţe, care nu sunt glucide (acid acetic C2H4O2: 
CH3―COOH; acid lactic C3H6O3: CH3―CH(OH)―COOH ş.a.), corespund formulei 
generale a glucidelor. 

Din punct de vedere biochimic şi fiziologic, glucidele au roluri extrem de 
importante: rol structural, fiind principalele substanţe de susţinere pentru plante, rol 
energetic, fiind “combustibilul” principal al tuturor organismelor, rol funcţional, având rol 
fundamental în oxidările biologice şi, de asemenea, prin metabolizarea lor ducând la compuşi 
intermediari din care se formează: lipide, protide, ceto-acizi, glicerol etc. 
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              Răspândire. Glucidele sunt răspândite în special în regnul vegetal, constituind peste 
50% din substanta uscată a plantelor. Plantele verzi sunt singurele care biosintetizează 
glucide, prin fotosinteză, folosind CO2 , apă şi energie luminoasă, în prezenţa clorofilei. În 
plante cele mai simple glucide, monoglucidele, se formează prin procesul de fotosinteză 
din substanţe anorganice simple (CO2 şi H2O) în prezenţa clorofilei, a radiaţiilor solare şi 
a sărurilor minerale din sol. Monoglucidele se transformă apoi în poliglucide: amidon, 
celuloză. Glucidele de origine vegetală constituie componentele de bază ale 
alimentaţiei omului şi animalelor, organismul animal fiind dependent din acest punct de 
vedere de organismele vegetale. În organismele animale conţinutul de glucide este mult 
mai redus (1-5%), depinzând de specie: - suine 1,2%; păsări şi ovine 1,6%, bovine 1,7% şi 
cabaline 1,8%. Glucidele din organismul animal pot să fie monoglucide (glucoza), diglucide 
(lactoza) şi poliglucide de rezervă (glicogenul) sau de structură (mocopoliglucide). 

Constituţie chimică generală şi clasificare 
 Glucidele simple sunt polihidroxi-aldehide sau polihidroxi-cetone, care conţin de 

1a 3 la 10 atomi de carbon. Glucidele care conţin o grupare aldehidică, se numesc aldoze, iar 
cele care conţin o grupare cetonică, se numesc cetoze.  

Cele mai simple glucide sunt: 
    H 
    │ 
    C=O                                                     H2C – OH 
    │                                                              │  
 HC – OH                                                    C=O 
    │                                                              │  
H2C – OH                                                H2C – OH 
Aldehida                                               Dihidroxiacetona 
glicerică                                                   (cetoză) 
(aldoză) 

              Glucidele superioare sunt formate din două sau mai multe molecule de glucide 
simple, prin eliminare de molecule de apă. 
Glucidele se clasifică în: monozaharide, dizaharide, oligozaharide şi polizaharide.  
Clasificarea glucidelor 
Oze 
(monozaharide) 

Aldoze şi 
Cetoze 

Trioze, tetroze, pentoze, hexoze, heptoze, octoze, nonoze, 
decoze . 
Oligozaharide  
   (conţin 2-7 resturi identice sau diferite de oze).      
   - dizaharide sau diglucide;  
   - triglucide, tetraglucide ... , heptaglucide. 

Holozide (conţin 
numai resturi de 
oze) 

Polizaharide  
(conţin de la 8 - sute, mii de resturi de oze):  
    - Poliglucide omogene sau homopoliglucide          
                               (conţin resturi omogene de oze),  
    - Heteropoliglucide  (conţin resturi diferite de oze). 
Glicozizi 
Glicoproteide 

Ozide 
(glucide superioare) 

Heteroglucide 
(conţin oze şi 
agliconi) Glicolipide 

          Monozaharidele (ozele) sunt glucide simple cu număr mic de atomi de carbon în 
moleculă şi care nu pot fi hidrolizate, fiind substanţe monomoleculare. Ozidele (glucidele 
superioare) sunt formate prin unirea mai multor molecule de monoglucide (oze) cu eliminare 
de apă. Prin reacţia de hidroliză holozidele formează numai oze iar heteroglucidele se desfac 
în oze şi alte substanţe neglucidice numite agliconi (alcooli, fenoli, alcaloizi, pigmenţi etc.). 
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 MONOGLUCUDE (MONOZAHARIDE) 

  
 
      Monozaharidele sunt carbohidraţi care nu pot fi hidrolizaţi în zaharide mai simple.  

Uzual sunt numite zaharuri, cel mai cunoscut fiind glucoza. Ea este sintetizată în frunze în 
procesul de fotosinteză. Clorofila din frunze absoarbe energia luminoasă, care este utilizată 
pentru sinteza glucozei, din CO2 provenit din aer şi apa cu sarurile minerale din sol. In timpul 
acestui proces, planta produce şi oxigen pe care-l eliberează în aer: 

6CO2  +  6H2O  --fotosinteza→  C6H12O6  +  6O2  
           Glucoza este folosită de plantă în mai multe moduri : 

 o parte este transformată în amidon şi depozitată; 
 o parte este transformată în celuloză care asigură structura lemnoasă; 
 o parte constituie rezerva de energie chimică atât pentru plante cât şi pentru  

animalele care consumă planta. Energia este eliberată prin procesul invers fotosintezei, adica 
prin respiraţie :  

C6H12O6  +  6O2  --respiratie→  6CO2  +  6H2O   
 
Monozaharidele sau ozele, conţin în molecula lor între 3 şi 10 atomi de carbon şi 

două tipuri de grupări funcţionale: 
                                            
 
a) carbonil: aldehida                                          sau cetona  
                                                                       
                                                                  
                                                                                                     
b) hidroxil care poate fi alcool primar (– CH2OH ) sau alcool secundar:   

 
            Monoglucidele sunt, deci, hidroxi-aldehide şi hidroxi-cetone cu catena liniară, rar 
ramificată. După numărul atomilor de carbon din moleculă ele pot fi:  
trioze, tetroze, pentoze, hexoze, heptoze, octoze, nonoze şi decoze. 

Cele mai simple glucide sunt cele două trioze: aldehida glicerică şi dihidroxi-
acetona: 

 
H –  C = O H2C – OH 

                                       │                          │ 
H  –  C – OH                     C =  O 
      │                     │   
   H2C – OH               H2C – OH  

Aldehida Dihidroxi 
glicerica acetona 

 
În reprezentarea liniară a glucidelor s-a convenit ca atomii de carbon să fie 

numerotaţi începând cu atomul de C care reprezintă gruparea aldehidică sau de la atomul de 
carbon cel mai apropiat grupării cetonice. 

Monozaharidele care contin gruparea aldehidică, – HC = O, se numesc aldoze iar 
cele care contin gruparea cetonica,       > C = O, se numesc cetoze. 

 

\ 
 CH– OH 
/ 
 

 R 
    \ 
     C=O 
    / 
R1 
 

         O     
        // 
R– C 
         \     
 H       
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   H – 1C = O                  H – C = O                   CH2OH          
    ׀                            ׀                                  ׀            
   H – 2C – OH               H – C – OH                C = O              H – C = O 
    ׀                              ׀                            ׀                                  ׀            
HO – 3C – H               HO – C – H         HO – C – H              H – C – OH           H – C = O 
   ׀                              ׀                              ׀                            ׀                                  ׀            
   H – 4C – OH            HO – C – H            H – C – OH           H – C – OH           H – C –OH  
   ׀                              ׀                              ׀                            ׀                                  ׀            
   H – 5C – OH               H – C – OH         H – C – OH           H – C – OH           H – C –OH 
  ׀                              ׀                              ׀                            ׀                                  ׀            
          6CH2OH                      CH2OH                CH2OH                 CH2OH               CH2OH  
      glucoza                           galactoza              fructoza                  riboza                eritoza 
  (aldohexoza)                     (aldohexoza)        (cetohexoza)        (aldopentoza)     (aldotetroza)                

   Monozaharida aldehidică C6H12O6 are 16 izomeri, dar glucoza şi galactoza sunt 
cele mai importante. Majoritatea zaharurilor există predominant ca structură ciclică, formata  
din 5 sau 6 atomi. Astfel glucoza se găseşte ca structură ciclică unde atomul C1 este legat de 
atomul C5 . 
            Glucoza se găseşte în stare naturală în plante şi ţesuturi animale. Uzual glucoza se 
mai numeşte dextroză. Este componentul unor dizaharide (sucroza sau zaharoza, maltoza, 
lactoza) şi monomerul unor polizaharide (celuloza si glicogen).  
 

 
Structura ciclică a glucozei 

   Glucoza este componenta principală a zaharurilor din sânge, ea este responsabilă de 
tensiunea arterială din sânge. Glucoza nu necesită digestie, ea se administrează intravenos 
pacienţilor care nu se pot hrăni. In situaţia în care glucoza este în exces în organism ea se 
elimina prin urină. 

Galactoza este izomer cu glucoza, de care difera prin aranjarea spaţială a grupurilor  
– H  şi  – OH din jurul atomului de C4. Ea se găseşte alături de glucoză în dizaharide ca 
lactoza, în oligo- şi poli-zaharide ca pectina. Galactoza este sintetizată de glandele mamare 
pentru a crea lactoza din lapte. Galactoza este mai puţin de jumatate de dulce faţă de glucoză. 
Galactosemia este o boala gravă a copiilor care nu pot metaboliza galactoza. Ea se manifestă 
prin vomitări, diaree, mărirea ficatului şi uneori retardare mintală. 

Fructoza numită şi levuloză, este o cetohexoză şi se găseşte în mod natural în 
sucurile de fructe, miere şi alături de glucoză este consituentul dizaharidei sucroză. 
Fructoza este componentul major al polizaharidelor de tip inulină, care se gaseşte în diverse 
plante ca: tuberculii de dalii, rădăcinile de cicoare etc. Fructoza este cel mai dulce zaharid, 
de două ori mai dulce decât glucoza. Fructoza este la fel de dulce ca mierea de albine, 
albinele secretând o enzimă care desface sucroza (dizaharida) în glucoza şi fructoză 
(monozaharide). Fructoza este metabolizată direct, dar este convertită repede de către ficat în 
glucoză.       
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Riboza, C5H10O5 este o aldopentoza prezentă în adenozintrifosfat (ATP), cea care 
transportă energia chimică în corp. Riboza şi derivatul ei, deoxiriboza (C5H10O4), sunt 
componente ale acizilor nucleici ADN şi ARN care transportă informaţia genetică.  
 

Proprietăţi generale ale monoglucidelor. Structura şi izomeria monoglucidelor. 
Configuraţia monoglucidelor. Structura ciclică a ozelor. 
IZOMERIA 
Izomerii au aceeaşi compoziţie moleculară (formulă moleculară), dar au structură moleculară 
diferită şi ca urmare au proprietăţi fizice şi chimice diferite. La monoglucide se disting 5 
tipuri de izomerie:  
izomeria datorată grupării carbonilice, izomeria datorată activităţii optice, izomeria 
stereochimică, izomeria datorată structurii moleculare, izomeria datorita hidroxilului 
glicozidic (semiacetalic). 
• Izomeria datorată grupării carbonilice 
 Începând cu triozele pot fi aldoze (cu grupare de tip aldehidic –CH=O ) sau cetoze ( 
cu grupare de tip cetonic >C=O). (Ex C3H6O3 aldehida glicerică: aldoză şi dihidroxiacetona: 
cetoză; C6H12O6 glucoza şi fructoza). 
• Izomeria datorată activităţii optice 
 Toate monoglucidele conţin în molecula lor atomi de carbon asimetrici (exceptând 
aldehida glicolică şi dihidroxiacetona).  
        Un atom de carbon asimetric , numit şi atom  
de carbon chiral, e legat de 4 substituenţi diferiţi  
şi sunt optic activi, adică rotesc planul luminii  
polarizate spre dreapte (+α) sau spre stânga (-α)  
cu un număr de grade. Izomerii optici sunt  
dextrogiri  d (+) şi levogiri  l (-).  Nr de izomeri optici = 2n  
 (n=numărul de atomi de carbon asimetrici sau chirali).    
                                     
• Izomeria stereochimică 

Se datorează poziţiei grupelor hidroxil secundare de pe catenă (ex aldehida D-glicerică 
şi aldehida L-glicerică). S-a convenit ca monoglucidele care au penultimul hidroxil situat la 
dreapta catenei de atomi de carbon să aparţină seriei D, iar cele care au acest hidroxil 
secundar situat în partea stângă, să aparţină seriei L.  

Este important de remarcat că apartenenţa la seria D sau seria L nu are legătură cu cu 
izomeria d (+) sau l (-), deşi majoritatea ozelor din seria D, sunt optic dextrogire. Ex glucoza 
aparţine seriei D şi este optic dextrogiră (α=+112o), ca urmare se scrie: D(+)glucoză. 
Fructoza aparţine seriei D dar este puternic levogiră (α=-92o), de aceea se numeşte levuloză 
şi vom scrie D(-) fructoză.  

• Izomeria datorată structurii moleculare 
S-a stabilit că monoglucidele cu peste 4 atomi de carbon în moleculă pot prezenta fie 

stucturi liniare aciclice, fie structuri ciclice (semiacetalice), pe baza proprietăţilor ozelor: 1. 
prezenţa unei grupări hidroxil cu reactivitate mult mai mare decât a celorlalte de pe moleculă, 
situat la C1 sau C2, în locul grupei carbonilice şi numit hidroxil glicozidic sau semiacetalic; 
gruparea carbonil este mascată, transformată într-o grupare hidroxil foarte reactivă – 
hidroxilul glicozidic sau semiacetalic, printr-o semi-acetalizare internă, ca urmare a 
interacţiunii grupei carbonil cu o grupă –OH de la C4 sau C5. Se formează heterocicluri cu O 
de 5 sau 6 atomi deoarece ele sunt stabile şi lipsite de tensiuni interne. 2. soluţiile apoase ale 
monoglucidelor îşi schimbă în timp rotaţia specifică. 

CH = O 
│ 

CH2OH 
aldehida glicolică 
 

     CH2OH 
      │ 
     CH = O   
      │          

CH2OH 
Dihidroxi-acetona 
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• Izomeria datorita hidroxilului glicozidic (semiacetalic) 
 Ca urmare a semiacetalizării interne ce are loc în molecula monoglucidelor, apare în 
locul fostei grupe carbonilice o nouă grupă hidroxil -  mai reactivă decât celelalte deja 
existente numită hidroxil glicozidic. În funcţie de poziţia acestei grupe faţă de planul 
moleculei apar doi izomeri diferiţi.  

Dacă hidroxilul glicozidic este situat de aceeaşi parte cu grupa OH de la carbonul 
C4, (adică este orientat sub planul moleculei – în formulele ciclice expuse pentru glucoză de 
exemplu), avem anomerul α. Dacă însă acest hidroxil reactiv este orientat în direcţie opusă 
faţă de OH-ul de la C4 (adică în sus, deasupra planului moleculei), atunci izomerul se 
numeşte anomer β. 
 Unica diferenţă existentă între cei doi izomeri este deci numai această poziţie relativă 
a grupei OH-glicozidice faţă de planul moleculei (respectiv faţă de grupa OH de la 
carbonul C4). Trecerea reciprocă a izomerilor α în izomeri β – se face prin intermediul 
formei carbonilice şi poartă numele de ANOMERIE. 

anomerie 
izomer α <-------------------> izomer β 

 În timpul transformării reciproce dintre cei doi anomeri, se produce şi modificarea 
unghiului de rotaţie optică specifică a luminii polarizante. Acest fenomen se numeşte 
mutarotaţie.  
Exemplu: 
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Proprietăţi fizice ale monoglucidelor 
 Sunt substanţe solide, cristaline, inodore; solubile în apă, greu solubile în alcool etilic 
şi insolubile în solvenţi organici (eter etilic, cloroform, eter de petrol, acetonă etc). Soluţiile 
lor apoase sunt incolore, prezintă activitate optică şi fenomenul de mutarotaţie. Majoritatea au 
gust dulce. Cea mai dulce este fructoza, apoi urmează în ordine: glucoza, galactoza, manoza. 
Pot fi cristalizate din soluţiile lor concentrate prin adăugarea de solvenţi în care sunt puţin 
solubile (alcool, butanol, acid acetic) 
Proprietăţi chimice ale monoglucidelor 
 Având în componenţă atât grupe carbonil cât şi grupe hidroxil, proprietăţile chimice 
vor fi specifice fiecăreia în parte, dar şi combinaţiei lor. 
A. Proprietăţi determinate de prezenţa grupei  c a r b o n i l 
1. Reacţii de reducere  
– Transformă  monoglucidele în polialcooli.  
  Au loc în prezenţa catalizatorilor (Ni, Pt, Pd) sau a unor enzime (hidrogenaze). 
        CH = O                                                    CH2OH 
          │                                                              │  
       HC – CH                                                 HC – OH 
          │                                                              │  
HO – CH                                                HO – CH  
          │                        +2H                               │ 
       HC – OH        ------------------->             HC – OH 
          │                    (Ni, PT, Pd)                      │ 
       HC – OH                                                HC – OH       
          │                                                              │  
          CH2OH                                                    CH2OH   

       D-Glucoza                                             D-Sorbitol 
       (aldoză)                                                    (hexitol) 
 Alcoolii ciclici se formează prin aldolizări intramoleculare. 
                        
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
2. REACŢII DE OXIDARE: Ca urmare a grupelor aldehidice libere şi a hidroxizilor 
glicozidici, monoglucidele au un puternic caracter reducător. 
Oxidarea lor va decurge deci relative uşor. În funcţie de modul în care este condusă oxidarea, 
se pot obţine trei tipuri de produşi de reacţie: 
Oxidarea blândă  
– transformă aldozele în acizi aldonici.  
Agenţii de oxidare blândă pot fi AgO,  
NaOCl, apa de clor, apa de brom  
sau apa de iod. 
        Cetozele sunt rezistente la agenţii  
oxidanţi slabi, dar în condiţii speciale 
pot forma totuşi ceto-hidroxi-acizi  
cu acelaşi număr de atomi de carbon. 

  HC = O 
 /      \                    

   OH-CH     H2C-OH 
          │           │ 
  OH-CH      HC-OH 
            \      /  

    CH 
                  │ 
                OH 

Aldohexoză 

    OH 
                  │ 

    CH  
  /        \                     

     OH-CH     HC-OH 
            │          │ 
     OH-CH    HC-OH                
             \       /  

     CH 
               │                      
               OH   

            

Aldolizare intramolec. 

 CH = O                                                COOH 
          │                                                          │  
       HC – OH                                             HC – OH 
          │                                                           │  
HO – CH                                             HO – CH  
          │                        AgO                           │ 
       HC – OH        ------------------->         HC – OH 
          │                    oxidare blândă             │ 
       HC – OH                                             HC – OH       
          │                                                           │  
          CH2OH                                                CH2OH        
  Glucoza (aldoză)                                     Acid gluconic 
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Oxidarea energică 
- transformă aldozele în acizi zaharici, iar cetozele în acizi dicarboxilici mai scurţi, 

catena lor rupându-se imediat lângă gruparea cetonică.  
- Agenţii de oxidare energică sunt: acidul azotic sau sulfuric concentraţi. 

         CH = O                                                     COOH 
          │                                                               │  
       HC – OH                                                  HC – OH 
          │                                                               │  
HO – CH                                                  HO – CH  
          │                      HNO3conc.                      │ 
       HC – OH        --------------------->           HC – OH 
          │                    oxid. energică                    │ 
       HC – OH                                                  HC – OH       
          │                                                                │  
          CH2OH                                                     COOH   
       Glucoza  (aldoză)                                Acid glucozaharic 
                                                  
          CH2 – OH                                                             
          │                                                                            
       HC = O                                                                    
          │                                                                       
HO – CH                                                                        
          │               HNO3conc.                                   
       HC – OH                           
          │              oxid. energică                                

       HC – OH                                                                    
          │                                                   
          CH2OH                                                                 
       Fructoza                                               
          (cetoză)    
 
Oxidare protejată – decurge în 3 etape:  

1. protejarea grupei carbonil (prin eterificare cu un alcool),  
2. oxidarea propriu-zisă (la celălalt capăt al moleculei) şi apoi  
3. deprotejarea grupei carbonilice (printr-o hidroliză). Se obţin acizi uronici – cu rol 

important în organismele animale, unde sunt implicaţi în reacţiile de detoxifiere 
(contribuind la eliminarea compuşilor aromatici) şi la transportul unor hormoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOH 
│ 
COOH 
 Acid oxalic    
 
   COOH 
   │ 
HC – OH 
   │ 
HC – OH 
   │ 
   COOH 
   Acid tartaric 

            
                           
       HC─OH        
          │                                      
       HC─OH  O 
          │                                                   
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                                                                                                                                                                        
          │                               
       HC 
          │      
          CH2OH       
          Glucoza                                    
       

            
                        
       HC─OR       
          │                                     
       HC─OH  O 
          │                                                 
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                                       
          │                                                                         
       HC 
          │      
          CH2OH        
      Glicozidă                                    

ROH 
 

Protejare 
- H 2O 

Oxida
re 

            
                           
       HC─OR       
          │                                       
       HC─OH  O 
          │                                                  
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                            
          │                                                              
       HC  
          │      
          COOH                    
 Acid glicozidic                                    

              
                           
       HC─OH        
          │                   
       HC─OH  O 
          │                                                  
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                                                         
          │                                                                                           
       HC 
          │      
          COOH        
Acid glucuronic 

+H 2O 

Deprotejare 
- ROH 
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3. Reacţii de condensare: Monoglucidele dau şi reacţii de condensare la grupa carbonil cu 
diverşi reactanţi cum ar fi: hidroxilamina, amoniacul, ureea. Cu acidul cianhidric, sau 
mercaptanii, reacţiile decurg ca nişte adiţii. 
          
B. PROPRIETĂŢI DETERMINATE DE PREZENŢA   grupelor h i d r o x i l i c e 
 
1. REACŢII DE ETERIFICARE:  
Decurg diferit, ca urmare a reactivităţii diferite a grupelor OH: 

 La hidroxilul glicozidic (semiacetalic), foarte reactiv, eterificarea decurge uşor cu 
alcooli şi fenoli – rezultând O-glicozide (eteri ce conţin un rest de glucidă şi 
respectiv un aglicon R'). 

 Grupele hidroxil alcoolice (neglicozidice), mai puţin reactive decât cele 
semiacetalice, nu pot reacţiona direct cu alcoolii sau fenolii, ci doar cu compuşi mai 
reactivi de genul derivaţilor halogenaţi sau a dimetil-sulfatului în mediu bazic, când 
rezultă eteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. REACŢII DE ESTERIFICARE: 

Toate grupele OH ale ozelor se pot esterifica cu acizi organici sau anorganici 
(H3PO4, HNO3, H2SO4). Ca urmare a rolului lor deosebit în metabolismul glucidic, esterii 
fosforici sunt poate cei mai importanţi: 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                            
       HC─OR'       
          │                                     
       HC─OH     O 
          │                                                 
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                                                                                                               
          │                                                                                                             
       HC    
          │      
          CH2OH                    
      O - glicozidă                                    

            
                           
       HC─OH       
          │                                    
       HC─OR     O 
          │                                    
 HO─CH               
          │                                                         
       HC─OH                                                                                                                                            
          │                                                                                                             
       HC    
          │      
         CH2OH      

      Eter al glucozei 

       HC1= O 
          │   
       HC – OH 
          │ 
     H2C3– O – PO3H2 

  Aldehidă 3- fosfoglicerică 

       HC1= O 
          │   
       HC – OH 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
     H2C5– O – PO3H2 

Ester ribozo 

             6 
        H2C– O– PO3H2 

                        O 

                 5           
 
 4                                          1 
                 3             
                                   2 
 
   Ester glucozo-6-fosforic    
      (esterul Robinson) 
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3. REACŢII DE FORMARE A DEOXIGLUCIDELOR.  
 
Prin eliminarea unui atom de oxigen din molecula ozelor şi înlocuirea sa cu unul de 
hidrogen, rezultă deoxiglucide. Cea mai importantă dintre ele este ce intră în alcătuirea 
acizilor deoxiribonucleici (ADN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FORMAREA AMINO-GLUCIDELOR:  
 
În urma reacţiei cu NH3 sau cu NH2-OH (hidroxil amina), se poate înlocui o grupă OH (de 
obicei de la C2) cu una amino (NH2) rezultând aminoglucide. În carapacea crustaceelor, 
aripile insectelor şi în unele ciuperci au mai fost identificate galactozamina (numită şi 
condrozamină) şi glucozamina (chitozamină). 
 
c. PROPRIETĂŢI DETERMINATE DE PREZENŢA ambelor grupe funcţionale 
 
1.REACŢII DE EPIMERIZARE:  

Experimental s-a constatat că în mediu bazic, la temperatura camerei, se poate 
produce o izomerizare la care participă grupa carbonil şi una din grupele hidroxil de la 
carbonul imediat vecin, rezultând formele epimere ale monoglucidelor. Numim epimere – 
acele oze care se deosebesc prin configuraţia diferită a doi atomi de carbon vecini din 
moleculă. Un exemplu de hexoze epimere sunt: glucoza, fructoza şi manoza. Trecerea lor 
reciprocă una în alta se face prin intermediul unei forme enolice comune. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

       HC1= O 
          │   
       HC2 – OH 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
     H2C5– OH 

Riboza 
(ARN) 

 

       HC1= O 
          │   
         2CH2 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
       HC – OH 
          │ 
     H2C5– OH 

2’-deoxiriboza 
(ADN) 

-  [O] 

            5’ 
 HO – CH2       O 
        4’                             1’ 
 
                      3’              
                                             2’ 
                 
              

2’-deoxiriboza 
(forma ciclică) 

 

CH = O                                           CH-OH                                        CH2 OH               CH = O 
│                                                     ║                                                   │                          │ 

HC-OH                                              C-OH                                        HC = O           HO-CH 
│                                                     │                                                   │                          │ 

HO-CH                         HO-CH                       HO-CH                HO-CH 
│                                                     │                                                   │                          │ 

HC-OH                                           HC-OH                                          HC-OH                HC-OH 
│                                                     │                                                   │                          │ 

HC-OH                                           HC-OH                                         HC-OH                HC-OH 
│                                                     │                                                   │                          │ 

CH2OH                                           CH2OH                                         CH2OH                CH2OH 
Glucoza                                      Forma enolică                                  Fructoza                Manoza 
(aldoza)                                         (C6 H12 O6)                                     (cetoză)                 (aldoză) 

(C6 H12 O6)                                                                                                                           (C6 H12 O6) 
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2.TRANSFORMĂRI ALE MONOGLUCIDELOR SUB ACŢIUNEA ACIZILOR :  

 
În prezenţa soluţiilor concentrate de acizi minerali tari (sulfuric, clorhidric), 

pentozele şi hexozele se transformă la cald în furfural sau derivaţi ai săi, în urma unei reacţii 
de deshidratare intramoleculară complexă. Aceşti produşi intermediari de reacţie, conduc 
în continuare–în prezenţa unor compuşi aromatici de tipul α- sau β-naftolului, ori a 
rezorcinei, la produşi coloraţi, care permit diferenţieri între unele clase de monoglucide. 

 
3.REACŢIILE DE CULOARE sub acţiunea acizilor sunt: 
 

a) reacţia generală de recunoaştere a glucidelor (reacţia Molisch-Udranschi) 
                         H2SO4 conc                      alfa Naftol 
Probă glucidă ------------------> Furfurol -----------------> Inel roşu-violet 
                                              (sau derivaţi) 
 

b) Reacţia de diferenţiere a cetozelor de aldoze (reacţia Selivanov) 

                                                                  Cetozele – reacţionează foarte rapid 
Probă glucidă       1) +HCl                                                  
                             2) +Rezorcină                      Aldozele – reacţionează foarte lent 
 

c) Reacţia de diferenţiere a pentozelor de hexoze (reacţia Bial şi Thomas) 
 
                          1) +H2SO4                                      - Culoare albastră - Pentoză 
Probă glucidă -------------------->        
                          2) +β-Naftol                       - Culoare brună – Hexoză  
 
 
4.REACŢII DE CONDENSARE CU FENILHIDRAZINA:  
 

Monoglucidele tratate în soluţie alcoolică cu fenilhidrazină (H2N – NH – C6H5) 
conduc prin adiţie la fenil-hidrazone. Acestea, în exces de reactiv şi la cald, dau produşi 
cristalini, foarte frumos coloraţi în galben, numiţi osazone. 
       CH=O                                             CH=N-NH-C6H5                          CH=N-NH-C6H5 
       │                                                     │                                                   │  
    HC-OH                                           HC-OH                                         HC=N-NH-C6H5 
       │                                                     │                                                   │                 
HO-CH           H2N-NH-C6H5          HO-CH           H2N-NH-C6H5       HO-CH 
       │            -------------------->            │            -------------------->          │      
    HC-OH            -H2O                       HC-OH              -H2O                    HC-OH 
       │                                                     │                                                   │      
    HC-OH                                           HC-OH                                         HC-OH 
       │                                                     │                                                   │      
       CH2OH                                           CH2OH                                         CH2OH  
  D-glucoza                               D-gluco-fenilhidrazina                     D-gluco-osazona 
                                             
                                                                       (galbenă) 
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2.4.3. OLIGOGLUCIDE. DIGLUCIDE. DIZAHARIDELE 
 
Dizaharidele sunt carbohidraţi a căror moleculă conţine două molecule de 

monozaharide de acelaşi tip sau diferite. Cele mai importante din punct de vedere biologic 
sunt : sucroza sau zaharoza, lactoza şi maltoza. 

Sucroza, C12H22O11 numita obisnuit zaharoză, se găseşte în mod natural în plante 
(trestia-de-zahăr conţine 15-20% sucroză; sfecla-de-zahăr conţine 10-17% sucroză). Siropul 
de arţar şi sorgul  sunt şi ele o sursă bună de sucroză.  

Ea este compusă dintr-o moleculă de glucoză ciclică (aldohexoza) legată printr-o 
punte  

C1 – O – C2 de altă moleculă de fructoză ciclică (cetohexoza).   

 
 
Lactoza, C12H22O11 este izomer cu sucroza şi se găseşte în mod natural în laptele 

mamiferelor. Laptele uman conţine 6,7% lactoză, iar laptele de vacă conţine aprox. 4,5% 
lactoză. Ea este compusă dintr-o moleculă de galactoză ciclică (aldohexoza) şi una de 
glucoză ciclică (aldohexoza).   

 
Maltoza, C12H22O11  este izomer cu lactoza şi sucroza, se găseşte în mod natural în 

grăunţele de cereale. Comercial maltoza se prepară prin hidroliza parţială a amidonului, 
catalizată fie de enzime, fie de acizi diluaţi. Maltoza este compusă din două molecule de 
glucoză ciclică legate printr-o punte C1 – O – C4 (atomul C1 este de la o moleculă de 
glucoză, iar C4 este de la cealaltă moleculă de glucoză). 

 
Dizaharidele pentru a putea fi folosite de organismul animalelor şi cel uman, mai întâi 
trebuie să fie hidrolizate enzimatic în monozaharide :  

              Sucroza   +  apa  --H+  sau  sucraza   →  glucoză      +  fructoză 
                Lactoza   +  apa   --H+ sau  lactaza   →  galactoză   +  glucoză 
                Maltoza   +  apa  --H+  sau  maltaza →  glucoză      +  glucoză  
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2.4.4.  POLIGLUCIDE (POLIZAHARIDE) 
Proprietăţile şi clasificarea poliglucidelor.  
            Cea mai mare parte din monoglucidele naturale apar în organismele vii sub formă de 
compuşi macromoleculari, denumiţi poliglucide sau polioze, care prin hidroliză dau exclusiv 
monoglucide sau monoglucide şi derivaţi ai acestora.  
             Poliglucidele se găsese atât în regnul vegetal, cât şi în cel animal şi au o importanţă 
biologică deosebită, întrucât îndeplinesc în organismele vii diferite roluri: 

- plastic, intrând în structura pereţilor celulari,  
- substanţe de susţinere şi protecţie,  
- rezervă energetică. 

Poliglucidele sunt formate dintr-un număr mare de resturi de monoglucide sau derivaţi 
ai acestora, legate între ele prin legături glicozidice rezultate în urma eliminării de apă dintre 
hidroxilii semiacetalici şi cei alcoolici din moleculele ozelor. Multe poliglucide conţin în 
structura lor unităţi diglucidice repetative, cum ar fi maltoza în amidon şi glicogen sau 
celobioza în celuloză. 

Reacţia generală de formare a unor poliglucide formate numai din hexoze, este: 
                      -(n-1)H2O 
n C6H12O6 --------------------> (C6H10O5)n ,  unde n poate lua diferite valori. 
Formula moleculară a unei polizaharide este {C6H10O5}n, unde n are valori de ordinul sutelor 
şi miilor.  

Poliglucidele au anumite proprietăţi fizice şi chimice generale şi anume: 
- majoritatea sunt pulberi albe, cu aspect amorf, insolubile sau greu solubile în apă. Cele 
solubile în apă formează cu acestea soluţii coloidale, datorită faăptului că moleculele 
poliglucidelor sunt foarte mari; structura poliglucidelor este cristalină şi formată din unităţi 
structurale diglucidice; 
- legăturile glicozidice dintre monoglucide sunt de tipul 1-4, însă se întâlnesc şi legături 
glicozidice de tip l-6, 1-3 şi 1-2. 
- pot prezenta o structură liniară sau ramificată; - sunt optic active; 
- nu au proprietăţi reducătoare, întrucât resturile de monoglucide sunt legate între ele 
prin intemediul hidroxilului semiacetalic; 
- grupările alcoolice libere (trei pentru fiecare rest de monoglucidă) pot reacţiona cu 
compuşi hidroxilici sau acizi, formând eteri sau esteri; 
- prin hidroliză acidă sau enzimatică, poliglucidele se scindează în produşi cu masa 
moleculară tot mai mică, iar în final se obţin monoglucidele componente, paralel cu 
înaintarea procesului de hidroliză creşte caracterul reducător al amestecului de reacţie. 

Clasificarea generală 
           Poliglucidele se împart în două mari clase, în funcţie de structura lor, şi anume:  
- omogene, care dau prin hidroliză o singură oză sau derivat al ei;  
- neomogene, care prin hidroliză dau naştere la un amestec de oze sau/şi derivati ai 
acestora. 
POLIGLUCIDE OMOGENE 

Cele mai cunoscute poliglucide omogene – Hexozani sunt: amidonul, glicogenul şi 
celuloza. 
Poliglucidele omogene sunt larg răspândite, în special în regnul vegetal. După natura ozei 
care le alcătuiesc, ele pot să fie hexozani (formate din hexoze), pentozani (formate din 
pentoze) şi poliglucide formate din derivaţi ai monoglucidelor (esteri sau aminoglucide). 
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Clasificarea poliglucidelor omogene Structura poliglucidelor omogene 
Amiloza  
(unitatea diglucidică este maltoza,  
formată din glucoză (α-D-
glucopiranoză), 
cu legături de tip 1-4-α-glicozidic.) 

Amidonul, 
amestec de 
două 
componente 
poliglucide 
diferite: Amilopectina  -  glucan ramificat 

(unităţile diglucidice: maltoza şi 
izomaltoza formate din α-D-
glucopiranoză cu legături de tip 1,4-α- şi 
1,6-α-glicozidice) 

Glicogenul (structura similară  amilopectina din 
amidon). 

Glucani 

Celuloza (formată din resturi de β-D-glucoză, 
legate prin legături 1,4-β-glicozidice). 
(unitatea diglucidică este celobioza) 
Macromoleculele sunt filiforme, paralele, 
cu legături de hidrogen între ele. 

Manani   
Galactani   

1 Hexozani 

Fructani   
Arabani    2 Pentozani. 
Xilani   
Monoglucide  
esterificate 

  3 Alcătuite 
din derivaţi 
ai ozelor Aminoglucide  

N-acetilate 
Chitina Formată din β-D-glucozamină-N-acetilată, 

prin legături 1,4-β-glicozidice.  
Hexozani 

Din această grupă, cele mai importante sunt poliglucidele în structura cărora 
participă numai glucoza. Aceste poliglucide se numesc glucani. Principalii glucani sunt: 
amidonul, celuloza şi glicogenul. 

AMIDONUL este cel mai important poliglucid de rezervă al plantelor şi 
constituie principala sursă de glucoză pentru alimentaţia omului şi hrana animalelor. Este 
un poliglucid omogen, cu structură macromoleculară ramificată, formată din resturi de α–
glucopiranoză unite prin legături 1-4 glicozidice. Formula moleculară – (C6H10O5) n –, 
gradul de polimerizare (n) fiind de ordinul miilor. Unitatea structurală este diglucidul 
maltoză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidonul este polimerul glucozei, un poliglucid vegetal, format prin fotosinteză la 

nivelul frunzelor, de unde este transportat la diverse organe şi depozitat sub formă de granule 
de mărime, structură şi aspect caracteristic pentru diferite specii vegetale.  

                 CH2 – OH                          CH2 – OH 
 
                            O                                        O    
 
               OH                 1             4          OH 
       OH                              O                                  OH 
                             
                             OH                                     OH 
                                            Maltoza 
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În boabele de cereale se găseşte în cantităţi mari (75% în orez, 64% în grâu, 65-75% 
în porumb, 56% în secară, 54% în orz, 43% în ovăz), în mazăre 40%, în tuberculii de cartofi 
14-18%, în plante tropicale-manioc. 
            Porumbul, grâul, orezul, cartofii şi maniocul sunt cele mai importante materii prime 
naturale pentru extragerea, cu ajutorul apei, a amidonului.  
            Amidonul este o pulbere albă higroscopică, insolubilă în apă rece, în alcool şi eter, 
iar cu apă caldă formează soluţii coloidale, care la rece se gelifică, formând cleiul de amidon 
sau coca. Soluţiile diluate de amidon sunt optic active şi dau cu iodul o coloraţie albastră-
violet caracteristică, intensă, cunoscută ca reacţia de identificare a amidonului. Amidonul 
prezintă caracter slab reducător şi o activitate optică puternic dextrogiră. 
           Granula de amidon este formată din două componente, repartizate uniform, diferite 
structural: amiloza şi amilopectina. Raportul în care apar în granula de amidon este de 1/3 
(cca. 25 % amiloză şi 75 % amilopectină). 

AMIDONUL = AMESTEC DE AMILOZA ŞI AMILOPECTINA. 
AMILOZA reprezintă 20-30% din masa granulei de amidon fiind formată din resturi 

de α-glucopiranoză, unite prin legături 1-4 glicozidice, cu structură liniară, fără 
ramificaţii, lanţul glucozidic având formă spiralată, fiecare spiră fiind alcătuită din 6 
resturi de glucoză. Unitatea diglucidică structurală a amilozei este maltoza. 

AMILOZA se dizolvă uşor în apă rece, şi nu formează cu apa fiebinte –coca- de 
amidon. Dă cu iodul o coloraţie albastră închisă ce dispare la cald, dar reapare la rece. 
Amiloza are un grad de polimerizare de 300-400 unităţi maltozice, iar spiralele sale sunt 
răspândite în granulă uniform, printer ramificaţiile amilopectinei. Masa moleculară a amilozei 
este de aproximativ 1,5 x 105 – 6 x 105 

 AMILOPECTINA este componenta majoră a granulei de amidon (cca. 70-80%), 
fiind formată din resturi de α-D-glucopiranoză, unite însă prin legături 1-4 dar şi 1-6 
glicozidice. 

Spre deosebire de amiloză, amilopectina este un glucan ramificat, are o structură 
macromoleculară pluriramificată, legăturile 1-6 glicozidice fiind caracteristice ramificaţiilor. 
Gradul de polimerizare al amilopectinei este mai mare : 5000-6000, decât al amilozei. 
Unităţile diglucidice ale amilopectinei sunt MALTOZA şi IZOMALTOZA.  

Amilopectina nu se dizolvă în apă rece, ci doar în apă caldă, formând coca de 
amidon la răcire. Reacţionează cu iodul, dând o culoare albastru violet. Spre dosebire de 
amiloză, între resturile de glucoză amilopectina conţine şi anioni fosfat (PO4 

3-) legaţi esteric. 
De aceea, în camp electric, amilopectina va migra spre polul pozitiv. 
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Cele două componente ale amidonului se deosebesc ca structură şi ca proprietăţi: 
 Amiloza se dizolvă în apă fierbinte cu formarea unei soluţii coloidale  

limpezi. Cu iodul dă o coloraţie albastră închisă, care dispare la cald. 
 Amilopectina suferă fenomenul de inbibiţie cu apa, formând la cald soluţii  

coloidale vâscoase, care se transformă la rece în gel. În câmpul electric migrează spre polul 
pozitiv, particulele fiind încărcate negativ (cu ioni PO4

3- proveniţi din fosfolipidele ce se  
găsesc în seminţele cerealelor, alături de amidon). Amilopectina colorează soluţiile de iod în 
albastru-violet.  

Amidonul hidrolizează în cataliză acidă sau enzimatică, rezultând produşi cu masa 
moleculară din ce în ce mai mică, iar în final se obţine glucoza:   Amidon → amilodextrine 
→ eritrodextrine → acrodextrine → maltodextrine  → maltoză → glucoză.  
            În mediu acid sau sub acţiunea enzimelor numite amilaze, amidonul hidrolizează, 
intermediar se formează produşi de hidroliză parţială numiţi dextrine, apoi rezultă maltoză şi 
în final α-glucopiranoză. Mersul hidrolizei se poate urmări prin reacţia de culoare cu iodul, 
sau cu ajutorul oxidării cu reactivul Fehling: 
                  hidroliză 

Amidon 
                hidroliză 
Dextrine 

               hidroliză 
Maltoză             α-glucoză 
 

Culoarea în 
reacţia cu iodul 

ALBASTRĂ ROŞIE-BRUNĂ Nu mai dau culoare cu 
iodul 

Culoarea cu 
reactivul 
Fehling 

Nu dă culoarea roşie 
specifică 

Slabă culoare 
roşie-cărămizie 

Dau culoare roşie-
cărămizie puternică (ppt. 
Cu2O format) 

 
În organismul animal hidroliza amidonului până la glucoză necesită acţiunea unor enzime 

specifice: α amilaza,  l,6-α-glucozidaza şi maltaza (1,4-α-glucozidaza) 
    α-Amilaza (salivară şi pancreatică) catalizează scindarea amidonului prin desfacerea 
legăturilor 1,4-α-glicozidice din interiorul lanţului. Produşii rezultaţi sunt dextrine 
alcătuite din fragmente scurte, ramificate, maltoză şi glucoză. 
    1,6-α-Glucozidaza este o enzimă de ramificare, ce catalizează scindarea legăturilor 1,6-α- 
ale amilopectinei. 
    Maltaza scindează hidrolitic moleculele de maltoză rezultate, transformându-le în 
molecule de α-D-glucoză. 
    Moleculele de glucoză rezultate prin hidroliza enzimatică a amidonului se absorb prin 
peretele intestinal şi ajungând în circuitul sanguin unde sunt utilizate fie ca sursă energetică 
imediată (suferind un proces de degradare), fie ca rezervă energetică prin transformare în 
glicogen. 

Amidonul se obţine pe cale industrială din cartofi şi cereale, mai ales din porumb, 
şi are utilizări multiple: 

- ca materie primă pentru obţinerea alcoolului etilic şi butilic, a acizilor lactic, citric şi  
gluconic, a acetonei şi glicerolului, precum şi a altor produse rezultate în urma 
proceselor de fermentaţie a glucozei, rezultată prin hidroliza amidonului; 

- în industria textilă ca apret şi în cea a hârtiei sub formă de clei de amidon; 
- în alimentaţia omului şi a animalelor domestice, fiind componentul principal al pâinii, 

făinii, pastelor făinoase şi al altor produse alimentare; 
- în chimie şi biochimie ca reactiv chimic; amidonul se foloseşte ca indicator în 

iodometrie; 
- în industria farmaceutică, este un component al mediilor de cultură a 

microorganismelor utilizate în industria antibioticelor şi a vitaminelor;  
- în industria lacurilor, vopselelor.  
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GLICOGENUL este o poliglucidă omogenă de origine animală, formată din α-
glucopiranoză. El reprezintă poliglucidul de rezervă al animalelor, găsindu-se în toate 
ţesuturile, dar mai ales în ficat şi în muşchi. Adesea se numeste amidon animal. În regnul 
vegetal, s-a identificat, în cantităţi mici, în drojdii, ciuperci, alge, plante superioare. Este o 
importantă sursă energetică şi forma de depozitare a glucidelor, în cantităţi mari, în ţesutul 
hepatic (2-8%) şi în cel muscular (0,5-1%). Glicogenul din muşchi conţine 0,05% acid 
fosforic legat esteric la grupările-OH libere ale resturilor de glucoză. Glicogenul se formează 
în corp prin polimerizarea glucozei şi este depozitat în special în ficat şi ţesutul muscular.  

În stare izolată, glicogenul se prezintă sub forma de pulbere albă amorfă, care se 
dizolvă în apă mai uşor decât amidonul, formând soluţii coloidale opalescente, ce dau cu  
iodul coloraţii roşu-violet sau roşu-brun, dar care nu se gelifică şi sunt mai stabile la 
încălzire decât cele cu amidon. Soluţiile de glicogen sunt dextrogire şi nu prezintă 
caracter reducător. 
 Din punct de vedere chimic, structura glicogenului este similară cu acea a 
AMILOPECTINEI din amidon, unităţile de glucoză fiind legate prin legături 1,4- şi 
1,6-α glicozidice. Gradul de ramificare al glicogenului este mult mai mare decât a 
amilopectinei. Masa moleculară atinge valori de 1 x 106 – 4 x 106. Unitatea structurală este 
tot maltoza alături de izomaltoză. Hidroliza glicogenului decurge analog cu a amilopectinei. 
În ficat sau pus în evidenţă  α- , β- , şi γ - amilaza, care hidrolizează toate tipurile de legături 
glicozidice din moleculă. 

    În ţesuturile animale, respectiv în ficat, glicogenul este scindat în glucoză în urma a 
două procese enzimatice: fosforoliza şi hidroliza, catalizate de fosforilaze, respectiv de 
amilo–1,6 glucozilaza. Prin acţiunea acestor enzime glicogenul hepatic este transformat în 
glucoză, care trece în sânge şi menţine glicemia constantă. 

 
CELULOZA este un poliglucid omogen specific regnului vegetal, fiind cea mai 

răspândită şi mai abundentă substanţă bioorganică din natură. Apare în toate 
organismele vegetale, contribuind la formarea membranelor celulare şi a ţesuturilor de 
susţinere ale plantelor. În cantitate mare şi aproape pură, celuloza se găseşte în fibrele de 
bumbac (99,8%), apare în plante textile (cânepă, in), conifere etc., iar lemnul este format în 
proporţie de 50% din celuloză. În ţesuturile vegetale, lanţurile celulozice se unesc formând 
fibrele de celuloză. Celuloza este însoţită în plante de anumite substanţe încrustante 
(hemiceluloze, lignine, răşini, ş.a.). La animale apare în cantităţi extrem de mici (ex: mantaua 
melcilor).  

Celuloza are structură macromoleculară, filiformă, liniară, formată din resturi de β-
D-glucoză, legate prin legături 1,4-β-glicozidice. Formula moleculară – (C6H10O5) n –, 
gradul de polimerizare (n) fiind de ordinul sutelor şi miilor (ex. Celuloza din bumbac are 
n=3000). Celuloza diferă de amidon şi glicogen prin modul în care moleculele de glucoză 
sunt legate.  

 
Unitatea diglucidică constitutivă a celulozei este CELOBIOZA.  
Macromoleculele celulozei sunt filiforme, dispuse paralel, între acestea se stabilesc legături 
de hidrogen, care conferă stabilitate macromoleculei şi rezistenţă mecanică. 
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Proprietăţi ale celulozei. Celuloza pură este o substanţă solidă, microcristalină, de 

culoare albă, fără gust şi miros, insolubilă în solvenţi organici şi în apă, însă prezintă 
fenomenul de inbibiţie limitată. Unicul dizolvant este hidroxidul tetraaminocupric = reactivul 
Schweizer [Cu(NH3)4] (OH)2.  

Se carbonizează la încăzire şi nu are gustul dulce specific zaharidelor.  
Fibrele de celuloză tratate cu sol diluate de NaOH se uniformizează la grosime şi  

capătă luciu după spălarea cu apă, fenomen numit mercerizare. Celuloza mercerizată se 
colorează mult mai uşor. În soluţie de NaOH 5%, ea îşi măreşte mult, volumul, proprietate 
utilizată la obţinerea bumbacului mercerizat.  

Prin tratarea cu soluţii concentrate de NaOH, se obţine celuloza sodată, care în 
reacţie cu sulfura de carbon CS2 formează xantogenatul de celuloză din care se obţine 
mătasea artificială.  

Prin fierbere cu acizi minerali tari, celuloza suferă hidroliză treptată, rezultând 
întâi celobioza şi apoi β –glucopiranoză. Analog are loc şi hidroliza enzimatică dar sub 
acţiunea enzimelor celobiază şi respectiv celulază. 

Separarea celulozei din masa lemnoasă se poate face prin tratarea materiei prime cu 
sulfit acid de calciu, Ca(HSO3)2 – procedeul bisulfitic, sau cu amestec de sulfat şi hidroxid 
de sodiu – procedeul sulfat.  

Celuloza poate fi degradată hidrolitic, prin fierbere cu acizi tari, până la β-D-
glucoză.   

Datorită existenţei legăturilor glicozidice de tip β majoritatea animalelor nu 
dispun de enzime necesare scindării celulozei în glucoză. Degradarea enzimatică se 
realizează în prezenţa enzimei celulaza până la celobioză şi apoi, în prezenţa enzimei 
celobiaza, se desface celobioza în glucoză. 
 
Celuloză                                         celobioză                                     glucoză 
 

Aceste enzime se găsesc în sucul intestinal al unor animale inferioare (melci, 
omizi). Animalele ierbivore utilizează în hrană cantităţi mari de celuloză, pe care o pot 
transforma în glucoză, datorită celulazei eliberate de către microorganismele prezente în 
rumen şi intestin, celuloza constituind sursa lor principală de glucide.  

Omul nu poate utiliza celuloza ca aliment, deoarece nu are enzimele necesare 
hidrolizei pentru a obţine glucoza. Totuşi, celuloza este importantă în dietă, deoarece fibrele 
au rol abraziv de curăţare a pereţilor intestinali şi de stimulare a digestiei prin excitarea 
terminaţiilor nervoase din pereţii intestinali.  

Celuloza este o materie primă importantă pentru industria textilă şi cea a hârtiei. Ea se 
foloseşte, de asemenea, şi pentru producerea fibrelor de tip rayon, filme fotografice, celuloid 
şi celofan.  

Celuloza are multe întrebuinţări practice ca atare, sau sub forma unor derivaţi, cum 
sunt acetil-celuloza, nitroceluloza, xantogenatul de celuloză şi altele. Celuloza şi derivaţii săi 
se intrebuinţează în industria hârtiei, mătăsii artificiale, a lacurilor etc. 

  celobiază   celulază 

                 CH2 – OH                          CH2 – OH 
                          
                                 O                                        O    
                                               
                   OH                1    O   4        OH                                                           
                                      
       OH                                                                     OH 
                                 OH                                     OH 

celobioză 
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Digestia / metabolismul carbohidraţilor este un proces biochimic complex. El 
începe în gură, când enzima amilază din salivă începe procesul de hidroliză enzimatică a 
amidonului la dextrină, şi temporar se poate opri în stomac unde prezenţa acidului clorhidric 
dezactiveaza acţiunea enzimei. Digestia continuă apoi în intestinul subţire, unde acidul 
clorhidric este neutralizat de enzimele din pancreas, iar hidroliza este completă obţinându-se 
maltoza. Enzima maltaza catalizează digestia maltozei în  glucoză. Alte enzime specifice 
existente în intestin transformă sucroza şi lactoza în monozaharide.           

Amidon   ---amilaza →  Dextrina  ---amilaza →   Maltoza  ---maltaza →  Glucoza 
Glucoza se absoarbe prin pereţii intestinali în sistemul circulator şi este transportată la celule 
pentru a genera energie. Excesul de glucoză este rapid trimis spre ficat şi ţesutul muscular, 
unde este polimerizat şi stocat ca şi glicogen. Când organismul cere cantităţi sporite de 
energie, glicogenul va fi convertit înapoi în glucoză, care va genera energia necesară 
organismului. 
 
Poliglucidele omogene alcătuite din derivaţi al monoglucidelor, sunt mai puţin răspândite 
în natură.  
              Cea mai importantă este CHITINA, care intră în constituţia carapacei crustaceilor 
(raci şi homari), precum şi a tegumentului insectelor, viermilor şi moluştelor. Ea apare şi 
în regnul vegetal în unele alge verzi şi roşii. Este o substanţă insolubilă în apă şi rezistentă la 
agenţi chimici. Chitina este formată din resturi de β-D-glucozamină-N-acetilată, unite 
între ele prin legături 1,4-β-glicozidice.  

 
 

 POLIGLUCIDE NEOMOGENE  
Poliglucidele neomogene sau heteropoliglucidele sunt substanţe macromoleculare 

care conţin în structura lor resturi de diferite monoglucide sau de derivaţi ai acestora. Prin 
hidroliza lor se obţin hexoze, pentoze, acizi uronici şi derivaţi (esteri sulfurici ai ozelor, 
metilpentoze, N-acetilgalactozamină, N-acetilglucozamina). Se împart în două grupe, după 
absenţa sau prezenţa acizilor uronici în constituţia lor.  
Clasificarea poliglucidelor neomogene 

Arabo-xilani  
Gluco-manani  
Galacto –arabani  
Galacto-fructani  

1 Fără acizi uronici 
(din plante) 

Galacto-manani  
Hemiceluloze  
însoţesc celuloza 
şi   lignina 

Prin hidroliză formează hexoze (manoză, 
galactoză), pentoze (arabinoză, xiloză) şi 
acizi uronici (acid glucuronic şi acid 
galacturonic). 

2 
Cu acizi uronici – 
din plante   

Materii pectice  în 
fructe (30%, sfecla 
de zahăr (25%), 
bulbi, în  pereţii 
celulari  

componentul principal:  
acidul galacturonic, însoţit de diferite oze: 
galactoza, arabinoza, xiloza, ramnoza, 
fucoza. 
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Gume  
Guma arabică 

dau prin hidroliză galactoză, manoză, 
glucoză, ramnoză, L-fucoză, xiloză, acizi 
glucuronic şi galacturonic 

Mucilagii conţinut ridicat în pentoze 
rol în reţinerea apei 
Condroitin sulfaţii, din carnea de bovine, 
cartilagii, tendoane, salivă, plasmă,  
Acidul hialuronic - În ţesutul conjunctiv. 

Mucopoliglucide 
acide 
 

Heparina (ficat, muşchi, splină, plămâni, 
sânge, rinichi, inimă).  
Mucopoliglucide ale grupelor sanguine,  

Cu acizi uronici – 
din animale  
 
 

Mucopoliglucide 
neutre Imunopoliglucide (poliglucide bacteriene),  

 
Poliglucide neomogene fără acizi uronici 

Sunt foarte răspândite în regnul vegetal, însoţind celuloza, fiind ca şi aceasta 
substanţe de structură. Sunt de asemenea întălnite în seminţele unor plante, în bulbi şi în 
unele alge. Prin hidroliză ele pot forma amestecuri de: 

- pentoze: arabinoză, xiloză; 
- hexoze: glucoză, manoză, galactoză şi fructoză; 
- pentoze şi hexoze; 

Poliglucide neomogene cu acizi uronici din regnul vegetal 
Hemicelulozele sunt poliglucide, ce se găsesc în cantităţi apreciabile în lemnul 

diferitelor specii de arbori (17-40% din substanţa uscată), ştiuleţi de porumb, paie, tărâţe, în 
cojile unor seminţe. Ele însoţesc, de regulă, celuloza şi lignina. Sunt insolubile în apă, dar 
solubile în soluţii alcaline, având masa moleculară mai mică decât celuloza. Prin hidroliză 
formează hexoze (manoză, galactoză), pentoze (arabinoză, xiloză) şi acizi uronici 
(acid glucuronic şi acid galacturonic). Există hemiceluloze uşor hidrolizabile, ele 
constituie poliglucide de rezervă şi hemiceluloze greu hidrolizabile, care sunt de structură 
şi au rol asemănător celulozei. 

Hemicelulozele sunt o sursă importantă de materie primă pentru industria hârtiei, 
alcoolului etilic, a furfuralului şi a drojdiilor furajere. 

Materiile pectice sunt compuşi macromoleculari, care se găsesc în fructe (mere, 
prune, pere, gutui, citrice, aproximativ 30%, sfecla de zahăr (25%), bulbi, precum şi în  
pereţii celulari ai plantelor. În structura materiilor pectice componentul principal este  
acidul galacturonic, însoţit de diferite oze: galactoza, arabinoza, xiloza, ramnoza, 
fucoza. Proprietatea materiilor pectice de a forma geluri cu zahărul, joacă un rol esenţial 
în prepararea gemurilor şi marmeladelor din fructe. Pectinele mai sunt utilizate în 
fabricarea cleiurilor. 

Gumele şi mucilagiile vegetale sunt poliglucide neomogene cu grade de polimerizare 
diferite, puternic ramificate. Ele au proprietatea de a reţine apa, formând cleiuri, soluţii 
mucilaginoase sau geluri. Ele dau prin hidroliză galactoză, manoză, glucoză, ramnoză, L-
fucoză, xiloză, acizi glucuronic şi galacturonic. 

Gumele sunt secretate de anumite plante sau arbori (salcâmi, cireşi, vişini, pruni, 
migdali) în mod spontan sau după traumatizare. Ele se deosebesc de răşini prin solubilitate 
în alcool. Se întălnesc de asemenea şi în seminţele de in, lucernă, trifoi, cânepă, secară. 
Cea mai cunoscută gumă vegetală este guma arabică. 

Mucilagiile sunt răspândite în unele seminţe (in, lucernă, muştar), în unele alge şi au 
rolul de a reţine apa, împiedicând deshidratarea acestora. Datorită conţinutului ridicat în 
pentoze, ele pot fi identificate cu uşurinţă prin reacţii caracteristice acestora. 
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Poliglucide neomogene cu acizi uronici din regnul animal (mucopoliglucide) 
Mucopoliglucidele sunt poliglucide neomogene, care se găsesc în organismul animal şi 

sunt constituite dintr-o componentă glucidică (predominantă) şi o componentă proteică (în 
proporţie redusă) legate între ele prin legături electrovalente. Mucopoliglucidele sunt larg 
răspândite în ţesutul conjunctiv, căruia îi conferă consistenţă şi flexibilitate şi au un rol 
biochimic deosebit: 

- în cimentarea ţesuturilor; 
- ca agenţi de lubrefiere a articulaţiilor; 
- controlează compoziţia electroliţilor din lichidele extracelulare şi intervin în procesul 

de calcifiere; 
- protejează ovulul fecundat, precum şi diferitelor mucoase;  
- acţionează ca anticoagulant al sângelui; 
- constituie o barieră contra pătrunderii microbilor în organism. 

Mucopoliglucidele sunt constituite prin condensarea a două tipuri de unităţi 
glucidice: aminoglucidă (glucozamina sau galactozamina) şi acid uronic (glucuronic sau 
galacturonic). Mucopoliglucidele se împart în două categorii: cu caracter acid (care conţin 
acizi uronici) şi cu caracter neutru. 
Mucopoliglucide acide 

Sunt poliglucide cu caracter acid datorită prezenţei în moleculă a grupărilor -COOH 
din acizii uronici, precum şi a unor resturi –SO3H legate fie esteric prin intermediul unui 
hidroxil alcoolic al glucidei, fie prin intermediul grupării –NH2 a aminoglucidei. Sunt 
macromolecule alcătuite din unităţi diglucidice formate din acid glucuronic şi 
hexozamină, între care se stabilesc legături 1,3 - β - glicozidice. Hexozamina se poate 
prezenta ca derivat N - acetilat sau N - sulfurat. Cele mai importante mucopoliglucide sunt 
acidul hialuronic, condroitin sulfaţii şi heparina.  

 Acidul hialuronic a fost izolat pentru prima oară din umoarea vitroasă, iar ulterior 
din lichidul sinovial, cordonul ombilical, cornee, dermă. Este component a ţesutului 
conjunctiv, unde constituie datorită structurii sale puternic polimerizate o barieră contra 
pătrunderii germenilor patogeni. Se caracterizează printr-o vâscozitate mare şi funcţionează 
ca un liant tisular situat în spaţiile intercelulare, el îndeplinind în acelaşi timp un rol de 
apărare mecanică şi chimică pentru organismul animal. 

 Macromolecula de acid hialuronic este formată din acid glucuronic şi N-acetil-
glucozamina, legate prin legături 1,3-β-glucozidice. Unitatea diglucidică (acid 
hialobiuronic) se leagă 1,4-β-glicozidic de unitatea următoare: 

 
Acidul hialuronic are masa moleculară de ordinul 106 şi poate fi hidrolizat de către 

hialuronidază, o enzimă prezentă în spermatozoizi, în veninuri şi bacterii patogene 
(streptococi, stafilococi). Hialuronidazele din spermatozoizi depolimerizează acidul 
hialuronic ce înconjoară ovulul, facilitând fecundaţia. Hialuronidaza din bacterii 
depolimerizează acidul hialuronic din ţesutul conjunctiv, permiţând pătrunderea acestora în 
organism.  
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Condroitin sulfaţii sunt poliglucide răspândite în carnea de bovine, cartilagii,  
tendoane, salivă, plasmă. Structura lor este constituită din acid uronic şi N-acetil 

galactozamina, de care este fixată un rest de acid sulfuric la hidroxilul din C4 sau C6. Între 
aceste două componente glucidice se stabileşte o legătură 1,3-β-glicozidică. Unitatea 
diglucidică (condrozina) se leagă prin legături 1,4-β-glicozidice de unitatea  următoare. 
Există diferite tipuri de condroitin sulfaţi (A, B, C) care diferă între ei prin poziţia pe care o 
ocupă radicalul –SO3H sau prin acidul uronic prezent. Masele moleculare sunt de ordinul 
105. 

Condroitin sulfaţii sunt substanţe cu vâscozitate mare şi îndeplinesc un rol important 
în procesele de calcifiere a cartilagiilor. 

Heparina este o mucopoliglucidă răspândită în lichide şi ţesuturile mamiferelor (ficat, 
muşchi, splină, plămâni, sânge, rinichi, inimă). Heparina este formată din acid glucuronic şi 
glucozamină, în care grupările –NH2 şi unele grupări hidroxil sunt substituite cu resturi de 
acid sulfuric - SO3H, iar legăturile glicozidice dintre resturile de monoglucide sunt de tipul 
1,4 -α 

Heparina are acţiune anticoagulantă şi antilipemică, deoarece activează enzima 
lipoprotein-lipază. Ea este preparată în cantităţi mari din ficatul şi plămânii de bovine, sub 
formă amorfă sau cristalină. 
Mucopoliglucide neutre 

Mucopoliglucidele grupelor sanguine sunt cele mai importante poliglucide cu 
caracter neutru. Ele contribuie la specificitatea grupelor sanguine şi au fost descoperite în 
sângele uman. La structura lor participă D-galactoza, L-fucoza, N-acetilglucozamina şi N-
acetilgalactozamina. Aceste poliglucide au masa moleculară de aproximativ 2,6 x 105.  Ele 
se găsesc legate de polipeptide specifice, sub forma de glicoproteide. Substanţe cu 
structură similară se găsesc în saliva şi în sucul gastric,  ceea ce a uşurat mult studiul 
acestora. 

Imunopoliglucide (poliglucide bacteriene) sunt secretate de către fungi, fiind 
specifice fiecărei specii bacteriene. Numeroase bacterii produc în medii de cultură sau în 
sângele animalelor poliglucide neomogene, care determină specificitatea imunologică, 
de aceea sunt denumite şi imunopoliglucide. Prin inocularea acestora unui animal, se 
imprimă acestuia imunitate împotriva infecţiilor produse de bateria respectivă. 

lmunitatea se datoreşte apariţiei în ser a unor anticorpi de natură proteică,  apţi 
să lupte împotriva bacteriilor patogene, fie prin coagularea (aglutinarea) proteinelor  
bacteriene, fie prin dezagregarea (bacterioliza) acestora. Ele sunt constituite din galactoza, 
glucoză, manoză, ramnoză, precum şi cantităţi mici de aminoglucide şi acizi uronici. 

Clasificarea poliglucidelor neomogene cu acizi uronici – din animale   
Condroitin sulfaţii, din carnea de bovine, 
cartilagii, tendoane, salivă, plasmă., constituiţi din 
acid uronic şi N-acetil galactozamina, 
rol important în calcifierea cartilagiilor. 

 

Conţin  
o componentă glucidică 
(predominantă) şi  
o componentă proteică  
(în proporţie redusă) legate 
între ele prin legături 
electrovalente) 
 
Componenta glucidică se 
formează prin condensarea 
a 2  tipuri de unităţi 
glucidice : aminoglucidă 

Mucopoliglucide acide 
 

Acidul hialuronic - format din acid glucuronic şi N-
acetil-glucozamina, legate prin legături 1,3-β-
glucozidice. Unitatea diglucidică (acid 
hialobiuronic) se leagă 1,4-β-glicozidic de unitatea 
următoare. În ţesutul conjunctiv, constituie datorită 
structurii sale puternic polimerizate o barieră contra 
pătrunderii germenilor patogeni. 
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Heparina (ficat, muşchi, splină, plămâni, sânge, 
rinichi, inimă). Heparina este formată din acid 
glucuronic şi glucozamină, cu resturi de acid 
sulfuric - SO3H, iar legăturile glicozidice dintre 
resturile de monoglucide sunt de tipul 1,4 -α 
Are acţiune anticoagulantă şi antilipemică, 
Mucopoliglucide ale grupelor sanguine, conţin D-
galactoza, L-fucoza, N-acetilglucozamina şi  
N-acetilgalactozamina, sunt macromolecule. legate 
de polipeptide specifice, ca glicoproteide. 

(glucozamina sau 
galactozamina) şi  
acid uronic (glucuronic 
sau galacturonic). 
 

Mucopoliglucide 
neutre 

Imunopoliglucide (poliglucide bacteriene), 
constituite din galactoza, glucoză, manoză, 
ramnoză, precum şi cantităţi mici de 
aminoglucide şi acizi uronici. 
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2.5. LIPIDE  

CCuupprriinnss::  
2.5.1. Constituţia chimică generală şi clasificare:. 
               Rolul lipidelor în organismele animalelor 
2.5.2. CONSTITUENTII DE BAZA AI LIPIDELOR 
2.5.2.1. Acizii graşi  

- Acizi saturaţi: Acid butiric, Acid capronic, Acid caprilic, Acid caprinic, Acid lauric,  
               Acid miristic,  Acid palmitic, Acid stearic, Acid arahic, Acid behenic, Acid lignoceric 

- Acizi  nesaturaţi  cu  o dublă  legătură  
Acid docenic, Acid dodecenic, Acid palmitoleic, Acid oleic, Acid erucic, Acid nervonic 

- Acizi nesaturaţi cu mai multe duble legături:  
Acid linoleic, Acid linolenic, Acid arahidonic. 

- Acizii saturaţi ramificaţi:  
Acid izobutiric, Acid izovalerianic, Acid tuberculostearic(10-metil-stearic). 

- Hidroxiacizi saturaţi şi nesaturaţi:  
Acid cerebronic, Acid ricinoleic, Acid hidroxinervonic 
Rolul acizilor graşi  nesaturaţi  
Proprietăţile fizico-chimice ale acizilor graşi 

2.5.2.2.  Alcoolii constituenţi ai lipidelor    
- Alcooli alifatici:  Glicerolul.  

                             Alcoolii superiori, din ceride:  alcoolul cetilic(C16),stearic(C18),cerilic(C26), miricilic(C30). 
- Alcooli mono- sau polihidroxilici  
- Alcoolii ciclici: monociclicici - Inozitolul, policiclici - Sterolii. 
- Aminoalcoolii: Colamina (etanolamina). Colina (derivatul trimetilat al colaminei). Serina –

hidroxiaminoacid. Sfingozina - amino-diol nesaturat (din sfingolipide). 
2.5.3.  LIPIDE SIMPLE 
Gliceridele.  Răspândirea gliceridelor. Proprietăţi fizice şi chimice. Importanţa fiziologică a gliceridelor. 

         Steride. Steroli:Zoosterolii:colesterolul,lanosterolul. Fitosterolii:sitosterolul, stigmasterolul. Micosterolii: 
ergosterolul 

Ceride. Cerurilor naturale vegetale, ceara de albine, lanolina şi ceara de balenă  
Etolide. Cerurile unor conifere 
2.5.4.   LIPIDE COMPLEXE  
Glicerofosfolipide 

Glicerofosfolipide fără azot. Acizi fosfatidici. Cardiolipina. Inozitofosfatide. 
Glicerofosfolipide cu azot (cefaline, lecitine, serinfosfatide, plasmalogeni. 
Rolul glicerofosfolipidelor 

Sfingolipide  
Sfingolipide care conţin fosfor (sfingomieline)   
Sfingolipide care nu conţin fosfor (glicolipide: cerebrozide, gangliozide şi  sulfatide). 
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2.5.  LIPIDELE 
2.5.1. CONSIDERAŢII GENERALE  
Lipidele sunt o clasă de substanţe organice naturale, universal răspândite în toate 

celulele organismelor vii, vegetale şi animale. Ele au o însemnătate biologică deosebită, 
având atât rol plastic, cât mai ales rol energetic.  Lipidele apar în cantităţi mai mari în 
organismele animale şi mai mici în cele vegetale.  

Lipidele animale provin în principal, din hrană, dar organismul are capacitatea de a-
şi sintetiza lipidele şi pe seama glucidelor sau a protidelor excedentare. Cantitatea de lipide 
din organism diferă în funcţie de specia animală. Astfel, la bovine, conţinutul în grăsime de 
cca 17%, la cabaline 16,5%, la păsări 18%, la ovine 19%, la suine 23% .  

În regnul vegetal lipidele se întâlnesc în cantităţi mai mari în seminţele plantelor 
oleaginoase sub forma aşa numitelor uleiuri (de floarea soarelui, in, cânepă, soia, măsline, 
ricin, susan, etc).  

Lipidele se caracterizează printr-o heterogenitate deosebită a structurii lor chimice 
precum şi a proprietăţilor fizico-chimice. Lipidele sunt însă, fără excepţie, insolubile în 
apă, dar solubile în solvenţi organici (benzen, cloroform, acetonă, eter, tetraclorura de 
carbon), caracteristică prin care se deosebesc net de glucide şi protide.  

În organismele vii lipidele se află de multe ori asociate cu proteine sub forma unor 
substanţe mai mult sau mai puţin stabile, numite lipoproteide.   

2.5.1.1. Constituţia chimică generală şi clasificare  
Lipidele sunt esteri ai acizilor graşi saturaţi sau nesaturaţi cu diferiţi alcooli 

(monohidroxilici, polihidroxilici, aciclici sau ciclici). Ele conţin în molecula lor radicali de 
acizi graşi, constituiţi din catene lungi de atomi de carbon, care imprimă lipidelor un 
caracter hidrofob, apolar, deci proprietatea de a fi insolubile în apă.   

În funcţie de localizarea lor intracelulară, lipidele se clasifică în două categorii: lipide 
de constituţie (de structură) şi lipide de rezervă.  

Lipidele de constituţie se găsesc în citoplasma celulelor şi îndeplinesc un rol plastic, 
deoarece participă la menţinerea structurii celulelor. Ele sunt lipide complexe, având 
compoziţie constantă, care nu depinde de hrana pe care o primeşte organismul.   

Lipidele de rezervă sunt localizate în ţesutul adipos şi constituie o sursă energetică a 
organismului. Ele de obicei sunt de origine exogenă, provenind în principal din hrană sau din 
transformarea metabolică glucidelor şi protidelor. Lipidele de rezervă prezintă variaţii 
cantitative mari, în funcţie de factorii alimentari şi fiziologici.  

După constituţia chimică, lipidele se clasifică în două grupe: simple şi complexe.   
Lipidele simple sunt substanţe ternare formate din C, H şi O.  
Lipidele complexe conţin pe lângă C, H şi O şi alte elemente ca P şi N sau N şi S. 

 CLASIFICAREA  LIPIDELOR  
LIPIDE SIMPLE   gliceride, steride, ceride, etolide.  

fără N   acid fosfatidic şi  
inozitofosfatidic  

cu N   cefaline,  
  lecitine,  
  serinfosfatide,  

glicerofosfolipide 
(conţin P)  

  plasmalogeni  
cu P  sfingomieline  

glicolipide,  
cerebrozide,   
sulfatide,   

LIPIDE 
COMPLEXE  

sfingolipide  
(conţin N)  fără P   

gangliozide  
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2.5.1.2 Rolul lipidelor în organismele animalelor  
  
  

ROLUL LIPIDELOR ÎN ORGANISMELE ANIMALELOR 
       Lipidele sunt constituenţi ai organismelor animalelor, îndeplinind o serie de funcţii:  

--  constituie o sursă energetică esenţială pentru organisme, deoarece un gram de lipide 
metabolizat produce 9,3 Kcal. Această valoare este superioară faţă de cele 4,1 Kcal 
furnizate de un gram glucide;  

--  intră în constituţia componentelor celulare, deci îndeplinesc un rol plastic, 
intervenind în reglarea permeabilităţii transportului prin biomembrane;  

--  îndeplinesc funcţia de transport a substanţelor glicosolubile (vitamine, hormoni, acizi 
graşi esenţiali) prin lichidele biologice.  

--  îndeplinesc rolul de material izolant localizat în ţesutul subcutanat sau în jurul 
diferitelor organe, asigurând protecţia mecanică şi termică. O importanţă deosebită au 
lipidele pentru mamiferele marine, asigurând elasticitatea dermei, iar pentru păsările 
de apă asigură impermeabilitatea penajului.  

--  intervin în diferite procese metabolice care au loc cu schimbări esenţiale de energie.   
  
 
 
 
2.5.2.CONSTITUENŢI DE BAZĂ AI LIPIDELOR  
  
În structura chimică a lipidelor intră două tipuri de componente, care se unesc esteric:  

--  o componentă acidă constituită din acizi graşi,  
--  o componentă alcoolică constituită din diferite tipuri de alcooli.  

  
22..55..22..11.. ACIZII GRAŞI  

  
Acizii graşi sunt  

- acizi organici, care intră în constituţia lipidelor.  
--  sunt acizi monocarboxilici cu număr par de atomi de carbon cuprins între 

4 şi 30,  
--  cu catenă, saturată sau nesaturată liniară, sau, în proporţie redusă, cu 

catenă ramificată sau ciclică, hidroxiacizi sau cetoacizi.   
--  Formula generală a acizilor graşi saturaţi este următoarea:  

 
R – (CH2)n – COOH,                   n=2 – 30 

 
--  În scrierea simplificată a formulelor acizilor graşi, lanţul hidrocarburic este 

redat printr-o linie în zig-zag, fiecare colţ corespunzând unei grupe metilenice.                                                            
                                      CH2      CH2      CH2       CH2    CH2     CH2   CH2   COOH  
  
                               H3C       CH2    CH2       CH2     CH2      CH2       CH2  CH2  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11CCOOOOHH  
                                                    
                                                        1166  
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PRINCIPALII ACIZI GRAŞI DIN LIPIDELE ANIMALE SAU VEGETALE 

Nr. de C  Denumirea  Punct de topire  Formula  Provenienţa principală  
Acizi saturaţi  
4  
6  

Acid butiric  
Acid capronic 

-8  
-1,5  

CH3-(CH2)2-COOH  
CH3-(CH2)4-COOH  

În grăsimile din 
lapte  

8  
10  
12  
14  
16  
18  
20  
22  
24  

Acid caprilic  
Acid caprinic  
Acid lauric  
Acid miristic  
Acid palmitic  
Acid stearic  
Acid arahic  
Acid behenic  
Acid lignoceric 

+16,5  
+31  
+44  
+54  
+63  
+70  
+76  
+80  
+84  

CH3-(CH2)6-COOH  
CH3-(CH2)8-COOH  
CH3-(CH2)10-COOH  
CH3-(CH2)12-COOH  
CH3-(CH2)14-COOH  
CH3-(CH2)16-COOH  
CH3-(CH2)18-COOH  
CH3-(CH2)20-COOH  
CH3-(CH2)22-COOH  

În grăsimile din 
lapte  
În untul de cocos  
În grăsimile 
animale şi în uleiuri 
vegetale  
În cerebrozide  

Acizi  nesaturaţi  cu  o dublă  legătură   
10  
12  
16  
18  
22  
24  

Acid docenic  
Acid dodecenic  
Acid palmitoleic  
Acid oleic  
Acid erucic  
Acid nervonic 

  
  
+1  
+13  
+33,5  
+42  

9:10 poziţia dublei legături  
9:10  
9:10  
9:10  
9:10  
15:16  

  
În grăsimile din lapte  
În uleiuri vegetale şi în 
grăsimile animale  
În cerebrozide  

Acizi  nesaturaţi  cu  mai  multe  duble  legături  
18  
18  
20  

Acid linoleic  
Acid linolenic  
Acid arahidonic 

-6  
-14  
-50  

9:10; 12:13 poziţia dublei legături  
9:10; 12:13; 15:16  
8:9; 11:12; 14:15  

În uleiuri vegetale 
şi fosfolipide  

Acizii  saturaţi  ramificaţi  
            CH3  

                 │  
H3C – CH – COOH             
               CH3               

               │  
H3C–CH–CH2–COOH 

44  
  
  
 
5  
  
 
19  

Acid izobutiric  
  
  
 
Acid izovalerianic  
 
 
Acid 
tuberculostearic  
(10-metil-stearic) 

-47  
  
  
 
-37  
  
 
10   

H3C–(CH2)7–CH-(CH2)8–COOH  
                       │  
                       CH3 

În unele uleiuri  
  
  
  
  

Hidroxi - acizi  saturaţi  şi  nesaturaţi  
24  
18  
  
  
24  

Acid cerebronic  
Acid ricinoleic  
  
  
Acid 
hidroxinervonic  

+100  
+7,7  
  
  
+65  

CH3–(CH2)21–CH-OH–COOH        În cerebrozide  
CH3–(CH2)5–CH-CH2–CH=CH-(CH2)7-COOH  
                      │                                  În uleiul de 
                       OH                                         ricin  
                              
CH3–(CH2)7–CH=CH-(CH2)12-CH-COOH  
                                                    │  
                                                    OH  În cerebrozide 
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Răspândirea acizilor graşi 
         Cei mai răspândiţi acizi graşi sunt acidul palmitic şi acidul stearic, nelipsiţi din 
toate grăsimile vegetale şi animale.  
Acidul palmitic formează până la 50% din totalul acizilor graşi din grăsimile animale,   

 25% în grăsimile din lapte şi 10% în uleiurile vegetale.   
Acidul stearic se găseşte în grăsimile mamiferelor, în special în seul rumegătoarelor.  
         Dintre acizii graşi nesaturaţi cel mai răspândit este: 
Acidul oleic, care se găseşte în uleiul fructelor oleaginoase (80%),în graminee, rozacee,  
                compozite (30-60%),în uleiul de in (15-25%) şi în grăsimi animale (40-60%).  
Acidul palmitoleic apare în grăsimea de om (5%), în grăsimea animalelor acvatice (15-          
                20%),în lapte şi în uleiuri vegetale.   
Acidul erucic a fost semnalat în uleiul de rapiţă şi muştar.  
Acidul nervonic în structura cerebrozidelor.  
          Dintre acizii graşi cu mai multe duble legături,  
Acidul linoleic se găseşte în uleiul de măsline, în uleiul de in (25-30%) şi în cantităţi  
                 mici în grăsimi animale.   
Acidul linolenic se găseşte în uleiul de in (40%),  
Acidul arahidonic este prezent în proporţie de 20% în lipidele complexe de origine  
                animală (creier, ficat şi grăsimi de rezervă).  

Proprietăţile fizico-chimice ale acizilor graşi 
Acizii graşi saturaţi sunt acizii solizi, cu excepţia celor inferiori, care sunt lichizi.  

Punctele de topire cresc cu lungimea lanţului.  
Acizii graşi nesaturaţi sunt lichizi la temperatura ambiantă cu excepţia  

acidului erucic şi nervonic. Punctele de topire descresc cu gradul de nesaturare.  
Solubilitatea în apă a acestor acizi scade cu creşterea lanţului hidrocarburic.  

Acest lanţ imprimă moleculei un caracter hidrofob. Dacă se toarnă un acid gras pe suprafaţa 
apei, el va forma un film monomolecular, moleculele fiind orientate perpendicular pe 
suprafaţa apei cu  gruparea –COOH  îndreptată spre apă.  

Acizii graşi nesaturaţi prezintă izomerie geometrică, determinată de existenţa  
dublelor legături, cu izomeri cis-trans. Acizii naturali apar îndeosebi în forma cis.  
  
  
  
  
  
 
ACIZII GRAŞI SATURAŢI sunt mai puţin reactivi.  

Acizii graşi saturaţi prezintă proprietăţile grupării COOH şi anume: 
AA))  FORMEAZĂ SĂRURI CU HIDROXIZII:  

R – COOH + NaOH                R – COONa + H2O  
 Sărurile acizilor graşi se numesc săpunuri.  

Săpunurile solubile (de Na, K) sunt agenţi de emulsionare. 
Săpunurile de Ca şi Mg sunt insolubile.  

BB))  FORMEAZĂ ESTERI CU ALCOOLII, conform reacţiei:  
                    O                                                         O   
                 //                                                    //   

R – C         +        HO – R1                 R – C            +       H2O  
                 \                                                     \   
                   OH                                                      O – R1   

H – C – (CH2)7 – CH3  
      ║  
H – C – (CH2)7 – COOH  
    Acid oleic (cis)  

 

                                                H  
                                           /  
                   H3C – (CH2)7 – C   
                Acid elaidic          ║  
                  (trans)                 C – (CH2)7 · COOH             
                                              /  
                                           H    
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ACIZII GRAŞI NESATURAŢI sunt foarte reactivi, datorită dublelor legături.  
REACŢII DE ADIŢIE:  

aa))  prin adiţie de hidrogen,acizii graşi nesaturaţi se transformă în acizi graşi saturaţi:  
                                                                  H2  
CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH              CH3 – (CH2)16 – COOH  
             Acid oleic                                                                  Acid stearic  
b) prin adiţie de halogeni (Br, I, Cl) se transformă în derivaţii dihalogenaţi ai acizilor 

graşi saturaţi:                                                               
                                                           I2  
CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH                 CH3–(CH2)7–CH–CH–(CH2)7–COOH  
                         Acid oleic                                               │     │  
                                                                                                     I       I  
                                                                                                                                                                aacciidd  ddiiiiooddsstteeaarriicc  
cc))  se autooxidează fixând oxigen molecular sub formă peroxidică (R–O–O-) la un 

atom învecinat dublei legături. Peroxizii acţionează asupra altor molecule oxidându-
le, iar în urma unor reacţii în lanţ se obţin epoxizi, aldehide şi cetone.    

Rolul acizilor graşi  nesaturaţi 
- ACIZII GRAŞI NESATURAŢI cu două sau mai multe duble legături  

(linoleic, linolenic şi arahidonic) îndeplinesc un rol deosebit de important în nutriţia 
animală, deoarece organismele animale nu îi pot sintetiza sau îi sintetizează în cantităţi 
insuficiente. Din acest motiv acizii linoleic, linolenic şi arahidonic sunt denumiţi şi acizi 
graşi esenţiali, cunoscuţi şi sub denumirea de vitamină F. Acizii linoleic şi linolenic se 
găsesc numai în regnul vegetal, deci trebuie procuraţi prin hrană, iar acidul arahidonic 
poate fi sintetizat de către organismul animal numai din acizii linoleic şi linolenic.  

--  Ei îndeplinesc în organism diferite funcţiuni: participă la formarea   
Membranelor celulare, intervin în metabolismul mitocondrial, intră în structura 
fosfolipidelor, sunt precursori ai prostaglandinelor, intervin în buna funcţionare a pielii 
(previn dermatitele şi uscarea acesteia).  
       Carenţa în acizi graşi esenţiali se manifestă prin lipsa de vitalitate la nou-născut, 
încetarea creşterii, diminuarea capacităţii de reproducţie, precum şi apariţia de eczeme. 

  
22..55..22..22.. ALCOOLII CONSTITUENŢI AI LIPIDELOR.   
Alcoolii care intră în constituţia lipidelor pot să fie: alcooli alifatici, mono- sau 
polihidroxilici, ciclici, sau din categoria aminoalcoolilor.  

Alcooli alifatici  
1. Glicerolul (propantriol): 

 cel mai important şi mai răspândit alcool alifatic,  
 intră în structura lipidelor simple şi a unor 
  lipide complexe (glicerofosfolipide).  

2. Alcoolii superiori au o simplă grupare hidroxilică în moleculă  
şi o catenă formată dintr-un număr par de atomi de carbon. Ei intră în structura 
ceridelor (lipide simple). Cei mai importanţi alcooli superiori sunt: alcoolul cetilic (C16), 
alc. stearic (C18), alc. cerilic (C26), alc. miricilic (C30). 
 
Alcoolii ciclici. În structura unor lipide simple sau complexe sunt prezenţi alcooli 
monociclici de tipul inozitolului sau policiclici de tipul sterolilor.  

Inozitolul, un hexitol ciclic, apare în structura inozitfosfatidelor (lipide complexe).  
Sterolii sunt alcooli policiclici, care derivă de la structura ciclică de bază, numită 

steran. 

       H2C – OH  
            │  
          H – C – OH  
            │  
       H2C – OH 

Glicerol 
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Sterolii se caracterizează prin prezenţa în poziţia 3 a unei grupări hidroxil, iar în 
poziţia 17 a unei catene laterale formate din 8-10 atomi de carbon, ceea ce conferă 
acestora o diversitate structurală şi funcţională.                                    

                                                                                   12                  17     
                                                                                                                                  
                                                                                                                           
                                                                                                                          11   C    13          D     16                                                                                                                                                           
                                                                                                 1                     9                14                   15 
                                                                                       2                    10              8 
                                                               A                   B 
                                                                                      3                5                    7                                                                                                                                                                                     4                     6 
                                                                                                                                        SStteerraann            
                                                                                                    ((cciiccllooppeennttaannppeerrhhiiddrrooffeennaannttrreenn))  

Aminoalcoolii  
Sunt compuşi cu funcţiuni mixte, care conţin în moleculă grupări hidroxilice şi 

grupări amino. Cei mai importanţi aminoalcooli sunt:  
Colamina (etanolamina) şi colina (derivatul trimetilat al colaminei), 

--  participă la sinteza lipidelor complexe sub formă de derivaţi fosforilaţi: 
fosforil colamina şi fosforil colina.  

                                                                           CH3  
                                                                                    +/  
H2C – OH                                  HO – CH2 – CH2 – N – CH3  
│                                                                                   \   
H2C – NH2                                                                     CH3  
Colamina                                             Colina  
                      OH                             HO                                          CH3  
                  /                                      \                                + /   
H2C – O – P      O                          O     P – O – CH2 – CH2 – N– CH3  
    │             \                                      /                                   \   
H2C – NH2    OH                             HO                                          CH3  
Fosforilcolamina                                       Fosforilcolina  
 Serina este un hidroxiaminoacid, care apare în structura unor lipide complexe.  
                   HO – CH2 – CH – COOH                          HO – CH2 – CH2 – NH2  
                                        │                        -CO2  
                                         NH2  
                                Serina                                                   Colamina  
 Prin oxidare se transformă în colamină.  
 Sfingozina este un amino-diol nesaturat cu 18 atomi de carbon. Intră în structura 
lipidelor complexe (sfingolipide).  
                                            H2C – OH  
                                                │  
                                         H – C – NH2  
                                                │  
CH3 – (CH2)12 – CH = CH – C – OH     Sfingozina  
                                                │  
                                                H      
           
2.5.3. LIPIDE SIMPLE 

Lipidele simple sunt substanţe ternare, conţinând C, H şi O. Ele sunt esteri formaţi 
din acizi şi alcooli. Sunt cele mai răspândite lipide, fiind componente principale ale lipidelor 
de rezervă.  
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Gliceridele  
Gliceridele sau acilglicerolii sunt lipide simple, în constituţia cărora intră glicerolul şi 

acizi graşi. Din punct de vedere chimic sunt esteri ai glicerolului cu diferiţi acizi graşi.  
 
Reacţia de esterificare este:  
   H2C – OH                                                          H2C – O – CO – R   
       │                                                                        │  
H – C – OH              + R – COOH ------------> H – C – OH   
       │                                                -H2O                │  
   H2C – OH                                                          H2C - OH  
    Glicerol                        Acid gras                           Acil glicerol  
 
După numărul grupelor –OH esterificate din glicerol, gliceridele sunt de 3 feluri:  

--  monogliceride (monoacilgliceroli);  
--  digliceride (diacilgliceroli);  
- trigliceride (triacilgliceroli).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă la esterificare participă un singur acid gras, se formează gliceride simple. 
Trigliceridele conţin, doi sau trei acizi graşi diferiţi, de aceea sunt gliceride mixte. 
Grăsimile naturale sunt întotdeauna amestecuri de trigliceride mixte. 
Cei mai răspândiţi acizi graşi în structura gliceridelor sunt 

acidul oleic, acidul palmitic şi acidul stearic. 
Nomenclatura gliceridelor ţine seama de felul şi numărul acizilor graşi, ce esterifică 
glicerolul. Astfel, tristearina conţine trei resturi de acid stearic,  
oleodipalmitina conţine un rest de acid oleic şi două resturi de acid palmitic,  
palmitostearina conţine un rest de acid palmitic, unul de acid oleic,unul de acid stearic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        O                                          O                                         O    
                     //                                      //                                       //   
    H2C – O – C – R                  H2C – O – C – R                 H2C – O – C – R                                                                 
        │                                            │           O                           │           O 
                                                                    //                                       //     
OH–C– OH                           H – C – O – C – R              H – C – O – C – R  
        │                                           │                                          │            O 
                                                                                                      //       
   H2C – OH                            H2C – OH                            H2C – O – C – R    
      Monoglicerida                    Diglicerida                                      Trigliderida    

H2C – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3  
│  
HC – O – CO – (CH2)14 – CH3  
│  
H2C – O – CO – (CH2)14 – CH3  
Oleodipalmitina  
H2C – OCO – (CH2)14 – CH3  
│  
HC – OCO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 - CH3  
│  
H2C – OCO – (CH2)16 – CH3  
Palmitoleostearina 



 94 

Răspândirea gliceridelor.  
Gliceridele se găsesc în cantităţi mari în organismele animale sub formă de gliceride 

de rezervă, precum şi în unele seminţe şi fructe. În cantităţi mici apar în structura celulei, ca 
gliceride de constituţie. Gliceridele de rezervă se găsesc libere în celulă, constituind o sursă 
energetică importantă şi imediată pentru organism. Surplusul de gliceride se depozitează în 
ţesutul adipos. Gliceridele de constituţie sunt legate de anumite formaţiuni sau structuri 
celulare (membrane, particule subcelulare). 
 Compoziţia în trigliceride (%) din ţesutul adipos al unor specii de animale:  

Specia  Triglicerida  
Bovine  Ovine  Suine  

Oleopalmitostearina  
Palmitodioleina  
Oleodipalmitina  
Stearodioleina  
Dipalmitostearina  
Palmitodistearina  

32  
23  
14  
11  
8  
6  

27  
52  
5  
7  
2  
2  

28  
47  
12  
7  
3  
2  

 Compoziţia trigliceridelor din ţesutul adipos variază în funcţie de specie, organ, vârsta 
şi alimentaţia animalelor.   
 Gliceridele din lapte conţin în structura lor acizi graşi cu catenă scurtă (C4-C12). 
Aceşti acizi graşi inferiori provin din transformarea acizilor graşi superiori (C18) în glanda 
mamară.  
 În regnul vegetal, grăsimile se acumulează în pericarpul unor fructe (măsline),   cel 
mai des în cotiledoane (floarea soarelui, in, arahide) şi în embrionii cerealelor.   
 
Proprietăţi fizice.  

Gliceridele sunt substanţe incolore, insolubile în apă, solubile în solvenţi organici 
(acetonă, sulfură de carbon, eter, cloroform, benzen). Ele nu au gust şi miros, cu excepţia 
tributirinei.   
 Gradul de consistenţă al gliceridelor este diferit în funcţie de natura şi proporţia 
acizilor graşi constituenţi. Astfel, gliceridele pot fi:  

--  uleiuri de origine vegetală, care sunt lichide la temperatura obişnuită, deoarece conţin 
cu preponderenţă acizi graşi nesaturaţi;  

--  grăsimi şi unturi de origine animală, cu punct de topire 20o şi 30o C;  
--  seuri, de origine animală, solide cu punct de topire peste 35oC şi conţin cu 

preponderenţă acizi graşi saturaţi.  
Gliceridele pot prezenta activitatea optică,când conţin în moleculă un carbon asimetric.  

  
Proprietăţi chimice.  

Gliceridele, fiind esteri, prezintă atât proprietăţi datorite legăturii esterice, cât şi datorite 
constituenţilor (acizi graşi şi glicerol). 

a) Proprietăţi datorită legăturii esterice 
1. Hidroliza acidă sau enzimatică (lipaze) dă naştere la glicerol şi acizi graşi: 

H2C – O – CO – R1                              H2C – OH                  R2 – COOH 
    │                                  +3H2O             │ 
 HC – O – CO – R2    <--------------->   HC – OH        +        R2 – COOH  
    │                                   -3H2O             │ 
H2C – O – CO – R3                               H2C – OH                  R2 – COOH 
Triglicerida                                         Glicerol                        Acizi graşi 
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Hidroliza enzimatică are loc sub influenţa lipazelor pancreatice în organismele 
animale, iar în plante şi microorganisme, a lipazelor specifice. Procesul decurge în etape, 
formându-se următorii compuşi: 
                           lipaze                             lipaze 
trigliceridă                        digliceridă                             monogliceridă                 glicerol 
                                   
                          acid gras                      acid gras                              acid gras   

2. Saponificarea este procesul de hidroliză alcalină a gliceridelor în urma  
căreia rezultă glicerol şi sărurile acizilor graşi, numite săpunuri. Hidroxizii utilizaţi sunt cei 
alcalini (NaOH, KOH) şi alcalino – pământoşi [Ca(OH)2, Ba(OH)2].  
                        
H2C – O – CO – R                            H2C – OH                                O 
    │                             +3KOH             │                                       // 
 HC – O – CO – R  <--------------->   HC – OH        +        3R – C  
    │                                                       │                                       \ 
H2C – O – C O– R                             H2C – OH                               OK 
  Triglicerida                                                Glicerol                        Săpun 

Săpunurile de sodiu sunt solide, iar cele de potasiu sunt moi, ambele fiind uşor 
solubile în apă. Săpunurile de calciu sau magneziu sunt insolubile în apă. 

Săpunurile formează emulsii cu grăsimile şi alte substanţe, proprietate datorită 
căreia sunt întrebuinţate la spălat. 

Pentru caracterizarea uleiurilor şi grăsimilor se foloseşte 
indicele de saponificare, care reprezintă numărul de  
mg de hidroxid de potasiu necesar saponificării unei cantităţi de 1 g grăsime sau ulei. 
Cunoscând valoarea acestui indice, se poate calcula masa moleculară medie (M) a unei 
gliceride. 

b) Reacţii la nivelul catenei acizilor graşi 
1. Hidrogenarea. Gliceridele care conţin în moleculă acizi graşi nesaturaţi,  

adiţionează hidrogen la dublele legături. Reacţia se petrece la temperatură ridicată 
(200oC) şi în prezenţă de catalizatori (nichel, paladiu).  
Prin hidrogenare uleiurile se transformă, astfel, în tristearină 
Pe acest procedeu se bazează obţinerea margarinei din uleiuri vegetale (floarea 
soarelui, soia, bumbac, etc), iar corectarea proprietăţilor organoleptice se realizează 
prin adăugarea unor ingredienţi (lapte, sare, arome, vitamine). 

   O                                                                                            O 
                    //                                                                                    // 
H2C – O – C – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3            H2C – O – C – (CH2)16 – CH3  
    │              O                                                                            │            O 
    │               //                                                        +3H2     │          // 
 HC – O – C – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 ------> HC – O – C – (CH2)16 – CH3  
    │               O                                                                            │               O 
    │              //                                                                              │              // 
H2C – O – C – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3             H2C – O – C – (CH2)16 – CH3  
                 Trioleina                                                            Tristearina 
 

2. Halogenarea. Gliceridele nesaturate pot adiţiona halogeni la dublele legături 
etilenice. Pentru fiecare dublă legătură se adiţionează doi atomi de halogen. Cantitatea de 
halogeni adiţionată este direct proporţională cu gradul de nesaturare a gliceridei. De exemplu 
trioleina adiţionează 6 atomi de iod şi se transformă în tristearină hexaiodurată: 
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 H2C–O–CO–(CH2)7–CH = CH–(CH2)7–CH3                 H2C–O–CO–(CH2)7–CH–CH–(CH2)7-CH3  
    │                                                                                         │                            │      │  
    │                                                                     +3 I2            │                            I        I                                                                                                           
HC–O–CO–(CH2)7–CH = CH–(CH2)7–CH3 ---------->  HC–O–CO–(CH2)7–CH–CH–(CH2)7-CH3  
    │                                                                                         │                            │      │  
    │                                                                                         │                             I       I 
H2C–O–CO–(CH2)7–CH = CH–(CH2)7–CH3                 H2C–O–CO–(CH2)7–CH–CH–(CH2)7-CH3  
                                                                                                                               │       │  

                                                                                                   I        I          
Trioleina                                                                Tristearina hexaiodurată 

Indicele de iod (Ii) este o măsură a gradului de nesaturare a unei gliceride şi 
prezintă numărul de grame de iod fixate la 100 g de grăsime. Valoarea acestui indice ne 
permite să tragem concluzii asupra structurii acizilor graşi din constituţia gliceridei. 
 Uleiurile cu un grad mare de nesaturare au indice de iod foarte ridicat. Ele se 
numesc uleiuri sicative deoarece întinse într-un strat subţire se usucă repede, datorită 
formării unor produşi de oxidare şi polimerizare. 
 În tabelul de mai jos sunt redaţi indicii de saponificare (mg KOH / 1 g grăsime) şi 
indicii de iod (g iod fixate la 100 g de grăsime) pentru câteva gliceride diferite: 

Gliceride Indicii de saponificare  
IS(mg/g) 

Indicii de iod  
II (g/100 g) 

Slănină (suine) 
Seu (ovine) 
Unt (vacă) 
Ulei de in  
Ulei de soia 

191 – 202 
190 – 196 
220 – 240 
190 – 196 
190 – 197 

54 – 69 
32 – 50 
26 – 38 

170 – 202 
115 – 145 

          3. Râncezirea. Gliceridele expuse timp îndelungat acţiunii unor agenţi fizici (lumină, 
aer, căldură, umezeală) suferă un proces de degradare chimică care modifică proprietăţile 
organoleptice ale acestora (miros şi gust caracteristic, neplăcut) făcându-le neutilizabile în 
alimentaţie. Fenomenul poartă numele de râncezire şi constă într-o hidroliză parţială în 
glicerol şi acizi graşi, urmată de oxidarea acestor compuşi. 

Rîncezirea hidrolitică constă în hidroliza lentă a gliceridelor sub acţiunea umezelii şi 
a enzimelor (lipazice) produse de bacteriile contaminate. 

 În aceste condiţii apar acizii graşi liberi şi creşte indicele de aciditate a grăsimii. 
                       HOH 
  Gliceridă                        R – COOH (acizi graşi) + glicerol + monoacil – şi diacil glicerol 
 Râncezirea oxidativă are loc sub acţiunea oxigenului din aer şi a luminii. În aceste 
condiţii acizii graşi nesaturaţi liberi sau cei din gliceride sunt oxidaţi la nivelul dublelor 
legături cu formare de peroxizi (autooxidare). Aceşti peroxizi sunt instabili şi se descompun, 
dând naştere la o serie de reacţii cu formare de hidroacizi, aldehide şi cetone cu gust şi miros 
neplăcut. 
 Importanţa fiziologică a gliceridelor. Gliceridele îndeplinesc în organismele 
animale o serie de funcţii importante: 

- Gliceridele constituie rezervă principală de energie, întrucât prin degradarea lor se 
eliberează cea mai mare cantitate de energie/mol de substanţă. Această rezervă se 
consumă în condiţiile unei alimentaţii sărace în glucide şi se reface pe seama unui 
regim alimentar bogat în glucide; 

- Gliceridele contribuie la izolarea mecanică şi termică a diferitelor organe, deci la 
protecţia acestora; 

- Gliceridele formează cu proteinele complexe de tipul chilomicronilor şi 
lipoproteinelor circulante, care servesc la transportul acizilor graşi în organism. 
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Steroli şi steride 
Steridele sunt lipide simple, larg răspândite în natură, fiind prezente în cantităţi mici 

în ţesuturile animale şi vegetale.  
Acizii graşi care intră în alcătuirea steridelor sunt de obicei  

acidul palmitic, stearic şi oleic. 
Sterolii naturali au structură steroidică şi prezintă câteva caracteristici commune: 

- în poziţia 3 conţin câte o grupare hidroxilică; 
- în poziţiile 10 şi 13 au câte o grupare metil - CH3; 
- în poziţia 5 au dublă legătură (excepţie lanosterolului); 
- în poziţia 17 se găseşte o catenă laterală de lungime variabilă (8-10 atomi de C); 
- unii steroli mai conţin duble legături, fie în ciclul B, fie în catena laterală. 

Formula unui sterol arată deci, astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Steridele se formează în urma reacţiei de esterificare dintre steroli şi acizi graşi: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Diferitele tipuri de steride se deosebesc între ele prin: 
- natura acidului gras; 
- natura substituenţilor din policiclu, inclusive a catenei laterale din C17; 
- gradul de nesaturate al sterolului. 

Steridele se clasifică după  provenienţa lor în: 
a) zoosteride (din regnul animal); 
b) fitosteride (din regnul vegetal); 
c) micosteride (din drojdii şi ciuperci). 
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Zoosterolii se găsesc în regnul animal în cantităţi mici în toate celulele. În cantitate 
mai mare apar în gălbenuşul de ou, calculi biliari, icre, capsule suprarenale şi în lanolină. 
Zoosterolii cei mai importanţi sunt colesterolul  şi  lanosterolul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colesterolul este foarte răspândit în natură, atât liber cât şi esterificat şi a fost izolat 

pentru prima oară din calculi biliari, unde se găseşte în proporţie de până la 90%. Se găseşte 
în toate celulele organismului animal, iar în cantitate mare în glandele suprarenale. În regnul 
vegetal a fost semnalizată prezenţa colesterolului în anumite alge. 
 Se prezintă sub formă de cristale albe strălucitoare, insolubile în apă, solubile în 
solvenţi organici. Este optic activ (levogir) întrucât conţine 8 C asimetrici.  
Expus razelor ultraviolete colesterolul  se transformă în vitamina D3 (antirahitică). 
Iniţial se formează 7-dehidrocolesterolul în ficat sub acţiunea unei dehidrogenaze, care 
ajungând în piele se comportă ca o provitamină, transformându-se în vitamina D3 
(antirahitică). 
 
                   Dehidrogenază                                               U.V. 
Colesterol                            7 dehidrocolesterol                               vitamina D3 
                        (ficat)                                                                                 (piele) 

Cantitatea de colesterol din sânge variază la diferite specii de animale între  
125-140 mg%, iar 80% din această cantitate este esterificat cu acizi graşi. Forma 

de eliminare a colesterolului este coprosterolul care se formează prin reducerea 
(hidrogenarea) acestuia sub acţiunea bacteriilor din intestin. El este eliminat prin fecale. 
În stări patologice colesterolul din bilă formează calculii biliari, bila nu mai poate trece în 
intestin ci se varsă în sânge şi apare icterul. 
 Colesterolul are o serie de funcţiuni biochimice în organismele animale: 
Colesterolul contribuie la reglarea permeabilităţii membranelor fiind un constituent al 
acestora; 
Colesterolul este antitoxic şi antihemolitic neutralizând efectul unor toxine sau inhibând 
acţiunea hemolitică a unor substanţe ca saponinele (digitonina) şi lizolecitinele; 
Colesterolul contribuie la resorbţia acizilor graşi formând cu aceştia esteri; 
Colesterolul funcţionează ca activator al acizilor biliari şi al hormonilor cu structură 
steroidică precum şi al vitaminei D3. 

Lanosterolul este un zoosterol existent în lanolină, respectiv în grăsimi de pe părul 
animalelor, în special pe lâna ovinelor. Faţă de colesterol diferă prin prezenţa a 4 grupări 
metil şi a două duble legături: C8=C9 şi C24=C25. 

a) Fitosterolii cei mai importanţi sunt sitosterolul şi stigmasterolul. Ei se deosebesc de  
colesterol prin catena laterală.Organismul animal nu poate valorifica fitosteridele, care se 
elimină netransformate. 

 

Colesterolul 

OH 
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b) Micosterolii se găsesc în drojdii şi mucegaiuri. Ergosterolul este cel mai important  
micosterol separat din Secale cornutum (cornul secarei), din drojdia de bere, ciuperci, 
gălbenuşul de ou. În cantităţi mici însoţeşte colesterolul în ţesuturile animale. Ergosterolul 
este o substanţă albă, cristalină, insolubilă în solvenţi organici.  

Sub acţiunea luminii şi a razelor ultraviolete se transformă în vitamina D2 
(antirahitică), deci ergosterolul este provitamină D. 
 
Acizii biliari 
 Ficatul vertebratelor secretă o serie de acizi liposolubili, care se găsesc în bilă 
(secreţia internă a ficatului) şi care se numesc acizi biliari. Ei sunt înrudiţi cu sterolii din 
punct de vedere chimic, conţinând în moleculă un nucleu steranic. Au 24 atomi de carbon în 
moleculă, catena laterală este scurtată prin oxidare şi posedă o grupare carboxil, iar în nucleu 
conţin una, două sau trei grupe hidroxilice. Aceşti hidroxiacizi derivă ipotetic de la acidul 
colanic: 
 Cei mai importanţi acizi biliari sunt acidul colic, acidul dezoxicolic, acidul litocolic 
şi acidul chenodezoxicolic: 
 Acizii biliari liberi sunt substanţe cristaline, greu solubile în apă. Ei se găsesc în bilă, 
conjugaţi cu glicocolul şi taurina. 
                                                                                                 O   H 
                                                                                        ║   │  
C23H36(OH)3COOH + H2N–CH2–COOH → C23H36(OH)3–C–N–CH2–COOH + H2O 
    Acid colic                         Glicocol                                   Acid glicocolic  
 
 
                                                                                                     O   H 
                                                                                           ║   │  
C23H36(OH)3COOH+H2N–CH2–CH2–SO3H→C23H36(OH)3–C–N–CH2–CH2–SO3H+            
                                                                                                                                 + H2O 
    Acid colic                         Taurina                                   Acid taurocolic  
 
 Sărurile acizilor biliari sunt substanţe tensioactive, micşorând tensiunea 
superficială dintre două lichide nemiscibile şi au proprietatea de a emulsiona lipidele, 
favorizând astfel digestia lor.  Lipidele insolubile în apă formează cu acizii biliari particule 
fine cu interior hidrofob şi cu exterior hidrofil. 
 Rolul acizilor biliari pentru organismele animale este multiplu şi anume: 

- acţionează ca agenţi de emulsionare a lipidelor la nivelul intestinului facilitând 
hidroliza enzimatică a acestora precum şi absorbţia; 

- activează secreţia de enzime pancreatice, în special a lipazelor; 
- stimulează eliberarea enterokinazei, enzimă care transformă tripsinogenul în tripsină; 
- intervin în controlul sintezei colesterolului la nivelul intestinului, deci, indirect 

influenţează propria lor sinteză; 
- stimulează secreţia bilei de către ficat. 

 
Ceride  

Ceridele sunt esteri ai unor alcooli superiori monovalenţi (C16, C18, C26 şi C30) cu 
acizi graşi superiori.  

Ele sunt constituenţi principali ai cerurilor naturale. Acestea sunt amestecuri 
complexe de ceride, acizi şi alcooli liberi, precum şi alcani (C16 – C37) şi steride. 

Cerurile sunt larg răspândite în regnul vegetal, pe frunze, tulpini şi fructe, constituind  
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un strat protector împotriva pierderilor de apă, a umidităţii excesive şi atacului microbian. Ele 
pot să apară şi în sucul lăptos al unor plante. 

În regnul animal ceridele sunt secretate de glandele cerifere ale insectelor, glandele 
uropigene ale păsărilor şi de glandele sebacee ale mamiferelor. Cerurile întâlnite în regnul 
animal sunt: ceara de albine, lanolina şi ceara de balenă. 

Ceridele sunt substanţe albe, amorfe, unsuroase la pipăit, insolubile în apă, solubile în  
benzen, eter, cloroform. Ele sunt rezistente la agenţi chimici, nu sunt oxidabile şi sunt foarte 
greu hidrolizabile. 
 
Etolidele 
 Etolidele sunt lipide cu structură ciclică găsite în cerurile unor conifere. 

 Ele sunt formate din moleculele unor hidroxiacizi, cum ar fi acidul hidroxilauric (C12 
– sabinic) şi acidul hidroxipalmitic (C16 – iuniperic). 
 În structura unei etolide intră două molecule ale aceluiaşi acid, care participă la reacţia 
de esterificare prin cele 2 grupe funcţionale diferite - OH şi COOH: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..55..44..  LLIIPPIIDDEELLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  

  
 Lipidele complexe sunt o clasă de lipide cu largă răspândire în toate celulele animale 
şi vegetale. În constituţia lor intră pe lângă carbon, hidrogen, oxigen şi alte elemente, cum ar 
fi fosfor, azot sau sulf. Datorită faptului că majoritatea conţin fosfor sub forma radicalului 
acidului ortofosforic (H3PO4) se mai numesc fosfatide sau fosfolipide.  

Ele prezintă  o structură complexă, conţinând: acizi graşi şi alcooli, şi  
alte componente: acidul fosforic, aminoalcooli, aminoacizi, inozitol sau glucide. 

Lipidele complexe fac parte din categoria lipidelor de constituţie, întrucât participă la 
formarea unor structuri celulare, au rol în permeabilitatea membranelor. 

Compoziţia lipidelor complexe nu este dependentă de alimentaţie, ca a gliceridelor,  
Organismul animal are capacitatea să şi le sintetizeze din metaboliţi relativ simpli.  

Răspândire.  
În organismele animale şi vegetale lipidele complexe se găsesc asociate cu substanţe 

proteice sub formă de lipoproteide. 
Lipidele complexe se găsesc răspândite în special în: 

 creier (30%), în ficat (10%), inimă (7%) şi gălbenuş de ou (20%).  
 În regnul vegetal apar în cantităţi mai mari în seminţele plantelor oleaginoase  

(soia 2,5%) şi în seminţele cerealelor (grâu 2%). 
Clasificare. Lipidele complexe se subdivid în funcţie de natura alcoolului participant, în 
două categorii: glicerofosfolipide şi sfingolipide. 

 
R ― CH ― R’― COOH 
        │   
H― O        +         O―H   
   
HOOC―R’―CH―R 

-2 H 2O 

                              O 
                              ║ 
R ― CH ― R’― C 
 
O                                       O 
 
              C―R’―CH―R 
             ║ 
             O 
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 La rândul lor, fiecare din acestea conţin mai multe subgrupe, clasificate pe baza 
prezenţei sau absenţei în moleculă a azotului şi fosforului: 
Glicerofosfolipide: fără azot: acizi fosfatici şi inozitofosfatide; cu azot: cefaline, lecitine, 
serinfosfatide şi plasmalogeni. 
Sfingolipide:cu fosfor: sfingomieline; fără azot: ceramide, cerebrozide, gangliozide şi sulfatid 

GLICEROFOSFOLIPIDE 
Glicerofosfolipidele sunt lipide complexe, care derivă de la glicerol şi conţin  în 

moleculă fosfor. Unele conţin în moleculă şi azot. Ele sunt esteri ai glicerolului cu acizi 
graşi saturaţi şi nesaturaţi şi cu acid fosforic. În cele mai multe glicerofosfolipide, de 
acidul fosforic se leagă esteric un alcool (cu sau fără azot) sau un aminoacid.  

Structura generală a unei fosfolipide este următoarea: 
                                O 
                            // 

1  CH2 – O – C – R1   
                               O 

         //                     - regiune nelopară (hidrofobă) 
2  CH – O – C – R2 

                          O 
 

3  CH2 – O – P – O – X        - regiune polară (hidrofilă) 
                       │  
                        O -  

Dintre acizii graşi care intră în alcătuirea fosfolipidelor, cei saturaţi (palmitic sau stearic) 
esterifică hidroxilul de la C1, cei nesaturaţi (oleic sau arahidonic) esterifică hidroxilul / C2. 

Glicerofosfolipidele sunt prezente în toate celulele organismului animal şi au rol 
structural formând membranele celulare şi intracelulare. Cantităţi mari din aceste lipide se 
găsesc în ţesutul cerebral, măduvă, ficat, eritrocite şi gălbenuşul de ou. 

   
 Glicerofosfolipide fără azot 

1. Acizii fosfatidici. Sunt cele mai simple glicerofosfolipide.  
Prin hidroliză dau naştere la glicerol, acizi graşi (saturaţi şi nesaturaţi) şi acid fosforic.  
După poziţia acidului fosforic în moleculă se disting acizi α-fosfatidici şi β-fosfatidici. 
                          O                                                          O 
                      //                                                     // 

H2C – O – C – R1                                       H2C – O – C – R1   
                     O                                                         OH   
                    //                                                         /                     
 HC – O – C – R2                                  HC – O – P          O 
                    OH                                                     \ 
                   /                                                       OH 
H2C – O – P        O                                                   O     
                   \                                                            // 
                    OH                                   H2C – O – C 
                                                                                 \  
                                                                                   R2 
Acid α-fosfatidic                                  Acid β-fosfatidic 
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 Acizii fosfatidici apar în organismul animal în cantităţi mici (5-10% din totalul 
fosfolipidelor) fiind intermediari în sinteza gliceridelor şi a fosfolipidelor. Acizii β-fosfatidici 
nu se găsesc în organismul viu, ei apar prin izomeria acizilor α-fosfatidici în timpul izolării 
acestora. 
 Cardiolipina este un acid polifosfatidic izolat din muşchiul inimii. Prezenţa ei a fost 
semnalată şi în alte ţesuturi, precum şi în membrana mitocondrială. În constituţia 
cardiolipinei intră trei molecule de glicerol, două de acid fosforic şi patru de acizi graşi: 
                                                                                O 
                                                               ↑ 
R1 – OC – O – CH2                   H2C – O – P – O – CH2 
                                                                      |            │                                           
                                                                     OH     HC – O – CO – R3 
R2 – OC – O – CH        OH       HC – OH 
                        │            |               │                         
                    H2C – O – P  –  O  – CH2                 H2C – O – CO – R4 
                                      ↓ 
                                      O                                            Cardiolipina 
 2. Inozitofosfatide (fosfatidilinozitoli) sunt fosfolipide care prin hidroliză totală dau 
naştere la glicerol, acizi graşi, acid fosforic şi inozitol (polialcool ciclic): 
                    H2C – O – CO – R1            OH            OH                
                                                                                                            
                                     O                        OH     
R2 – OC – O – CH               
                        │                                                            OH 
                   H2C – O – P                       O                OH    
                                      | 
                                            OH                             Fosfatidilinozitolul 
 Inozitofosfatidele sunt răspândite în organismul animal, în muşchiul inimii, în ficat, 
creier şi în alte organe. Se prezintă sub formă de pulberi albe solubile în cloroform şi benzen. 
Cu apa se îmbină, formând o masă cu aspect gelatinos. 
 
Glicerofosfolipide cu azot (cefaline, lecitine şi serinfosfatide) 

Sunt lipide complexe alcătuite din glicerol, acizi graşi, acid fosforic şi un 
aminoalcool sau serină (aminoacid). 

Aminoalcoolii sunt colamina şi colina, care au caracter bazic. Între serină şi 
aminoalcoolii colamină şi colină există o strânsă legătură metabolică; compuşii amintiţi pot 
să se transforme în organismul animal unii în alţii. Astfel, serina prin decarboxilare se 
transformă în colamină, care poate să se transforme apoi în colină prin metilare: 
 
         H2C – OH                  H2C – OH                    H2C – OH 
                                                                                              CH3 
                       -CO2                              +3CH3I               + /  
H2N – CH                        H2C - NH2                              H2C –  N – CH3     I - + 2HI 
           │                                                                              \  
           COOH                                                                       CH3  
             Serină                        Colamină                             Colină     
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 Colina este o substanţă de mare însemnătate biologică, întrucât este hormon tisular 
implicat în transmiterea impulsului nervos la muşchi. 

     Glicerofosfatidele se prezintă sub formă de mase unsuroase de culoare alb-gălbuie.  
 Conţin în moleculă o parte hidrofobă şi una hidrofilă, având astfel, proprietăţile 

fizico-chimice diferite de a gliceridelor.  
 Au proprietatea de a da emulsii stabile cu apa şi prezintă proprietăţile substanţelor 

tensioactive.  
 Datorită prezenţei acizilor graşi nesaturaţi, ele sunt uşor autooxidabile.  
 Au caracter amfoter (reacţionează atât cu acizii, cât şi cu bazele).  
 Glicerofosfatidele cu azot solubilizează substanţele cu caracter hidrofob. 

      1. Cefalinele (fosfatidiletanolamine). Sunt răspândite în toate celulele organismului 
animal, fiind asociate cu lecitinele. În cantităţi mari, apar în creier (13%), ficat (6%), rinichi 
(3%), muşchi (1%), gălbenuş (10%) şi embrionul seminţelor de leguminoase (2%). 
 Cefalinele prin hidroliză dau naştere la glicerol, acizi graşi (saturaţi sau nesaturaţi), 
acidul fosforic şi colamină: 
                           O 
                       // 

H2C – O – C – R1   
                    O        
                  //                     
HC – O – C – R2 
                          O 
                                                        
H2C – O – P – O – CH2 – CH2 – NH3 (+)        
                        │  
                        O (-)   
                                              Cefalina 

 2. Lecitine (fosfatidilcoline). Sunt cele mai răspândite glicerofosfolipide, fiind 
prezente în toate celulele din organism, în special în mitocondrii şi microzomi.  

În cantităţi mari apar în gălbenuşul de ou (10%), ţesutul cerebral (7%), măduva 
osoasă (5%) şi ficat (3%), iar în seminţele leguminoaselor, în special în soia (2%). 
 Lecitinele sunt constituite din glicerol, acizi graşi saturaţi (acid palmitic sau 
stearic) şi nesaturaţi (acid oleic sau arahidonic), acid fosforic şi colină. 
                           O 
                       // 

H2C – O – C – R1   
                    O        
                  //                     
HC – O – C – R2 
                          O                       CH3 
                                          (+) / 
H2C – O – P – O – (CH2)2 – N – CH3           
                 │                             \  
                 O (–)                            CH3 
                                      Lecitină 



 104 

În organism lecitinele sunt scindate hidrolitic sub acţiunea unor enzime, numite 
fosfolipaze: - fosfolipaza A din veninul de şarpe şi de albine, acţionează la nivelul legăturii 
esterice de la C2 cu eliberarea acidului nesaturat (R2 – COOH) şi formare de lizolecitine.  
Lizolecitinele  posedă o acţiune puternic hemolizantă, afectând membranele eritrocitare. 
                          O 
                      // 
    H2C – O – C – R1                       

   │                              
HC – OH 
                         O 
                                                  (+) 
H2C – O – P – O – CH2 – CH2 – N – (CH3)3         
                        │  
                        O (–)   
                                   Lizolecitina 
- fosfolipaza B prezentă în pancreas şi serul sanguin, acţionează la nivelul legăturii 

esterice de la C1, eliberând acidul saturat (R1–COOH), anihilând astfel efectul 
hemolitic al lizolecitinei. 

- Fosfolipaza C se găseşte în microorganisme 
- Fosfolipaza D este specifică plantelor. 

Ele au fost evidenţiate şi în unele ţesuturi animale (nervos, cerebral, hepatic). Aceste 
fosfolipaze eliberează glicerolul, colina şi H3PO4.  

3. Serinfosfatidele (fosfatidilserine). Sunt răspândite în cantităţi mari în ţesutul 
cerebral, unde reprezintă 50% din totalul glicerofosfolipidelor. În constituţia lor intră 
glicerol, acizi graşi, H3PO4 şi serină: 

                                                    O 
                                             //  
                              H2C – O – C – R1 
                                                   O 
                                                 //  
                               HC – O – C – R2  
                                                  O 
                                                
                              H2C – O – P – O – CH2 – CH – COOH 
                                               │                      │ 
                                               O (-)                   NH3

(+) 
                                         Serinfosfatida 
  

Serinfosfatidele apar în special sub formă de săruri de potasiu, care sunt solubile în 
cloroform, eter de petrol şi eter etilic, insolubile în alcooli si acetonă. Sunt donori şi acceptori 
de grupe fosfat. 

4. Plasmalogenii (acetalfosfatide). Sunt glicerofosfolipide asemănătoare lecitinelor şi 
cefalinelor, răspândite în creier (10% din totalul glicerofosfolipidelor), în muşchi, măduva 
spinării, ovare, spermă şi glande suprarenale. Apar în cantităţi mai mari la animalele tinere. 

Prin hidroliză totală, ele se desfac în glicerol, acid gras nesaturat, aldehidă cu 
catenă lungă (corespunzătoare acidului palmitic sau stearic), acid fosforic şi un 
aminoalcool X (colamină sau colină). 
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H2C – C – O – CH = CH – (CH2)n – CH3          aldehidă 
   │  
 HC – O – CO – R                                             acid gras nesaturat 
                O 
                   

         H2C – O – P – O             X 
                 │ 
               O – 

       Plasmalogen 
 

Rolul glicerofosfolipidelor 
Glicerofosfolipidele conţin în moleculă două regiuni distincte:  

- hidrofobă (nepolară) reprezentată prin resturile de acizi graşi şi   
- hidrofilă (polară) reprezentată de radicalii fosforil, fosforilcolamina, fosforilcolina, 

etc.  
  Se comportă ca agenţi tensioactivi şi participă la  

- organizarea structurală a biomembranelor, unde sunt asociate cu proteinele, 
- au un rol esenţial în procesele de permeabilitate selectivă a biomembranelor,  

permiţând intrarea sau ieşirea unor anumiţi metaboliţi sau ioni. 
    Contribuie la transportul gliceridelor pe cale sanguină sau limfatică.  
     Participă activ la unele procese metabolice, funcţionând ca donori de grupe fosfat. 

 
SSFFIINNGGOOLLIIPPIIDDEE  

Sfingolipidele sunt lipide complexe, care conţin în moleculă un aminoalcool cu 18 
atomi de carbon, SFINGOZINA. În ţesutul cerebral a fost izolat şi omologul său saturat 
dihidrosfingozina iar  
din regnul vegetal fitosfingozina. Sfingolipidele conţin obligatoriu N, iar unele şi P.  

Acidul gras care intră în  constituţia lor este legat amidic (R - NH - CO – R1) la 
nivelul grupării – NH2 a moleculei de sfingozina. Acizii graşi participanţi la structura 
sfingolipidelor conţin 24 atomi de carbon, fiind: 

- saturaţi (lignoceric); 
- nesaturaţi (nervonic); 
- hidroxiacizi (cerebronic). 

Amidele sfingozinelor cu acizi graşi se numesc CERAMIDE şi au următoarea structură:  
                                                       H2C – OH  
                                                           │ 
                                                        HC – NH – CO – R1  
                                                           │ 
                                                 HC – CH – OH 
                                                           ║ 
                                H3C – (H2C)12 – CH         Ceramida 

Ceramidele au fost identificate în unele organe (ficat, splina, pulmon), precum şi în 
unele ciuperci. Ele pot fi considerate ca intermediari în sinteza sau hidroliza sfingolipidelor. 

Sfingolipidele se împart în două grupe şi anume: - sfingolipide care conţin fosfor 
(sfingomieline) şi - sfingolipide care nu_conţin fosfor (glicolipide: cerebrozide, gangliozide şi 
sulfatide). 

Sfingolipidele se găsesc distribuite, în special, în ţesutul cerebral în amestec cu alte 
substanţe şi participă la constituţia membranelor celulare ale ţesuturilor animale. În cazuri 
patologice sfingolipidele se pot acumula în ţesutul nervos, în splină sau ganglioni.  
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Sfingolipidozele sunt maladii ereditare determinate de deficitul în anumite enzime 
implicate în catabolismul sfingolpidelor (sfingomelilaza, sulfatidaza, β-glucozidaza ş.a.) având ca 
urmare înmagazinarea diferitelor sfingolipide în ţesutul cerebral. 

 
SFINGOMIELINE. Sfingomielinele sunt cele mai importante sfingolipide şi cele mai  

abundente cantitativ. Ele se găsesc în special în ţesutul nervos şi participă la structura tecilor de 
mielină din axoni, îndeplinind un rol izolator datorită caracterului lor hidrofob. La structura lor 
chimică participă aminoalcoolul sfingozina, o moleculă de acid gras (lignoceric sau nevronic) 
o moleculă de acid fosforic şi una de colină (fosforilcolina). Acidul gras se leagă amidic de 
gruparea –NH2 a sfingozinei, iar forsforilcolina se leagă esteric la gruparea alcoolică primară. 
Sfingomielinele se prezintă sub forma unei mase cristaline de culoare albă, solubile în 
cloroform şi insolubile în acetone şi eter etilic. Sunt optic active. În anumite maladii 
(sfingomielinoze), sfingomielinele apar în anumite organe (splina, ficat) în cantităţi mai mari, 
datorită lipsei unei enzime, care participă la catabolizarea acestora. 
                                                     O                                       CH3 
                                                     ↑                                (+)  ∕ 
                                   H2C – O – P – O – CH2 – CH2 – N– CH3  
                                       │           │                                    \  
                                       │           O(-)                                     CH3 
                                    HC – NH – CO – R 
                                       │  
                          HC – HC – OH  
                             ║  
     CH3.(CH2)12.CH                              Sfingomielina 
 

 
GLICOLIPIDELE.  
Glicolipidele sunt sfingolipide care nu conţin fosfor în moleculă. Prin hidroliza totală  

ele dau naştere la sfingozină, acid gras şi glucide sau derivaţi ai acestora.  
 Cerebrozide. Sunt glicolipide ce se găsesc în creier, ficat, rinichi, splină, eritrocite şi 
care diferă prin natura glucidei prezente în molecula lor. În moleculă intră sfingozina, acid 
gras şi hexoze. Glucidele se leagă glicozidic de gruparea hidroxilică primară a sfingozinei, 
iar acidul gras prin legătura amidică de gruparea –NH2 a acesteia. Monoglucidele identificate 
în structura glicolipidelor animale sunt de cele mai multe ori D-glucoza, D-galactoza, N-
acetilglucozamina, N-acetigalactozamina, L-fucoza, acidul neuraminic. Acizii graşi 
identificaţi în cerebrozide conţin 24 atomi de carbon şi sunt: acidul lignoceric, nervonic, 
cerebronic şi hidroxinevronic. Constituţia unei cerebrozide, conţinând ca glucidă galactoza 
este următoarea: 
 
 
 
 
  
 
 
 

Cerebrozida 
 

                                                                                                                         
                                                                                           6 CH2 ― OH                                                

         O             5 
                                                                                                      1 
                                 
                                                                                                                         2                                  4 

                                                H2C ― O                  3 

                                                 
                                                          HC ― NH ― CO ― R  
                                                             │ 
H3C ― (C H2)12 ― CH = CH ― CH ― OH 
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După natura acidului gras component se disting următoarele cerebrozide:  
- kerasina (acid lignoceric); 
- nervona (acid nervonic); 
- cerebrona (acid cerebronic); 
- hidoxinervona (acid hidroxinervonic). 

Cerebrozidele sunt substanţe albe, cristaline, uşor solubile în cloroform şi insolubile 
în eter etilic şi eter de petrol. Sunt substanţe optic active şi neutre din punct de vedere chimic. 
O cerebrozidă conţinând doar glucidă (nu şi acid gras) se numeşte psihozină. 

Sulfatide. Se găsesc în ţesutul nervos. În molecula lor apar resturi de acid sulfuric, 
care esterifică gruparea –OH din poziţia 2 sau 3 a hexozei. Acizii graşi sunt de obicei acidul 
cerebronic sau lignoceric.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Se pare că cerebrozidele din creier se găsesc sub forma de sulfatide. Ele apar în 
substanţa albă a creierului, în sinapse, microzomi, mitocondrii şi în unele membrane 
specializate. 
  

Gangliozide. Sunt glicolipide în constituţia cărora intră sfingozina, acid gras (stearic), 
o oligoglucidă sau acid neuraminic. Ele diferă deci prin natura şi mărimea oligoglucidei 
constituente, care poate conţine glucoza, galactoza, glucozamina, galactozamina, acid 
neuraminic sau acid sialic.  
 Gangliozidele sunt răspândite în substanţa cenuşie a creierului, ganglionii nervoşi, 
splină şi eritrocite. Intră în constituţia membranelor celulare în special a celor nervoase, fiind 
situate la suprafaţa externă a acestora. Ele se prezintă sub forma unei mase albe, cristaline, 
uşor solubile în cloroform şi piridină, insolubile în eter şi acetone. 
 
 Bibliografie : 
LUJERDEAN AUGUSTA, ANDREA VARGA, 2002. Biochimie descriptiva. Ed.Napoca star.  
Cristina ROŞU, 2006. Bazele chimei mediului: elemente teoretice si aplicatii practice.Ed.Casa Cartii de 
Stiinta 
ROŞCA E.G., 2004. Biochimie. Ed. USAMV Cluj-Napoca. 

 
  
  
  

 
 
                                                                                                                                            6 CH2 ― OH                                               

       O             5 
                                                                                                          1 

                                  H2C ― O                                                           4 
                       │                                                                             2                   3                              

                        HC ― NH ― CO― R           OSO3H 
                           │                            
                    HC ― OH                                           
                       │       
                    HC  = CH ― (H2C)12 ― C H3 
 

Sulfatida 
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22..66..  PPRROOTTIIDDEE  

  
CCuupprriinnss::  
  
22..66..11..                  CCOONNSSIIDDEERRAAŢŢIIII  GGEENNEERRAALLEE..   Compoziţia chimică generală şi clasificarea protidelor. 
2.6.2.     AMINOACIZI 
2.6.3.     PEPTIDE ŞI POLIPEPTIDE 

Caracterizare generală. Proprietăţile peptidelor.  Peptide şi polipeptide naturale 
2.6.4.     PROTEIDE. Rolul proteidelor în organismele animale. Clasificarea proteidelor.  
2.6.5.     PROTEINE (HOLOPROTEIDE).  Structura chimică.  Structura proteinelor.  

2.6.5.1. Structura primară a proteinelor 
2.6.5.2.   Structura secundară a proteinelor. Legăturile de hidrogen, Legăturile covalente şi 
electrovalente, Forţele Wan der Waals.Modelul α-helix. Modelul de foaie pliată. Modelul de 
tip colagen.  
2.6.5.3.   Structura terţiară a proteinelor. 
2.6.5.4. Structura cuaternară a proteinelor. 
Proprietăţile fizico-chimice. Solubilitatea. Activitatea optică. Denaturarea. 
Proprietăţile chimice. Hidroliza. Reacţii de culoare. Reacţii de precipitare.Precipitarea 
reversibilă. Precipitarea ireversibilă. Coagularea. 
Proprietăţile biochimice.  
Descrierea unor tipuri de proteine. 
Proteine solubile (albumine, globuline, histone, protamine, prolamine, gluteline) 
Proteine insolubile (colagenele, keratinele, elastinele,fibroina,miozina, fibrinogenul) 

2.6.6. HETEROPROTEIDE (PROTEINE CONJUGATE) 
Metalproteide. 
Fosfoproteide. 
Glicoproteide 
Cromoproteide Cromoproteide porfirinice.  Hemoglobina. Mioglobina. Citocromii. 
Hemenzimele. Cloroplastidele – clorofila. 

Nucleoproteide . Acizi nucleici . 
Baze azotate pirimidinice (uracilul -U, timina -T, citozina -C).      
Baze azotate purinice (adenina - A, guanina - G) 
Nucleozide. 
Nucleotide. Ribonucleotide. Dezoxiribonucleotide. 
Structura macromoleculară a acizilor nucleici. 
Structura şi proprietăţile acizilor deoxiribonucleici. 
     Structura primară a ADN. Structura secundară şi terţiară a ADN.  
    Proprietăţile fizice şi chimice ale ADN.(Denaturarea. Renaturarea. Hibridarea. Hidroliza 
ADN-ului.) 
Structura şi proprietăţile acizilor ribonucleici.  ARN ribozomal, ARN mesager, ARN de 
transfer. 
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2.6.    PROTIDE 
22..66..11..  CCOONNSSIIDDEERRAAŢŢIIII  GGEENNEERRAALLEE  

 Protidele sunt componentele primordiale ale materiei vii, fiind constituenţii principali 
ai citoplasmei şi nucleului celulelor.  

 Termenul de  “protidă ” provine de la cuvântul grecesc “protos ” ce înseamnă: cel 
dintâi, primul, adică substanţă de primă importanţă. 

 Protidele sunt substanţe naturale de mare importanţă pentru toate organismele, 
inferioare şi superioare, universal răspândite în organismele animale şi vegetale.  

 În regnul animal ele sunt substanţele predominante, alcătuind 65-70% din 
substanţa uscată a animalelor.  

 În regnul vegetal ele se găsesc într-un procent mai scăzut (2-35%), deoarece 
substanţele predominante ale plantelor sunt glucidele. 

Protidele, alături de glucide şi lipide au rol esenţial în alimentaţia omului şi animalelor. 
Compoziţia chimică generală şi clasificarea protidelor 

 Protidele sunt substanţe cuaternare formate din C, H, O şi N.  
 Azotul este un element constitutiv esenţial, apărând sub formă aminică –NH2.  
 Numeroase protide cu un rol fiziologic important mai conţin  

- S şi P, sau şi  
- metale ca Fe, Mg, Cu, Mn, Co, Zn etc. 

 Compoziţia procentuală elementară a protidelor este următoarea: 
C = 50 – 55 %,       N = 15 – 17 % 
O = 20 – 23 %       S  =   0 –  4 % 

                        H =  6 –   8 % 
Clasificarea protidelor. După complexitatea lor,  protidele se  împart în 2 clase mari: 

 protide simple (monoprotide) – aminoacizi, care nu dau reacţie de hidroliza; 
 poliprotide, care prin hidroliză, dau moleculele din care s-a format poliprotida. 

Clasificarea protidelor 
Protide simple  
(monoprotide): 

Aminoacizi 

- oligopeptide (conţin până la 10 aminoacizi) Poliprotide inferioare 
(peptide)    - polipeptide (cu 10 – 100 aminoacizi) 

- holoproteide (proteine)  
  constituite numai din aminoacizi 

Poliprotide: 

Poliprotide superioare 
(proteide) - substanţe 
macromoleculare, rezultate 
din condensarea unui număr 
mare de aminoacizi. 

- heteroproteide (proteine conjugate),  
cu structură complexă conţinând:  
    -  o parte  proteică şi  
    -  o parte neproteică, numită grupare 
prostetică ( glucid, lipid, acizi nucleici etc.) 

 
2.6.2. AMINOACIZI 

 Aminoacizii reprezintă cele mai simple protide.  
 Ei constituie unităţile structurale de bază ale poliprotidelor. 

Din punct de vedere chimic,  
 aminoacizii sunt substanţe organice cu funcţiuni mixte, care conţin în moleculă  
 o grupare amino – NH2,  cu caracter bazic şi cel puţin  
 o grupare carboxil – COOH, cu caracter acid.  
 Formula generală a unui aminoacid este: 

  
      R – CH – COOH 
             │                                                               
              NH2  
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 După poziţia pe care o ocupă gruparea – NH2  faţă de gruparea – COOH  se disting 
α, β, γ, etc aminoacizi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aminoacizii naturali, cu mici excepţii, sunt α – aminoacizi.  
 Se găsesc liberi, sub formă de derivaţi sau mai ales sub formă de polipeptide. 
 Aminoacizii naturali care participă la structura protidelor sunt în număr de 20-24 şi  

prezintă caracteristici comune: 
-  sunt α – aminoacizi (grupările funcţionale –NH2 şi COOH grefate pe acelaşi atom de C; 
-  aminoacizii prezintă atomi de carbon asimetrici - sunt optic activi (excepţie glicocol); 
- datorită existenţei în moleculă a celor două grupări funcţionale, au capacitatea de a reacţiona 
între ei prin eliminare de apă şi să formeze lanţuri polipeptidice. 

Aminoacizii liberi apar numai în cantităţi mici în organismele vegetale şi animale. S-au 
identificat în celule, în lichidele extracelulare şi în plasma sanguină, precum şi în germenii 
seminţelor de leguminoase şi în fructe. 

 
2.6.2.1. Proprietati fizico – chimice ale aminoacizilor 

 Aminoacizii sunt substanţe incolore, cristalizate, majoritatea cu gust dulce.  
 Ei sunt substanţe uşor solubile în apă (cu excepţia cisteinei, tirozinei şi lizinei) şi greu 

solubile în solvenţi organici.  
 Aminoacizii disociază, rezultând amfioni, deci ei au un caracter amfoter 

(reacţionând atât cu acizii, cât şi cu bazele). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
  În soluţie apoasă echilibrul dintre moleculele nedisociate şi amfioni este deplasat 
aproape complet spre amfion. 

În funcţie de pH - ul soluţiei, aminoacizii pot exista sub trei forme:  
  amfioni (pH neutru); 
  cationi (pH acid) 
  anioni (pH bazic). 

           Aminoacizii manifestă proprietăţi electroforetice,  deoarece datorită existenţei 
ionilor în soluţiile de aminoacizi, aceştia migrează în câmp electric.  

 În mediu acid aminoacizii migrează spre catod,  

R – CH – NH2                        R – CH – NH2                     R – CH – NH2 
       │                                            │                                          │  
       COOH                                   CH2                                      CH2 
                                                      │                                          │  
                                                     COOH                                  CH2  
                                                                                                   │  
                                                                                                  COOH 
α - aminoacid                        β – aminoacid                      γ – aminoacid 
 

              NH2                                       NH3
+ 

    ∕                                             ∕ 

                                     R – CH                                  R – CH 
   \                                             \ 

              COOH                                   COO - 
                         Moleculă nedisociată                              Amfion 
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 în mediu bazic spre anod şi nu migreaza la pH neutru. 
 

 
 
 
 
 
  
  

 
 
Punctul izoelectric sau izoionic reprezintă pH-ul pentru care sarcina electrică a 

moleculelor de aminoacizi dizolvată în apă, este nulă. La pH neutru în soluţie există: 
molecule nedisociate, amfioni, şi un număr egal de cationi şi anioni, iar aminoacidul 
nu mai migrează în câmp electric (se notează cu pHi). 

Aminoacizii prezintă pHi diferite: 
-aminoacizii cu caracter acid au pHi în domeniul acid (pHi = 3 - 3,2),  
-aminoacizii cu caracter bazic au pHi în domeniul alcalin (pHi = 7,5 -11). Aminoacizii 
monoamino- monocarboxilici au pHi=6, deoarece gruparea -COOH este mai puternic 
ionizată decât gruparea – NH2.  

Aminoacizii au în molecula unul sau mai mulţi atomi de carbon asimetrici, cu 
excepţia glicocolului. În consecinţa, ei prezintă  activitate optică dextrogiră sau levogiră.  

În raport cu orientarea grupării –NH2 faţă de carbonul α, aminoacizii prezintă 
două configuraţii spaţiale L sau D.  
 Configuraţia sterică este independentă de activitatea lor optică, atât L-aminoacizii cât 
şi D-aminoacizii putând fi dextrogiri (+) sau levogiri (-).  

În scrierea curentă a formulelor aminoacizilor gruparea –NH2 este scrisă la dreapta, 
fără a ţine seama de configuraţia acesteia. 

 Aminoacizii naturali prezenţi în structura protidelor, aparţin seriei L 
(aminoacizi aparţinând seriei D au fost identificaţi în peptide din antibiotice, în 
celulele bacteriene şi în proteine din ţesuturi tumorale). 

 Aminoacizii sintetici conţin amestecuri racemice din forme L şi D. Din acest 
amestec, organismul animal utilizează doar aminoacizii aparţinând seriei L. 

2.6.2.2 Proprietăţi chimice 
 Aminoacizii sunt substanţe deosebit de reactive, datorită prezenţei în molecula lor a 
grupărilor carboxil –COOH şi amino –NH2.  

Aminoacizii prezintă următoarele tipuri de reacţii: 
- reacţii la gruparea –COOH; 
- reacţii la gruparea –NH2; 
- reacţii la ambele grupări funcţionale; 
- reacţii la catena laterală. 

Reacţii datorate grupării funcţionale carboxil 
a) Reacţii de disociere 
 Aminoacizii disociază în soluţii apoase, rezultând anionul aminoacidului respectiv: 

 
 
 
 
 
 

                NH3
+                                         NH3

+                                             NH2  
              ∕                    +H+                     ∕                     +HO-                        ∕   
    R – CH                                    R – CH                                           R – CH 
            \                                                \                     - H2O                       \   
              COOH                                     COO-                                          COO- 
            Cation                                     Amfion                                       Anion 

 
 

                O                                           O 
             //                                        // 
      R – C    +     H2O                  R – C          +        H3O+ 
              \                                        \  
                OH                                        O(-)  
                                                        Anion 
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b) Reacţii cu bazele 
 Aminoacizii reacţionează cu bazele formând săruri: 

 
 
 
 
 
 
c) Reacţii de esterificare  
 Aminoacizii reacţionează cu alcoolii, obţinându-se esteri de aminoacizi: 
                 
 
 
          
d) Reacţii de formare a clorurilor acide 

Sub acţiunea pentaclorurii de fosfor, PCl5, aminoacizii sunt transformaţi în cloruri de 
acizi, care sunt foarte reactive, fiind utilizate pentru sinteza peptidelor. 
                                                
 
 
 
 
 
 
          
 
e) Reacţii de decarboxilare  
 Prin decarboxilare aminoacizii se transformă în amine: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 În organismele animale reacţiile de decarboxilare ale aminoacizilor sunt 
catalizate de enzime (decarboxilaze), iar aminele care rezultă în urma 
acestor reacţii se numesc amine biogene, îndeplinind roluri importante în 
organism (hormoni tisulari), iar altele apar în carnea alterată. 

 
Reacţii datorate grupării funcţionale amino 

a) Reacţia cu acizi 
Gruparea –NH2 din molecula de aminoacid acceptă protoni la perechea de electroni 

neparticipanţi ai azotului: 
 
 
 
 

R – HC – COOH  +   R1OH    ------------> R – HC – COOR1       +       H2O 
          │                                                                  │ 
          NH2                                                              NH2  
    Aminoacid             Alcool                           Ester de aminoacid 
 

                                                                          CO – Cl  
                                                                         │  
R – HC – COOH   + PCl5   ------------> R – HC      +       HCl   +    POCl3 
          │                                                            │ 
          NH2                                                        NH2 
           Aminoacid                                       Clorura de aminoacid 
 
 

                               Ba(OH)2  
R – HC – COOH  ------------> R – CH2 – NH2 
          │                    - CO2 
          NH2    
     Aminoacid                                 Amina 
 

                                                                                                     + 
R – HC – COOH       +  H+                                    R – CH – NH3     +     H2O 
          │                                                                         │ 
           NH2                                                                    COOH 

 

                               +NaOH 
R – HC – COOH  ------------> R – HC – COONa + H2O 
          │                                              │ 
          NH2                                          NH2 
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astfel, cu acizii vor forma săruri:  
 
 

b) Reacţia de acilare  
 
Cu clorurile de acizi gruparea amino se acilează, formându-se amide substituite la 

azot. Astfel, glicocolul reacţionează cu clorura de benzoil dând naştere la acid hipuric:   
 
 
 
 
 
 

c) Reacţia de deaminare  
 Aminoacizii se deaminează în prezenţa acidului azotos cu formare de azot molecular 
şi a hidroxiacizilor corespunzători: 
 
 
 
 
 
      

 
 
Această reacţie stă la baza metodei Van Slyke de determinare cantitativă a 

aminoacizilor prin măsurarea volumului de azot degajat în timpul reacţiei, care este 
proporţional cu concentraţia aminoacidului. 
 

d) Reacţia de condensare cu compuşi carboxilici (aldehide şi cetone) 
 Cu aldehidele aminoacizii se condensează, rezultând baze Schiff: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pe această reacţie se bazează dozarea volumetrică a aminoacizilor (metoda Sorensen) 
 
e) Reacţia de alchilare  
Aminoacizii se alchilează cu iodura de alchil în mediu bazic. Prin metilarea glicocolului se 
obţine derivatul trimetilat al acestuia, numit betaină, utilizat ca donor de grupe. 
 
 
 
 
 
 

R – HC – COOH       +  HCl    ------------->       R – CH – NH3
+    +    Cl- 

          │                                         -HCl                     │ 
           NH2                                                                 COOH 

                                                                                   Clorhidrat de aminoacid 

H2C – NH2   +   Cl  –  CO  –  C6H5    -------------> H2C – NH – CO - C6H5 
    │                                                         -HCl                    │ 
    COOH                                                                            COOH  
Glicocol             Clorură de benzoil                                Acid hipuric 
 

    R                                                                       R 
    │                                                                      │ 
    CH – NH2     +      HONO      →       N2   +     CH – OH     +     H2O 
    │                                                                      │ 
    COOH                                                              COOH   
   Aminoacid          Acid azotos                          Hidroxiacid          
 

                                                                                   CH3 
                                                                               (+)/ 
H2C – NH2                      +  3  NaOH           CH2 – N – CH3  
    │              +   3 ICH3   ----------------->    │          \             + 3 NaI  +  H2O            
    COOH                                                      COO(-)   CH3 
 

      R                                      H                               R                  H 
      │                                      /                                │                 /  
      CH – NH2       +      O = C        -------------->    CH – N = C 
      │                                      \                -H2O        │                 \  
      COOH                              H                             COOH           H 
       Aminoacid        Formaldehidă                        Baza Schiff 
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f) Reacţia cu dioxidul de carbon 
 Aminoacizii reacţionează cu dioxidul de carbon, formând derivaţi cu grupare 
carbamino: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Această reacţie este deosebit de importantă, întrucât pe ea se bazează 

fixarea CO2 din ţesuturi la grupările –NH2 ale hemoglobinei şi 
transportul acestuia la plămâni. 

 
Reacţii datorate ambelor grupări funcţionale 

a) Reacţii cu formare de legături peptidice  
Aminoacizi reacţionează între ei cu eliminare de apă între o grupare –COOH a unui 

aminoacid şi o grupare –NH2 a unui alt aminoacid. Rezultă dipeptide, tripeptide, etc (în 
funcţie de numărul de molecule participante la reacţie). Resturile de aminoacizi sunt legate 
prin legături peptidice -CO-NH- 

 
 
 
 
 
     
 b) Reacţii de condensare sub acţiunea temperaturii 

Aminoacizii se pot condensa, formând compuşi ciclici. Dacă se condensează 
glicocolul se obţine 2,5 – dicetopiperazina: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 

c)   Reacţii cu sărurile metalelor grele  
Aminoacizii reacţionează cu sărurile metalelor grele (Cu, Ni, Cd, Pb),  formând 

complecşi interni, coloraţi numiţi chelaţi, greu solubili în apă. Astfel, sărurile de cupru 
sunt substanţe frumos cristalizate de culoare albastră. Compuşii coloraţi ai aminoacizilor cu 
sărurile metalelor grele se folosesc la dozarea cromatografică a aminoacizilor. 

                                                                                        H 
            H                                                                          │ 
          ∕                                                                              N 
      N –  H            HOOC                                             ∕         \       
    ∕                                    \                                   H2C             CO 
CH2              +                    CH2     ------------>        │            │   
   \                                     ∕               – 2H2O          OC            CH2  
     COOH                    N                                              \       ∕   
                             H   ∕  │                                                                              N 
                                    H                                                                            │  

                                                                                                                                          H 
Glicocol            glicocol                                  2,5 – dicetopiperazina 

     R                                                  R 
     │                               +HO-          │ 
     CH – NH2 + CO2  -------------->  CH – NH – COO-     +   H2O 
     │                                                  │ 
     COOH                                          COOH   

                 Aminoacid                             Grupare  carbamino 
 

HOOC – CH – COOH   +   H2N – CH - COOH ------> HOOC – CH – CO – NH – CH – COOH 
                │                                       │                    -H2O                   │                          │  
                R1                                     R2                                                R1                         R2 

                                                                                                           Dipeptida 
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Reacţii datorate catenelor laterale  
        În funcţie de natura catenelor laterale R, aminoacizii pot da o serie de reacţii specifice: 

 Gruparea hidroxil a serinei şi treoninei poate forma esteri cu H3PO4. Serina 
se fosforilează cu formarea fosforilserinei. Fosforilserina apare în structura 
proteinelor din lapte (cazeine). 
 

 
 

 
 
 
 

 Gruparea tiol - SH din cisteină se poate oxida şi prin cuplare cu altă 
moleculă de cisteină formează cistina, care are o legătură disulfidică (–S–S–). 

 
 
 
 
 
 
 

 Aminoacizii care conţin în catena laterală nuclee aromatice dau reacţii 
caracteristice acestor nuclee (nitrare, halogenare, diazotare, etc.) 

 
Principalii aminoacizi naturali. Deşi numărul aminoacizilor existenţi în natură este 

foarte mare, relativ puţini dintre ei (20-22) au valoare fiziologică deosebită, deoarece 
participă la formarea poliprotidelor. În funcţie de particularităţile structurale ale catenei 
laterale R, aminoacizii se clasifică după cum urmează: 
- aminoacizi aciclici:  

- neutri (monoaminomonocarboxilici) 
- acizi (monoaminodicarboxilici) 
- bazici (diaminomonocarboxilici) 

- aminoacizi ciclici: 
- aromatici  
- heterociclici 

Structura principalilor aminoacizi constituenţi  ai proteinelor 
1. Aminoacizii aciclici 
a) Aminoacizi cu caracter neutru. Aceştia sunt aminoacizi simpli care conţin în  

moleculă o singură grupare carboxil şi o singură grupare amino. Catenele laterale a 
acestora sunt nepolare, hidrofobe. Alături de denumirea acestora se indică forma prescurtată, 
formată din primele trei litere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               H2C – OH                                                H2C – O – PO3H2 
                   │                                                              │  
                   CH – NH2   +   H3PO4  ----------->          CH – NH2  
                   │                                     -H2O                │ 
                   COOH                                                     COOH  
                  Serina                                                  Fosforilserina 
 

      CH2 – SH        HS – CH2                            H2C  –  S  –  S  –  CH2 
      │                              │               -2H               │                       │ 
      CH – NH2      +      HC – NH2                               HC – NH2         HC – NH2 
      │                              │               +2H              │                       │ 
      COOH                      COOH                           COOH               COOH 
               Cisteina                                                 Cistina 

                                  CH3                  H3C    CH3             H3C    CH3                  H3C     C2H5 
                                  │                             \  /                            \  /                                  \  /    
H2C–NH2         H2N–CH                          CH                          CH                                CH 
    │                           │                              │                             │                                   │  
    COOH                  COOH            H2N-CH                          CH2                   H2N – CH 
                                                                   │                             │                                   │  
                                                                   COOH          H2N–CH                                 COOH 
                                                                                                   │  
                                                                                                    COOH  
Glicocol               Alanina                     Valina                      Leucina                          Izoleucina 
(Gli)                     (Ala)                         (Val)                         (Leu)                               (Ile) 
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Hidroxiaminoacizi. Prezenţa grupării hidroxilice în moleculă conferă polaritate 
mărită iar, ca urmare, aceşti aminoacizi sunt uşor solubili în apă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Tioaminoacizi sau aminoacizii cu sulf, conţin în moleculă elementul sulf fie sub 
formă tiolică –SH, fie sub formă disulfidică –S–S–  sau tioeterică  – S – CH3. 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Aminoacizii cu caracter acid. 
Conţin în moleculă două grupări carboxil şi o 
 grupare amino, ceea ce le conferă un caracter 
 acid pronunţat. 
 
 
 
 
 
 
 

 Amidele acestor aminoacizi, respectiv asparagina şi glutamina sunt 
considerate ca aminoacizi şi intră în structura proteinelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                CH3  
                                                                                                │  
                                  CH2 – OH                                             CH – OH 
                                  │                                                           │  
                       H2N – CH                                             H2N – CH 
                                  │                                                           │  
                                  COOH                                                  COOH                     
                               Serina                                                  Treonina 
                                (Ser)                                                      (Tre)   

       H2C – SH               H2C  –  S  –   S  –  CH2                        CH2 – S – CH3  
           │                            │                       │                            │  
H2N – CH               H2N – CH         H2N – CH                         CH2   

 │                            │                       │                            │ 
           COOH                    COOH              COOH         H2N – CH  
          Cisteina                              Cistina                                 │ 
            (Cis)                                  (Cis)2                                    COOH        

                                                                      Metionina 
                                                                    (Met) 

                                                                                        COOH 
                                                                                        │  
                                        COOH                                     CH2 
                                        │                                             │  
                                        CH2                                         CH2  
                                        │                                             │  
                              H2N – CH                               H2N – CH 
                                        │                                             │  
                                        COOH                                    COOH 
                               Acid aspartic (Asp)                        Acid glutamic (Glu) 
 

                                                                                             CO – NH2 
                                                                                             │  
                                   CO – NH2                                         CH2  
                                   │                                                       │  
                                   CH2                                                   CH2  
                                   │                                                       │  
                        H2N – CH                                         H2N – CH 
                                   │                                                       │  
                                   COOH                                              COOH  
                             Asparagina                                         Glutamina 
                                 (Asn)                                                  (Gln) 
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d)       Aminoacizii cu caracter bazic. 

                                                                                            NH  
                                                                                   ║  

           CH2 – NH2                       CH2 – NH2                       CH2 –NH–C–NH2  
           │                                       │                                      │  
          (CH2)3                             HC – OH                          (CH2)2 
           │                                       │                                      │  
H2N – CH                                   (CH2)2                   H2N – CH  
           │                                       │                                      │  
           COOH                   H2N – CH                                  COOH  
                                                     │  
                                                     COOH                  
        Lizina                            Hidroxilizina                      Arginina 
         (Liz)                                (Liz-OH)                            (Arg)  
 
Arginina are ca o a doua grupare cu caracter bazic o grupare guanidinică.                           

                                                                         
2. Aminoacizii ciclici  

Conţin în moleculă fie nuclee aromatice, fie nuclee heterociclice cu azot. 
a) Aminoacizii aromatici. Se caracterizează prin existenţa în moleculă a unui  

nucleu benzenic sau fenolic. Din această categorie fac parte fenilalanina şi tirozina: 
 Aceşti aminoacizi participă la structura proteinelor fiind precursori 

         metabolici ai hormonilor tiroidieni(tiroxină) şi medulosuprarenali (adrenalina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Aminoacizi heterociclici. Se caracterizează prin faptul că, au în moleculă un 

heterociclu cu azot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            NH  
                                                                                   ║  

           CH2 – NH2                       CH2 – NH2                       CH2 –NH–C–NH2  
           │                                       │                                      │  
          (CH2)3                             HC – OH                          (CH2)2 
           │                                       │                                      │  
H2N – CH                                   (CH2)2                   H2N – CH  
           │                                       │                                      │  
           COOH                   H2N – CH                                  COOH  
                                                     │  
                                                     COOH                  
        Lizina                            Hidroxilizina                      Arginina 
         (Liz)                                (Liz-OH)                            (Arg)  
 

                                 COOH                                    COOH                  
                                         │                                              │  
                              H2N – CH                               H2N – CH     
                                         │                                              │  
                                         CH2                                         CH2   
                                         │                                              │ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    OH 
                            Fenil alanina                                 Tirozina 
                                   (Phe)                                           (Tir) 

N  ―  C ― CH2― CH ― COOH 
||          ||                   | 
C        C                  NH2 
  \      / 
     N 
      | 
     H 

Histidina (His) 

                         NH                                                                          
                      //  

– NH – C                                                                                              
               \                                                                                        
                 NH2   
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 Aceşti aminoacizi, pe lângă faptul că participă la structura 
proteinelor, prin decarboxilare se pot transforma în amide biogene 
(histamine şi triptamine) care au rolul de hormoni tisulari. 

 În această categorie de aminoacizi sunt incluşi şi imidoacizii: 
prolina şi  4 – hidroxi – prolina. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 În aceşti aminoacizi gruparea amino participă la formarea ciclului 
pirolidinic.  

 Ei sunt predominanţi în proteinele ţesutului conjunctiv (colagenele din 
piele, oase, cartilagii, tendoane, oase şi solzii de peşte). 

 
 
Aminoacizii neconstituenţi ai proteinelor 
 

      Organismul animal conţine o serie de aminoacizi, care nu intră în structura 
proteinelor, însă sunt constituenţi ai unor biomolecule de o importanţă fiziologică 
deosebită sau sunt intermediari metabolici a unor procese biochimice esenţiale.  

 
Dintre aceştia amintim: 

 β-alanina, ornitina, citrulina, acidul γ-amino–butiric şi dihidroxi – fenilalanina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
β–alanina apare în structura unor dipeptide naturale (carnozina şi anserina) precum şi 

în constituţia acidului pantotenic (vitamină din complexul B). 

 
 
 

 
                                    COOH 

  
             N 
             │ 
             H        Prolina (Pro) 

 

        

         OH―                              ―COOH 
                      
                               N 
                               │ 
                               H   Hidroxi – prolina  

                        (Pro-OH) 

CH2 – NH2 
│ 
CH2     
│ 
COOH   
 
β – Alanina   

CH2 – NH2 
              │ 
           CH2 
              │ 
           CH2 
              │ 
H2N – CH                          
              │ 
           COOH   

Ornitinna 

                                  O 
                             // 
          CH2 – NH – C 
              │                        \ 
           CH2                      NH2 
              │ 
           CH2 
              │ 
H2N – CH                          
              │ 
           COOH   

Citrulina 
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 Ornitina şi citrulina sunt aminoacizi cu caracter bazic, intermediari ai ciclului 
ureogenetic, proces în care se formează principalul produs de excreţie azotat: ureea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acidul γ–aminobutiric apare în creier, în urma decarboxilării acidului glutamic şi 

funcţionează ca blocant al sinapselor.  
Dihidroxifenilalanina este un intermediar metabolic în sinteza hormonilor 

medulosuprarenali (adrenalina) şi a pigmenţilor din piele şi păr (melanici). 
6.2.4.  Rolul şi importanţa aminoacizilor pentru organismele animale 
 Aminoacizii sunt substanţe de o importanţă fundamentală pentru organismele 
animale, întrucât ei participă la biosinteza macromoleculelor proteice proprii acestora. 
 După provenienţă şi rolul lor, aminoacizii se împart în două grupe: 

- aminoacizi neesenţiali, care pot fi sintetizaţi de către organismul animal din 
intermediari metabolici simpli; 

- aminoacizi esenţiali, care nu pot fi sintetizaţi de către organismul animal, însă sunt 
absolut indispensabili pentru creştere şi dezvoltare. Aceştia sunt procuraţi din 
hrană de origine vegetală. 

Principalii  aminoacizi esenţiali şi neesenţiali: 
Esenţiali Neesenţiali 

Valină 
Leucină 
Izoleucină 
Treonină 
Metionină 
Lizină 
Fenilalanină 
Triptofan 
Histidină 

Glicocol 
Alanină 
Serină 
Cisteină 
Acid aspartic 
Acid glutamic 
Arginină 
Tirozină 
Hidroxiprolină 

  
 
 
 
 
 
 

CH2 – NH2 
│ 
CH2     
│ 
CH2     
│ 
COOH   

Acidul γ–aminobutiric 
(GABA) 

    OH 
  │ 

 
                        HO – 

 
 

   │ 
       CH2 

  │ 
                              H2N – CH 

  │ 
                                  COOH   

Dihidroxifenilalanina 
(DOPA) 
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2.6.3.   PEPTIDE ŞI POLIPEPTIDE 

     Caracterizare generală  
 Peptidele şi polipeptidele sunt poliprotide inferioare, care se obţin prin condensarea 
unui număr relativ mic de aminoacizi (2 - 100). 

Formarea peptidelor are loc prin condensarea intermoleculară a aminoacizilor la 
nivelul grupărilor –COOH şi –NH2, cu apariţia legăturilor peptidice –CO–NH–.  

De exemplu o dipeptidă poate să se obţină din două molecule ale aceluiaşi aminoacid 
sau a doi aminoacizi diferiţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tripeptidele rezultate sunt izomere. Numărul de izomeri posibili ai unei peptide creşte 

cu numărul aminoacizilor participanţi la reacţia de sinteză. Astfel din doi aminoacizi: glicocol 
şi alanină se pot forma două dipeptide izomere: glicil – alanină şi alanil – glicina. 
                                            CH3                                                       CH3  
                                             │                                                          │  
H2N–CH2–COOH  +  H2N–CH                      H2N–CH2–CO–NH–CH  
                                             │                                                          │  
                                            COOH                                                  COOH 
      Glicocol                   Alanina                              Glicil-alanina 
 
           CH3                                                                               CH3  
           │                                                                                   │  
H2N – CH           +   H2N – CH2 – COOH                   H2N – CH  
           │                                                                                   │  
           COOH                                                                          CO–NH–CH2 – COOH  
   Alanina                      Glicocol                                Alanil-glicina 
 
 Acestea au o structură diferită, deci şi proprietăţi diferite. Din 4 aminoacizi pot rezulta 
24 tetrapeptide izomere, din 6 aminoacizi se obţin 720 hexapeptide izomere, etc. 
 În orice peptidă aminoacizii terminali posedă fie o grupare  –NH2 liberă (aminoacid 
N–terminal), fie o grupare –COOH liberă (aminoacid C – terminal). 
 În mod convenţional la reprezentarea grafică a unui lanţ polipeptidic, primul 
aminoacid este purtătorul grupării –NH2 libere, iar ultimul aminoacid este purtătorul 
grupării –COOH liberă (aminoacid C–terminal). 
  

H2N – CH – COOH   +   NH2 – CH  – COOH -----> H2N – CH – CO – NH – CH – COOH  
           │                                       │                                          │                           │  
           R1                                     R2                                         R1                         R2 
                                                                                                      Dipeptida 
 

                                                                                                                                 R1    H     O     R3  
                                                                                                                                 │      │     ║    │  
                                                                                                                                CH   N     C    CH 
                                                                                                                   /  \    /  \   /  \   /   \ 
H2N – CH – CO – NH – CH – COOH  +  H2N – CH – COOH  ---->      H2N      C    CH    N      COOH 
            │                          │                                       │                                               ║     │     │  
           R1                         R2                                      R3                                             O      R2    H  

           Dipeptida                                   Aminoacid                               Tripeptida 
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Nomenclatura chimică a peptidelor constă în indicarea succesivă a denumirii fiecărui 
aminoacid cu adăugarea sufixului „il”, cu excepţia ultimului aminoacid (C – terminal) care 
are o denumire neschimbată. Eexemplu o tetrapeptidă cu structura :  H2N – Ala – Glu – His – 
Lis – COOH 

Se va denumi:                   alanil –glutamil – histidil – lizină. 
 Clasificarea peptidelor se poate face în diferite moduri şi anume: 

a) în funcţie de numărul aminoacizilor participanţi: 
- oligopeptide (conţinând între 2-9 resturi de aminoacizi); 
- polipeptide (conţinând între 10 - 100 resturi de aminoacizi) 

b) în funcţie de felul aminoacizilor: 
- homopeptide (formate din acelaşi aminoacid) 
- heteropeptide (formate din aminoacizi diferiţi). 

c) în funcţie de modul de aranjare a aminoacizilor în catenă:   
     -   peptide liniare,  -   peptide ramificate,  -   peptide semiciclice,  -   peptide ciclice. 
 
Proprietăţile peptidelor 
 Peptidele şi polipeptidele cu masă moleculară mică sunt substanţe incolore, cristaline, 
uşor solubile în apă, primele formează soluţii reale, iar ultimele dispersii coloidale. Spre 
deosebire de proteine, ele nu coagulează prin încălzire, însă pot precipita la adăugare de 
săruri.  
 Prezintă caracter amfoter, la fel ca şi aminoacizii. 
 Fiind poliprotide, peptidele hidrolizează în mediu acid sau enzimatic, rezultând 
aminoacizi constituenţi. De exemplu: 
                                                    +2 H2O 
       Alanil – glicil – tirozină   -----------------►Alanină + glicocol + tirozină 
 

Peptidele şi polipeptidele prezintă reacţiile de culoare ale aminoacizilor şi o parte din 
reacţiile de culoare ale proteinelor. Una din cele mai importante este reacţia care are loc în 
prezenţa sărurilor cuprice în mediul alcalin (reacţia biuretului), când se obţine o coloraţie 
violetă. Această reacţie, care evidenţiază legăturile peptidice, este utilizată pentru 
identificarea şi dozarea peptidelor şi proteidelor. 
 
Peptide şi polipeptide naturale 

Peptidele naturale sunt sintetizate de către plante, animale şi microorganisme şi ele 
îndeplinesc în organismele vii şi celule cele mai variate roluri: - componente structurale ale 
ţesuturilor; - hormoni; 
- factori de eliberare ai hormonilor; - antibiotice; - toxine; - inhibitori de enzime; 

Prezintă importanţă biochimic următoarele peptide: carnozina, anserina, glutationul. 
Carnozina şi anserina sunt dipeptide izolate din muşchii animalelor. Carnozina este 

formată din histidină şi β–alanină şi se găseşte în muşchii animalelor. Anserina este un 
analog structural al carnozinei, fiind constituită din N–metil–histidină şi β–alanină, ea se 
găseşte în muşchii păsărilor. 

Aceste dipeptide cu acţiune hipotensivă, stimulează secreţia glandelor şi au un rol 
activ în transportul acidului fosforic. Carnozinfosfatul este donor de grupări fosfat în 
contracţia musculară.  

 
Glutationul este una dintre cele mai importante peptide prezentă în regnul vegetal şi 

animal. În cantităţi mai mari se află în ficat (170 mg %) şi în splină (100 mg %). 
Din punct de vedere chimic este o tripeptidă formată din resturi de glicocol, cisteină 

şi acid glutamic. 
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                   CH2 – SH  
                   │  
CO – NH – CH – CO –NH – CH2 – COOH 
│  
CH2 
│                                                       Glutation 
CH2                                     (γ-gutamil-cisteil-glicocol) 
│  
CH – NH2 
│  
COOH 

 
Glutationul este uşor dehidrogenat şi transformat în diglutation: 

                                                                     - 2H 
2G – CH < --------------- > G – S – S – G  

                                                                      + 2H 
                                           Glutation                                 Diglutation  
                                             redus                                  (glutation oxidat) 
 

Datorită acestei proprietăţi, glutationul joacă un rol important în procesele metabolice 
de oxido-reducere. De asemenea este activator a numeroase enzime şi hormoni şi este o 
substanţă antitoxică. 

În unele procese biochimice, glutationul redus acţionează ca o coenzimă, fiind 
donator de hidrogen în reacţiile de oxido-reducere: 

                                                           enzimă 
A + 2G – SH                         AH2 + G – S – S – G 

 
Glutationul acţionează ca antioxidant, intervenind în protejarea anumitor substanţe 

contra oxidării (acid ascorbic, adrenalină, hemoglobină). 
În regnul animal se găsesc o serie de oligo- şi polipeptide cu rol de hormon: 

ocitocina, vasopresina, angiotensina I, bradikinina, hormonii pancreatici (insulina şi 
glucagonul) şi hormonii hipofizari. 

 
 

2.6.4. PROTEIDE ( POLIPROTIDE SUPERIOARE ) 
HOLOPROTEIDE (PROTEINE) si HETEROPROTEIDE (PROTEINE CONJUGATE) 

 
Poliprotidele superioare sau proteidele au o structură macromoleculară complexă.  

Ele sunt constituite din aminoacizi şi sunt prezente în toate celulele organismelor vii. Se 
găsesc în cantitate mare în nucleul celular şi formează marea masă a protoplasmei celulare. 
Organismele animale sunt mult mai bogate în substanţe proteice, decât organismele vegetale 
(care sunt mai bogate în glucide). 

Conţinutul mediu în glucide, protide şi lipide a unor organisme (% substanţă uscată) 
Semnificaţia Glucide Protide Lipide 

Om 1.9 62 7.7 
Cal 4.5 42.5 41.7 
Porc 2.9 35.7 54.7 
Seminţe cereale 60-70 10-17 2-3 
Seminţe leguminoase 30-50 25-30 2-17 
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 Conţinutul proteinelor în organismul animal diferă de la specie la specie. De 
asemenea repartizarea substanţelor proteice în diferite organe este diferită. Astfel, pielea are 
conţinutul cel mai ridicat (26%)m urmată de muşchi (23%) şi ficat (22%). Se remarcă din 
acest punct de vedere conţinutul relativ scăzut în protide a creierului, de numai 12%. 
 Poliprotidele superioare sau proteidele prezintă o serie de caracteristici comune: 

- sunt biomacromolecule formate prin policondensarea aminoacizilor, care constituie 
unităţile structurale ale acestora; 

- legăturile ce se stabilesc între resturile aminoacizilor participanţi la sinteza acestora, 
sunt legături peptidice (-CO-NH-);  

- ordinea, respectiv secvenţa aminoacizilor în macromolecula proteică determină 
proprietăţile acesteia; 

- posedă un înalt grad de organizare structurală; 
- sunt într-un proces continuu de reînnoire, ca urmare se datoresc organizării spaţiale a 

macromoleculelor proteice şi care se reflectă în funcţiile biologice a acestora; 
- specificitatea remarcabilă este o consecinţă a particularităţilor structurale şi 

conformaţionale, care se concretizează prin funcţii biochimice variate. 
2.6.4.1. Rolul proteidelor în organismele animale 
 Proteinele îndeplinesc în celulele vii diferite roluri: 

- plastic (structural), reprezentând constituenţii principali ai citoplasmei şi 
infrastructurilor celulare a biomembranelor, a fluidelor din organismul animal; 

- catalitic,  întrucât în calitate de enzime accelerează viteza reacţiilor biochimice; 
- hormonal, deoarece o serie de polipeptide şi proteine sunt hormoni cu rol de reglare a 

proceselor metabolice; 
- energetic,furnizând energia necesară unor procese vitale în cazuri limită pentru 

organism (inaniţie, subalimentaţie,procese patologice); 
- imunologic,prin imunoglobuline (anticorpi) cu rol în apărarea organismelor contra 

agresiunilor externe, precum şi prin fibrinogen şi trombină, care intervin în procesul 
de coagulare a sângelui; 

- de protecţie şi susţinere prin intermediul scleropreoteinelor (colagenul din tendoane, 
elastina vaselor sanguine, keratina din unghii, copite, păr); 

- cotractil, wprin substanţe ce participă la procesul de contracţie musculară (actină, 
miozină, actomiozină)  

- de transport a unor gaze  (O2 şi CO2) pe cale sanguină (hemoglobina, mioglobina) a 
electronilor (citocromii) sau a lipidelor (lipoproteine circulante) 

- fizico-chimic, prin intervenţia lor în procesele de transport a apei, a ionilor 
biomembranelor anorganici, a substanţelor organice, în menţinerea echilibrului acido-
bazic(sisteme tampon) precum şi în procesele de permeabilitate la nivelul celulare; 

- informaţional prin acidul deoxiribonucleic din cromozomi. 
2.6.4.2. Clasificarea proteidelor 
 Proteidele se clasifică după constituţia lor chimică în două mari familii: 
holoproteide (proteine); heteroproteide (proteine conjugate). 

Holoproteidele sau proteinele sunt substanţe constituite numai din aminoacizi. Ele 
pot include cantităţi mici din alte substanţe (glucide, lipide, pigmenţi, etc.) dar acestea nu 
intră în structura lor chimică. Supuse hidrolizei, proteinele dau naştere la un amestec de 
aminoacizi. După forma moleculelor sunt: 
- proteine globulare, care au o formă sferică sau cilindrică, în care catenele polipeptidice 
sunt strânse sub forma unui ghem şi apar în special în lichidele biologice din organism fiind 
solubile; 
- proteine fibrilare, care au o structură filiformă alcătuite din catene liniare şi îndeplinesc în 
organism rol de susţinere şi rezistenţă mecanică, fiind insolubile. 
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În natură există însă o serie de proteine cu structură intermediară. 
Heteroproteidele sunt proteide la structura cărora participă, pe lângă aminoacizi şi 

alte componente de natură neproteică care poartă denumirea de grupări prostetice. Prin 
hidroliza heteroproteidelor se obţin deci, în afară de aminoacizi şi una sau mai multe 
substanţe neproteice. După funcţia biologică pe care o îndeplinesc, proteidele regnului 
animal, se pot clasifica la rândul lor în câteva clase importante: 
- proteine structurale: colagenul, elastina, fibrina, keratina,etc. 
- proteine de rezervă: cazeina, ovalbumina, lactalbumina, feritina. 
- proteine de transport: hemoglobina, mioglobina, albuminele serice, lipoproteinele. 
- proteine contractile: actina, miozina. 
- proteine cu acţiune hormonală:hormoni hipofizari. 
- proteine cu acţiune catalitică: enzime. 
- proteine de protecţie: trombina, fibrinogenul, imuno-globulinele. 

 
2.6.5.  HOLOPROTEIDELE (PROTEINE) 

Holoproteidele sau proteinele, sunt substanţe complexe, macromoleculare, cu un grad 
înalt de organizare structurală, alcătuite numai din aminoacizi. Masele moleculare a acestora 
variază între 1.10 şi 1.105. 

Structura chimică  
Molecula proteinelor este formată din resturi de aminoacizi uniţi între ei prin legături 

peptidice, dând naştere unui polimer liniar. În principiu, formula structurală a unui fragment 
din catena polipeptidică a unei proteine, poate fi reprezentat astfel: 

  
            R1        H        O      R3        H 
            │          │       ║     │          │  
            CH       N       C      CH       N       COO-  
              +/      \    /   \   /    \   /    \    /    \    / 
   H3N          C      CH     N        C       CH  
                  ║      │       │        ║       │  
                    O      R2      H         O       Rn  
 

În această catenă, radicalii R1,R2…. Rn caracteristici aminoacizilor constituenţi sunt: 
-  resturi hidrocarburice nepolare, hidrofobe (- CH3 – CH(CH2)3 provenite de la alanină, 
valină, etc). 
-  resturi ce conţin grupări polare (- OH , - SH provenite de la serină cisteină). 
-  resturi ionogene, hidrofile (- NH2 , -COOH provenite de la aminoacizii cu caracter bazic 
sau acid). 

Fiecare proteină specifică se caracterizează prin numărul aminoacizilor constituenţi, 
felul acestora, precum şi ordinea (secvenţa) lor în lanţul polipeptidic. 

Pentru stabilirea frecvenţei aminoacizilor în lanţul polipeptidic se utilizează hidroliza 
enzimatică, la care participă următoarele enzime: tripsina, chimotripsina, pepsina şi papaina. 
Acestea scindează legăturile peptidice ale proteinei, rezultând aminoacizii componenţi. 

Structura complexă a proteinelor se datorează faptului că ele sunt substanţe 
macromoleculare şi prezintă o configuraţie spaţială, tridimensională. 

Configuraţia macromoleculelor proteice. Proteinele se caracterizează prin 
organizare spaţială specifică, respectiv prin configuraţie. Aceasta se referă la modul în care 
atomii sau grupările de atomi, prezente în moleculă sunt orientate în spaţiu, precum şi la 
legăturile ce se stabilesc între lanţurile polipeptidice. 

Factorii amintiţi contribuie  direct la formarea edificiului spaţial al macromoleculei 
proteice. Aceasta determină proprietăţile biologice ale proteinelor. 
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            Structura proteinelor. Structura de ansamblu a unei macromolecule proteice este 
rezultatul interacţiunii a diferite nivele de organizare structurală şi anume: structura primară; 
structura secundară; structura terţiară; structura cuaternară. 
2.6.5.1. Structura primară a proteinelor. Structura primară se referă la natura 
aminoacizilor, numărul acestora, precum şi la ordinea în care ei se aşează în lanţul 
polipeptidic. Resturile de α+aminoacizi se leagă între ele prin legături peptidice – CO – NH – 
, care se stabilesc între grupările –COOH, respectiv –NH2 ale diferiţilor aminoacizi. Catena 
polipeptidică proiectată în plan are forma unui zigzag,  iar radicalii R ale aminoacizilor 
constituenţi sunt dispuşi alternativ deasupra şi dedesubtul planurilor formate de aceasta: 

            R1        H        O      R3        H       O 
            │          │       ║     │          │       ║ 
            CH       N       C      CH       N       C----  
                 /      \    /   \   /    \   /    \    /    \    / 
 ---HN         C      CH     N        C       CH  
                  ║      │       │        ║       │  
                    O      R2      H         O       R4  
 Pentru stabilirea structurii primare a proteinelor se utilizează: metode fizico-chimice;  

metode chimice; metode biochimice. Între metodele utilizate cu mult succes în stabilirea 
structurii primare a proteinelor s-au remarcat: cromatografia, electroforeza, hidroliza 
enzimatică, hidroliza chimică, etc. 

Metodele analitice utilizate pentru elucidarea structurii primare sunt deosebit de 
complexe şi laborioase. Din acest motiv, abia în 1955 Sanger reuşeşte să stabilească structura 
insulinei (hormon polipeptidic format din 51 aminoacizi şi M = 6000), iar câţiva ani mai 
târziu Moore şi Stein stabilesc structura primară a ribonucleazei (enzimă formată din 124 
aminoacizi şi M = 13000). 
2.6.5.2. Structura secundară a proteinelor . Studiul cu radiaţii X a proteinelor cristalizate a 
arătat că macromoleculele proteice au conformaţii tridimensionale. Lanţurile polipeptidice ale 
proteinelor sunt legate între ele prin diferite tipuri de legături, care pot fi mai puternice sau 
mai slabe. Acestea sunt: legături de hidrogen; legături covalente; legături electrovalente; forţe 
van der Waals. 

Legăturile de hidrogen sunt legături slabe, care se stabilesc între atomii de oxigen ai 
grupării >C=O din legătura peptidică (acceptoare de hidrogen) şi atomii de hidrogen din 
gruparea –NH din această legătură (donoare de hidrogen) aflate în lanţuri polipeptidice 
învecinate sau în acelaşi lanţ. 
                                   O         R          H        O       R       H 
                                ║        │         │         ║      │       │   
                                   C         CH       N         C       CH    N---- 
                              /     \    /    \    /     \    /    \    /   \   /   
                          -HC         N        C         CH      N       C  
                              │         │        ║        │         │       ║ 
                              R         H        O         R         H       O  
                                       ¦        ¦                     ¦        ¦                   Punte de hidrogen 
                                       ¦        ¦                     ¦        ¦               <----------------------- 
                              R         O        H          R         O       H  
                              │         ║       │         │          ║      │  
                          ---CH      C        N         CH       C       N 
                               \    /    \    /    \     /    \     /    \   /   \ 
                                    N        CH      C          N        CH    C-----  
                                    │        │         ║         │        │       ║  
                                    H        R         O          H        R       O  
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 Legăturile covalente se stabilesc între lanţurile polipeptidice ale macromoleculelor 
proteice din loc în loc, între resturile cisteină, cu formare de punţi disulfidice. Astfel de 
legături apar în număr mai mare la proteinele fibrilare (scleroproteine). 
                ¦                                   ¦  
                ¦                                   ¦ 
               /                                    \  
      O = C       H                       H        NH 
               \   /                           \    /  
                  C                                 C  
               /   \                           /    \  
          HN      CH2 – S – S – H2C       C = O  
               \                                    /  
                ¦                                   ¦  
                ¦                                   ¦           Punte disulfidică 
  
Legăturile electrovalente (ionice) apar între lanţurile polipeptidice ale proteinelor datorită 
prezenţei aminoacizilor cu caracter acid sau bazic. Aceştia conţin grupări ionogene ( -COOH 
respectiv –NH2). Legăturile electrovalente sunt legături puternice. 
           ¦                                                                                          ¦  
           ¦                                                                                          ¦  
          /                                                                                           \  
O = C       H                                                                         H        NH 
          \    /                                                                                                                          \     /   
            C                                                 H2N(+)                         C 
          /    \                                                      \\                        /     \                           
    HN       (CH2)2COO(-)                                  C – NH(-CH2)3       C = O 
          \                                                            /                               /  
           ¦                                                    H2N                                ¦ 
           ¦                                                                                  ¦ 
                                               Legăura de tip ionic  
  
Forţele van der Waals  sunt cele mai slabe dintre legăturile ce se stabilesc între catenele 
polipeptidice. Acestea apar între radicalii cu caracter nepolar. 
 Structura secundară se prezintă în trei modele: 

- modelul α helix; 
- modelul în foaie pliată; 
- modelul de tip colagen. 
a) Modelul α-helix reprezintă cel mai simplu aranjament spaţial rezultat prin spiralarea 

spre dreapta a catenei polipeptidice în jurul unui cilindru imaginar.  
Se presupune că: 

- aminoacizii constituenţi prezintă configuraţie L; 
- distanţele interatomice şi unghiurile de valenţă prezintă aceleaşi valori, indiferent de 

mărimea catenei polipeptidice; 
- legătura peptidică este coplanară, această conformaţie fiind cea mai favorabilă din 

punct de vedere energetic; 
- în macromolecula proteică se formează un număr maxim de legături de hidrogen. 

Modelul α helix este caracterizat prin pasul elicei (distanţa măsurată între două poziţii 
identice succesive pe helix), care are valoarea 5,4A. Pe fiecare spiră a helixului revin câte 3,6 
resturi de aminoacizi. Astfel în spiralele învecinate se găsesc faţă în faţă grupările  >CO şi -
NH ale legăturii peptidice, între care se stabilesc punţi de hidrogen. 
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 Structura α helix apare atât în proteinele fibrilare (α keratina din păr şi lână), cât şi în 
cele globulare, în care predomină aminoacizii cu catene laterale R, voluminoase. Aceştia sunt 
orientaţi spre exteriorul spiralei. 
 Proteinele native nu sunt insă alcătuite din conformaţii α helix regulate, în structura 
lor apar şi regiuni neelicoidale. Existenţa lor este determinată de natura radicalilor R a unor 
aminoacizi, între care se exercită atracţii sau respingeri. Procentul de structură α helix a 
proteinelor globulare variază de la o proteină la alta: 0-10% în cazeină, actină, γ-globulină, 
între 10-20% în ribonuclează, între 20-30% în pepsină şi histone, 30-45% în ovalbumină şi 
fibrinogen, 60-80% în mioglobina şi hemoglobină. 

b)   Modelul de foaie pliată reprezintă aranjamentul spaţial al macromoleculelor 
proteice, rezultat în urma interacţiunii prin legături de hidrogen dintre diferitele catene 
polipeptidice. Acest tip de structură apare la proteinele fibrilare din firul de păr (β-keratina) şi 
din firul produs de viermele de mătase (fibroina). Lanţurile polipeptidice ale proteinelor pot fi 
dispuse paralel sau antiparalel, adică cu grupările R din diferitele catene polipeptidice 
orientate în acelaşi sens (β-keratina) sau în sensuri diferite. În acest fel, alternanţa grupărilor 
NH şi CO apare inversă în cele două lanţuri. Aranjamentul spaţial sub forma unei foi pliate 
conferă moleculei o mare stabilitate. Proteinele cu structură α-helix pot trece în anumite 
condiţii în proteine cu structuri de foaie pliantă. Astfel, α-keratina, proteina din păr supusă 
acţiunii apei calde sau alcaliilor diluate şi a tracţiunii, se poate transforma în β-keratină.  La 
trecerea din structură α-helix în structură de foaie pliantă legăturile de hidrogen intracaternare 
din α-helix se desfac, iar catenele polipeptidice se grupează paralel, cu formare de legături de 
hidrogen intercatenare, caracteristice structurii în foaie pliată. Reacţia este reversibilă, iar 
încetarea tracţiunii firului duce la refacerea formei iniţiale (α – keratină).  

α-keratina -----> β-keratină.  
(α-helix) <----- (foaie pliantă) 
b)  Modelul tip colagen. Proteinele fibrilare din colagen reprezintă circa 30% din  

totalul proteinelor organismului animal. Ele sunt prezente în ţesuturile conjunctive. Colagenul 
se prezintă sub forma unor fibre liniare foarte extensibile. Colagenul conţine în proporţie 
ridicată glicocol, prolină şi hidroxiprolină. Aceşti aminoacizi fac imposibilă structura α-helix 
sau foaie pliată, întrucât aceşti aminoacizi nu pot participa la formarea legăturilor de 
hidrogen. Colagenul este alcătuit dintr-un suprahelix format din trei catene polipeptidice 
spiralate spre stânga şi înfăşurate spre dreapta în jurul axei comune. În figura următoare este 
prezentat un fragment din catena polipeptidică a colagenului: 

 
         -----   HN – CH2 – CO –  N          CO – N          CO – NH – CH – CO      ----- 
                                                                                                    │ 
                                                                                                     R                                                                                                  
                                                                     
                                                                                OH 

            Glicocol                       Prolina           Hidroxiprolina       Aminoacid R 
 
2.6.5.3. Structura terţiară a proteinelor. Structura terţiară a proteinelor reprezintă un grad 
avansat de organizare spaţială a acesora. Ea este rezultatul interacţiunilor dintre resturile R 
ale aminoacizilor din catenele polipeptidice, care pot stabili diferite tipuri de legături 
intramoleculare, cum sunt: 

 legături de hidrogen nepeptidice ce se stabilesc între gruparea –OH a tirozinei şi un  
rest carboxilic aparţinând aminoacizilor cu caracter acid (aspartic şi glutamic) sau între restul 
imidazolic al histidinei şi gruparea –OH a serinei; 

 legături ionice între resturile – COOH ale aminoacizilor dicarboxilici şi resturile –  
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NH2 ale aminoacizilor bazici, ele fiind situate spre exteriorul moleculei şi intră în interacţiune 
cu solventul; 

 legături covalente formate din punţi disulfidice ( - S – S - ) între resturile de cisteină; 
 forţe van der Waals între radicalii hidrofobi ai alaninei, valinei, leucinei. Acest tip de  

atracţie are ca rezultat excluderea moleculelor de solvent polar în regiunea respectivă şi sunt 
situate spre interiorul moleculei; 

 interacţiunea dipol – dipol, ce se stabileşte între grupările  - OH din serină. 
Tipul de structură terţiară este caracteristică proteinelor globulare: hemoglobină,  

mioglobină, ribonuclează, tripsinogen etc.  
Legăturile şi interacţiunişe caracteristice structurii terţiare sunt destul de labile şi pot 

fi uşor desfăcute prin acţiunea diferiţilor factori fizici şi chimici (pH, temperatură, presiune, 
reactivi chimici). 

 
2.6.5.4. Structura cuaternară a proteinelor. Acest tip de structură reprezintă nivelul cel 
mai înalt de organizare a proteinelor şi se datoreşte interacţiunilor dintre catenele 
polipeptidice independente, care sunt caracterizate prin structuri primare, secundare şi terţiare 
bine definite. Ea apare în cazul proteinelor globulare cu mase moleculare mari. Acestea 
există sub forma unor agregate moleculare şi se numesc proteine oligomere. Ele sunt 
alcătuite din două sau mai multe catene polipeptidice (protomeri). În funcţie de numărul 
acestora pot fi dimeri, trimeri,tetrameri etc. Agregarea protomerilor se datoreşte unor 
interacţiuni de natură electrostatică (legături ionice şi legături de hidrogen) care sunt 
localizate la suprafaţa fiecărei catene. 
 Hemoglobina din sânge prezintă o structură decforma unui tetramer alcătuit din patru 
catene polipeptidice, identice două câte două. Aceste catene alcătuiesc un agregat molecular 
în care sunt prezente şi patru grupări neproteice, numite hem şi care sunt implicate în 
transportul oxigenului. 

Structura cuaternară poate fi dezorganizată uşor prin diluarea soluţiilor, modificarea 
pH-ului, sau în prezenţa unor săruri, obţinându-se protomerii constituenţi. Prin îndepărtarea 
agentului care a produs disocierea, se constată reasamblarea rapidă a catenelor cu formarea 
suprastructurilor moleculare. 

Masa moleculară a proteinelor variată în limite foarte largi, de la zeci de mii la zeci 
de milioane. Metodele utilizate pentru determinarea masei moleculare se bazează pe: 

 măsurarea presiunii osmotice (Sörensen); 
 măsurarea vitezei de sedimentare (Svedberg); 
 măsurarea vitezei de difuzie; 
 măsurarea difracţiei luminii;  
 analiza röntgenografică; 
 gel – filtrare. 

Greutatea moleculară a unor proteine 
Proteina Masa moleculară Nr de subunităţi 

Citocromul C  11600 1 
Ribonuclează  13500 1 
Gliadina  27500 1 
Tripsina  24000 1 
Lactoglobulina  35000 2 
Hemoglobina  64500 4 
Lactat dehidrogenaza 150000 4 
Ureaza 483000 6 
Miozina 620000 3 
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Se constată că proteinele cu masa moleculară mare şi foarte mare, sunt formate din  
mai multe subunităţi, iar catenele polipeptidice conţin 300 – 600 resturi de aminoacizi, pe 
când cele cu masa moleculară mică sunt formate dintr-un singur lanţ polipeptidic, ce conţine 
110 – 120 aminoacizi. S-a constatat că mase moleculare foarte mari se întâlnesc adesea la 
enzime, datorită agregării lanţurilor polipeptidice.  

 
 
PROPRIETĂŢILE  PROTEINELOR 
  
Proprietăţi fizico-chimice 
 

1. Solubilitatea proteinelor. Depinde de existenţa grupărilor polare hidrofile de la 
suprafaţa macromoleculelor (-COOH, -NH2, -OH, -SH) care stabilesc legături cu 
moleculele solvenţilor polari (apa, glicerolul).  

 Majoritatea proteinelor sunt solubile în apă, formând soluţii coloidale,    
                                          precum şi în soluţii saline.  
 Proteinele greu solubile suferă în contact cu apa un fenomen de gonflare, care 

se datorează hidratări grupărilor polare prezente. 
 Macromoleculele proteice se comportă în soluţie apoasă ca macroamfioni 

datorită prezenţei grupărilor ionizabile –COOH şi –NH2 la suprafaţa 
acestora.  

 În funcţie de pH-ul soluţiei, proteinele se comportă la fel ca aminoacizii, ca 
anioni (în mediu bazic) sau cationi (în mediu acid).  

 Există o valoare a pH-ului la care numărul sarcinilor pozitive a moleculei este 
egal cu numărul sarcinilor negative, deci sarcina electrică devine nulă. Acest 
pH poartă denumirea de punct izoelectric al proteinei, notat cu pHi.  

 Punctul izoelectric - pHi  variază în limite în limite foarte largi (1-12,5) în 
funcţie de numărul grupărilor acide sau bazice care predomină pe suprafaţa 
macromoleculei. 

  La pHi solubilitatea proteinelor este minimă, datorită atracţiei sarcinilor 
electrice de semn contrar, ce favorizează agregarea moleculelor. În tabelul de 
mai jos sunt prezentate valorile pHi a unor proteine.  

 Datorită caracterului amfoter proteinele se comportă ca sisteme tampon, 
care menţin la valori constante pH-ul mediului biologic în care se găsesc. 

Valorile pHi a unor proteine 
Proteina / pHi Proteina / pHi 
Pepsina                   1,2                      
Cazeina                  4,6 
Ovalbumina           4,6 
Serumalbumina      4,7 
Ureaza                    5,1 
Insulina                  5,4 

Miozina                  5,4 
Fibrinogen              5,5 
Gliadina                  6,5 
Hemoglobina          6,9 
Globina                   8,1 
Citocrom C            10,5 

 Datorită grupărilor ionizabile şi a apariţiei în soluţie proteică a 
macroanionilor sau macrocationilor, proteinele au proprietatea de a migra 
în câmp electric. Fenomenul se numeşte electroforeză. Dacă macromolecula 
va fi încărcată negativ, va migra spre anod (amforeză), dacă predomină 
sarcinile pozitive, se va deplasa spre catod (cataforeză). Viteza de migrare 
în câmp electric a diferitelor proteine este diferită, ceea ce permite separarea 
prin electroforeză a amestecurilor de proteine. 
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2. Activitate optică.  
 Proteinele prezintă activitate optică levogiră, datorită prezenţei în moleculă a 

aminoacizilor din seria L.  
 În lumina ultravioletă (λ = 280 nm), proteinele prezintă un maxim de 

absorbţie, datorat aminoacizilor aromatici. Pe această proprietate se bazează 
dozarea proteinelor prin metodă spectrofotometrică. 

3. Denaturarea.  
 Proteinele native pot să sufere transformări sub acţiunea unor agenţi fizico-

chimici care duc la dezorganizarea structurii spaţiale, fără a fi afectată structura 
primară şi masa moleculară a acestora.  

 Fenomenul se numeşte denaturare şi este rezultatul desfacerii legăturilor ce 
caracterizează structura secundară şi terţiară. 

 Aceste transformări sunt, de obicei, ireversibile şi au drept consecinţă 
modificarea proprietăţilor fizice ale proteinelor (scăderea solubilităţii, 
creşterea activităţii optice, modificarea vâscozităţii şi a presiunii osmotice, 
creşterea valorii pHi, pierderea tendinţei de cristalizare)  

     precum şi pierderea activităţii biologice. 
 Agenţii care provoacă denaturarea sunt de natură fizică sau chimică  

(acizi, baze, sărurile metalelor grele, solvenţi organici, detergenti). Dacă 
acţiunea agentului denaturant este limitată şi moleculele proteice sunt numai 
parţial denaturate, procesul poate fi reversibil, iar prin îndepărtarea cauzei 
denaturării, moleculele proteice se pot renatura dobândind structura şi 
proprietăţile biologice iniţiale. 

 
Proprietăţi chimice 

Proteinele au, în general, o reactivitate chimică ridicată, datorită  
 grupurilor funcţionale libere ale aminoacizilor constituenţi, precum şi  
 a nucleelor aromatice sau a resturilor hidrocarburice.  
 Legăturile peptidice imprimă şi ele proprietăţi chimice specifice. 

1.  Hidroliza. Proteinele, în funcţie de natura lor,  hidrolizeaza mai uşor sau mai greu    
                        în prezenţa acizilor, bazelor sau a enzimelor specifice. Hidroliza constă                   
                        în desfacerea legăturilor peptidice în prezenţa apei, rezultând aminoacizi. 

 Hidroliza parţială se desfăşoară în condiţii blânde, cu acizi diluaţi sau cu 
enzime proteolitice şi se pot obţine polipeptide şi peptide cu masă moleculară tot 
mai mică. Acest tip de hidroliză este utilizat pentru stabilirea structurii 
primare a proteinelor. 

2.  Reacţii de culoare. Aceste reacţii se datoresc aminoacizilor constituenţi care   
                        reacţionează  specific cu anumiţi reactivi, dând reacţii de culoare:  

 reacţia ninhidrinei (caracteristică grupării –NH2 din aminoacizi),  
 reacţia xantoproteică şi Millon (datorită nucleelor aromatice) şi  
 reacţia biuretului (datorită legăturilor peptidice –CO–NH–).  

Reacţia biuretului este utilizată curent pentru dozarea colorimetrică a proteinelor, deoarece 
intensitatea culorii este direct proporţională cu concentraţia acestora în soluţie. 
3. Reacţii de precipitare.  
            Proteinele existente în soluţii pot fi precipitate sub acţiunea unor reactivi.              

  În funcţie de natura reactivilor, precipitările pot fi reversibile sau ireversibile. 
Precipitarea  reversibilă  
 se realizează sub acţiunea sărurilor [Na2SO4, (NH4)SO4] sau a unor alcooli.  
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 Aceştia produc deshidratarea parţială a macromoleculelor care se 
aglomerează şi precipită,  fără modificarea structurii.  

 Proteinele precipitate prin salifiere se pot redizolva după îndepărtarea 
agenţilor chimici ce au produs precipitarea. 

Precipitarea  ireversibilă  
 are loc sub acţiunea unor reactivi chimici, care produc modificări profunde ale 

structurii proteinelor, respectiv denaturarea lor.  
 Reactivii ce produc precipitări ireversibile, sunt: 

- acizii anorganici (HCl, HNO3),  
- acizii organici (acid tricloracetic, acid picric şi acid sulfosalicilic) şi  
- sărurile metalelor grele (Cu2+, Pb2+, Hg2+, Ag+). 

Coagularea este precipitarea ireversibilă a proteinelor sub acţiunea căldurii. 
Temperatura de coagulare depinde de natura şi concentraţia sărurilor prezente în 
soluţie. În absenţa sărurilor unele proteine nu precipită nici la fierbere. 
 

Proprietăţi biochimice 
Proteinele prezintă proprietăţi biochimice specifice de: 

- hormoni; 
- enzime; 
- contracţie; 
- transport; 
- imunologie. 

 
Descrierea unor tipuri de proteine 

Holoproteidele (proteinele) sunt formate numai din aminoacizi.  
După rolul fiziologic proteinele se grupează în două clase, şi anume: 

- priteine vii (netransformate) solubile şi active din punct de vedere biologic, care 
prezintă toate proprietăţile fizico-chimice descrise anterior; 

- proteine transformate (scleroproteine) insolubile, care au suferit un proces de 
transformare în organismele vii, în urma căruia şi-au pierdut activitatea biologică şi 
nu mai prezintă proprietăţile caracteristice proteinelor vii, ele fiind insolubile. 

 
Proteinele solubile 

 au structură globulară,  
 sunt prezente în toate organismele vii, vegetale şi animale.  
 pot să aibă caracter neutru, acid sau bazic, în funcţie de raportul diferitelor tipuri de 

aminoacizi din moleculă.  
Proteinele globulare se clasifică în şase grupe, pe baza provenienţei şi a proprietăţilor 

fizice şi chimice. În majoritatea cazurilor proteinele, aparţinând diferitelor grupe, apar 
împreună, iar separarea şi caracterizarea lor este deosebit de dificilă. 

Proteinele globulare se clasifică în şase grupe 
 ALBUMINE 
 GLOBULINE 

universal răspândite 

 HISTONE 
 PROTAMINE 

regnul animal 

 PROLAMINE  
 GLUTELINE 

regnul vegetal 
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ALBUMINELE 
 Sunt proteine globulare cu caracter neutru sau slab acid.  
 În constituţia lor intră aminoacizii cu caracter neutru. Nu conţin glicocol. 
 Sunt solubile în apă şi soluţii diluate de electroliţi. 
 Precipitarea lor necesită soluţii concentrate de săruri [(NH4)2SO4 70-100%)].  
 Albuminele coagulează prin încălzire la 60-70oC.  
 Datorită faptului că au masa moleculară relativ mică, ele manifestă în câmpul 

electric o mobilitate deosebită şi pot pătrunde prin membrane subţiri. 
 În regnul  animal, albuminele sunt răspândite în citoplasmă şi în lichidele biologice 

ale organismelor .  
 

Cele mai importante albumine animale sunt: 
 SERALBUMINELE reprezentând 52-62% din proteinele plasmei sanguine 
 LACTOALBUMINA din lapte, 
 OVALBUMINA din albuşul de ou, 
 MIOALBUMINA din ţesutul muscular. 

 
Albuminele animale îndeplinesc roluri multiple: 

1- reglează presiunea osmatică a sângelui; 
2- constituie o rezervă de proteine pentru organism; 
3- contribuie la tamponarea pH-ului sanguin; 
4- îndeplinesc funcţia de transport a anionilor acizilor graşi. 

 
 În regnul vegetal albuminele apar îndeosebi în seminţe. 

 Albuminele vegetale poartă denumiri specifice, după originea lor: 
 legumelina (în seminţele de leguminoase), 
 faseolina (în fasole), 
 leucozina (în grâu), 
 ricina (în ricin), etc. 

Unele plante conţin albumine toxice:   
 crotina din Croton tiglium,  
 falina din Amanita phaloides, etc. 

 

GLOBULINELE 

 Au caracter slab acid, datorită conţinutului ridicat în acid aspartic şi glutamic.  
 Sunt greu solubile în apă, însă 
 Sunt solubile în soluţii diluate de săruri neutre (NaCl, NazSO4) şi de baze.  
 Au tendinţa de precipitare la diluarea soluţiei cu apă, la salifiere (NH4)2SO4 50%.  
 Globulinele au mase moleculare mai mari decât albuminele (de ordinul 105 – 106) dar 

cu toate acestea, soluţiile lor coagulează mai greu sau deloc la fierbere. 
 În regnul animal, globulinele sunt cele mai răspândite proteine globulare din 

organism.  
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Cele mai importante GLOBULINE animale sunt: 
 SERUMGLOBULINA   ŞI 
 FIBRINOGENUL 

din plasma sanguină 

 LACTOGLOBULINA din lapte, 
 OVOGLOBULINA din ou 
 MIOZINA din muşchi. 

 În regnul vegetal globulinele apar mai ales în seminţe, alături de albumine. După 
originea lor, globulinele vegetale poartă denumiri specifice: glicina din soia, edestina 
din cânepă sau legumina din mazare. 

GLOBULINELE vegetale poartă denumiri specifice: 

 GLICINA  din soia, 
 EDESTINA  din cânepă 
 LEGUMINA  din mazare. 

HISTONELE 
 Sunt holoproteide cu caracter slab bazic, datorită prezenţei în moleculă a 

aminoacizilor cu caracter bazic (arginina şi lizina).  
 Sunt solubile în soluţii acide.  
 Coagulează prin încălzire. 
 Pot fi hidrolizate în prezenţa pepsinei. 
 Histonele apar:  

în leucocite   sub formă liberă 
în sperma peştilor 
în nucleul celulelor glanduare 
(pancreas, timus), 
celule spermatice,  

 sub formă asociată cu acizi nucleici,  
      ca nucleoproteide (nucleohistone) 

eritrocite nucleate   etc. 
 

PROTAMINELE 
 Sunt holoproteide cu caracter bazic accentuat datorită unui conţinut de aminoacizi 

cu caracter bazic (arginina, lizina, histidina).  
 În molecula lor lipsesc aminoacizii cu sulf, tirozina şi triptofanul. 
 Protaminele au masa moleculară mică (2.103 - 3.103),  
 uşor solubile în apă,  
 nu coagulează la încălzire şi  
 sunt greu hidrolizabile.  
 Ele apar în regnul animal, în special în sperma peştilor, cuplate cu acizi nucleici 

sub formă de nucleoproteide. Protaminele izolate din diferitele celule spermatice ale 
peştilor poartă denumiri diferite: SALMINA (somon), CLUPEINA (scrumbie), 
CIPRININA (crap), etc. 

 
PROLAMINELE  ŞI  GLUTELINELE 

 Sunt holoproteide caracteristice regnului vegetal.  
 Sunt proteine insolubile în apă, dar  
 solubile în soluţii diluate de acizi sau baze.  
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 PROLAMINELE sunt solubile şi în alcool etilic 70%, proprietate prin 
care se deosebesc de toate celelalte proteine. 

 PROLAMINELE  şi  GLUTELINELE se găsese, în cantităţi mai mari, în 
seminţele de cereale.  

În seminţele de grâu se găseşte:  prolamina - GLIADINĂ 
 glutelina - GLUTENINA. 

Aceste proteine, însoţite de cantităţi 
mici de albumine şi globuline, 
alcătuiesc glutenul, care conferă făinei 
de grâu calităţile de panificaţie. 

Seminţele de porumb conţin  prolamina – ZEINĂ 
 Valoarea alimentară a acestor proteine este diferită în funcţie de conţinutul lor 

în aminoacizi esenţiali. Astfel,  
PROLAMINELE  

sunt bogate în acid glutamic, glutamină şi prolină, însă  
sunt sărace în triptofan şi lizină.  

GLUTELINELE  
      sunt bogate atât în acid glutamic, cât şi în lizină.  
Triptofanul şi lizina sunt aminoacizi esenţiali, indispensabili, care nu pot fi sintetizaţi 
de organismul animal. O alimentaţie a omului şi a animalelor, bazată exclusiv pe 
porumb (sărac în triptofan şi lizină), duce în scurt timp la tulburări de metabolism,  care 
sunt agravate şi din cauza conţinutului insuficient al boabelor de porumb în unele 
vitamine, în special în vitamina PP. 

 
PROTEINE   INSOLUBILE   ( SCLEROPROTEINE ) 

Scleroproteinele  
 sunt holoproteide de natură fibrilară, 
 caracteristice organismului animal.  
 Se caracterizează prin rezistenţa faţă de agenţi fizici sau chimici.  
 Sunt insolubile în apă, în soluţii de săruri, de acizi sau baze.  
 Nu sunt hidrolizabile.  
 Datorită acestor proprietăţi, scleroproteinele exercită în organismul animal un 

rol de susţinere, de protecţie şi de rezistenţa mecanică.  
 Sunt constituentele  principale a ţesuturilor conjunctive şi a epidermei. 
 Scleroproteinele au un conţinut  
                                   relativ scăzut în azot (cca. 12 %) şi ridicat în oxigen. 
 Aminoacizii care predomină sunt: cisteina, prolina şi hidroxiprolina. 
 Din categoria scleroproteinelor fac parte:  

 
COLAGENELE,  KERATINELE,  ELASTINELE, 
FIBROINA,  MIOZINA,  FIBRINOGENUL. 

COLAGENELE 
 Sunt proteinele principale din  

- ţesuturile conjunctive, tendoane,  cartilagii, piele, oase şi solzi de peşte,  
- reprezintă cca. 50% din totalul proteinelor organismului animal.  

 Sunt substanţe insolubile în apă. 
 Rezistente la acţiunea enzimelor proteolitice.  
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 Prin fierbere cu apă, colagenele suferă o hidroliza parţială care are loc cu 
modificări structurale, datorită desfacerii legăturilor intercatenare, 
transformându-se într-o masă elasică, numită gelatină. 

GELATINA este solubilă în apă caldă, dând soluţii vâscoase, care prin răcire    
                     formează geluri. Este hidrolizată de către enzimele proteolitice. 

 Sub acţiunea taninurilor colagenele se transformă în produse rezistente, 
neputrescibile, datorită supercontracţiei ireversibile a fibrelor. Acest proces 
joacă un rol fundamental în tăbăcirea pieilor.  

KERATINELE 
 sunt proteinele principale din epidemă, păr, pene şi din formaţiunile     
                                                          cornoase (unghii, copite, coarne). 

 îndeplinesc un rol protector 
 sunt insolubile şi rezistente faţă de agenţii chimici.  
 Au conţinutul ridicat în aminoacizi cu sulf (3-5% S),  
 cu un număr mare de punţi disulfidice – S – S – inter – şi intracatenare, care le 

conferă rezistenţă mecanică şi elasticitate deosebită. (Firul de păr tratat cu 
apă caldă şi supus tracţiunii suferă o alungire până la 100%.)  

 Keratinele nu sunt hidrolizate de enzimele proteolitice. 
ELASTINELE 

 Participă la formarea fibrelor elastice din artere şi tendoane. 
 Se aseamănă cu colagenele, însă nu se pot transforma în gelatine şi  
 se caracterizează printr-un procent ridicat de glicocol şi leucină şi printr-un 

procent redus al prolinei şi hidroxiprolinei. 
FIBROINA 

 Este proteina principală din mătasea naturală produsă de viermele de mătase 
(Bombix mori) unde este asociată cu o altă proteină – sericina. În 
glandele viermelui de mătase, proteinele se găsesc sub forma unei mase 
vâscoase, care la trecerea prin orificiul îngust al glandei, ia aspectul de 
fir care este şi răsucit de catre labuţele viermelui.  

 Fibroina este o proteină fibrilară tipică, structura fiind asemănătoare cu a β 
- keratinei (structură în planuri pliate), însă catenele polipeptidice sunt 
orientate antiparalel. 

MIOZINA 

 este principala proteină a ţesutului muscular (35%),  
 are proprietăţi contractile şi  
 are proprietăţi enzimatice (faţă de acidul adenozintrifosforic - ATP). 
 Miozina este însoţită de actină (17%) cu care formează un complex numit 

actomiozină. Acestea constitute substanţa de bază a fibrilelor musculare şi 
suportul biochimic al contracţiei musculare.  

 Miozina prezintă elasticitate deosebită, molecula ei fiind alcatuită din 
trei catene polipeptidice. 

FIBRINOGENUL 

 este o proteină fibrilară  
 solubilă  
 de tipul α - keratinei  
 prezentă în plasma sanguină,  
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 având rol esenţial în procesul de coagulare a sângelui.  
 În procesul de coagulare a sângelui,  
     fibrinogenul se transformă în FIBRINĂ care este insolubilă.  

 Transformarea fibrinogenului în fibrină are loc în prezenţa unor 
     enzime (trombina, fibrinaza) şi a ionilor de Ca2+. 

 
2.6.6.     HETEROPROTEIDE     ( PROTEINE   CONJUGATE ) 

 
Heteroproteidele sunt substanţe în a căror structură intră  

 o holoproteidă (proteina) şi  
 o substanţă neproteică, numită grupare prostetică.  
 Proteinele au capacitatea de a se lega de grupările prostetice,  

prin valenţe principale (covalenţe şi electrovalenţe),  
              prin valenţe secundare.   
 Heteroproteidele se mai numesc şi proteine conjugate. În cele mai multe cazuri, 

componenţa proteică poate fi separată de gruparea prostetică relativ uşor, 
fără modificări esenţiale a părţii proteice. 

 Clasificarea heteroproteidelor se face după natura grupării prostetice :  
- METALPROTEIDE;  
- FOSFOPROTEIDE; 
- GLICOPROTEIDE;  
- CROMOPROTEIDE;  
- NUCLEOPROTEIDE; 
- LIPOPROTEIDE. 

 
CATEGORII  DE  HETEROPROTEIDE  ŞI  FUNCŢIILE  LOR  BIOLOGICE 

 
METALPROTEIDELE 

 Sunt heteroproteide în care gruparea prostetică este un cation metalic.  
 Cele mai importante sunt cu fier, cupru, mangan, zinc, calciu, magneziu.  
 În structura lor, cationii metalici sunt fixaţi de anumiţi radicali polari ai 

aminoacizilor din în proteină prin legături coordinative (tip donor-acceptor). 
 Metalproteidele joacă un rol deosebit în transportul şi depozitarea unor metale.  

METALPROTEINE DE TRANSPORT:  
 SIDEROFILINA (Fe) şi  
 CERULOPLASMINA (Cu) din sânge,  
 OVOTRANSFERINA (Fe) din albuşul de ou şi  
 LACTOTRANSFERINA (Fe) din lapte.  

 
METALPROTEIDELE CU ROL DE DEPOZITARE A METALELOR sunt: 

 FERITINA şi HEMOSIDERINA (Fe) din ficat şi organe hematopoetice, precum şi 
 HEMATOCUPERINA (Cu). 

Unele ENZIME ŞI HORMONI  
                                           conţin în structura lor un metal sau  
                                           necesită, obligatoriu, un metal pentru activarea lor.  

 FEREDOXINA, enzimă din cloroplaste conţine în molecule fier, având rol 
esenţial în procesele de oxido-reducere. 

 INSULINA (hormon) conţine cantităţi însemnate de zinc. 



 137 

FOSFOPROTEIDELE 
 Sunt heteroproteide specifice regnului animal,  
 Gruparea prostetică este formată din acid fosforic, leagat de partea proteică (o 

albumină sau o globulină), printr-o legatură de tip esteric.  
 Legatura esterică se formează în urma 
    reacţiei acidului fosforic cu gruparea hidroxilică 
    a serinei sau a treoninei. Un fragment din  
    structura unei fosfoproteide poate fi redat astfel: 
 Au caracter acid dat de radicalul fosforic.  
 Formează săruri de calciu sau de potasiu. 
 Fosfoproteidele hidrolizează uşor prin încălzire  
     cu alcalii diluate, eliberând gruparea fosfat. 
 Principalele tipuri de fosfoproteide sunt:  
CAZEINELE, OVOVITELINELE, FOSFOVITELINELE. 

CAZEINELE  
 sunt fosfoproteidele din lapte, unde apar sub forma de cazeinat de calciu. 
 Reprezintă 80% din totalul proteinrlor existente în laptele de vacă (4%).  
 Cazeina este formată din trei fracţiuni (α, β şi γ – cazeina) ce se deosebesc prin 

raporturile cantitative între aminoacizii constituenţi şi prin cantitatea de P. 
 Cazeinele nu coagulează prin fierbere, însă  
 Precipită sub acţiunea acizilor şi a unor enzime din stomac, rezultând paracazeinatul 

de calciu. Acest produs reprezintă în acelaşi timp şi principalul component din 
brânză, unde se formează prin fermentaţia lactică a laptelui. 

 Coagularea laptelui în stomac este un proces biochimic foarte important, întrucât 
permite valorificarea integrală a proteinelor din lapte. 

 Cazeinele sunt proteine complete - conţin toată seria de aminoacizi esenţiali. 
OVOVITELINELE  ŞI  FOSFOVITELINELE  

 sunt fosfoproteidele din galbenuşul de ou, unde se găsesc asociate cu lecitinele.  
 au un conţinut bogat în fosfor (2-10%) şi în serina (până la 34%).  
 Au rolul de a furniza embrionului aminoacizii şi fosforul necesar dezvoltării.  

 
GLICOPROTEIDE  

 Sunt caracteristice regnului animal. Au un conţinut în glucide sub 4%,  componenta 
majoră a acestora este proteina. 

 Au gruparea prostetică constituită din glucide sau derivaţi ai lor: 
- hexoze (glucoza, manoza, galactoza),  
- pentoze (xiloza),  
- N-acetilhexozamine (N-acetilhexozamina, N-acetilgalactozamina),  
- acizi uronici (glucuronic şi galacturonic),  
- acid neuraminic şi acid sialic.  

- Glicoproteidele, în funcţie de componenţa glucidică, pot avea caracter acid (conţin 
acizi uronici) sau neutru (conţin glucide).  

●    Glicoproteidele sunt solubile în apă formând, soluţii vâscoase.  
●    Se găsesc în secreţia mucoaselor, în plasmă, în salivă, în umoarea sticloasă şi     
      cordonul ombilical, unde apar de obicei sub forma unor amestecuri complexe   
      cu mucopoliglucidele numite şi  mucoide sau mucine. 

Mucinele  
- sunt glicoproteide secretate de celule ale cavităţii bucale, ale tubului digestiv, 

ale căilor respiratorii şi genitale. Îndeplinesc un rol protector pentru mucoase.  

~~~NH                                                                   
      │                                                      
      CO                                              
      │                                       
   HC – NH – CO~~~                                              
      │                                           
  H2C – O – PO3H2 
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Mucoidele  
- sunt glicoproteide din urină, albuş de ou sau lapte ,  
- nu precipită prin acidulare cu acid acetic. 

GLICOPROTEIDELE SANGUINE  
- se găsesc în ser şi apar în cantităţi mari în cazuri patologice.  
- Prin hidroliză acestea eliberează fucoză, galactoză, glucozamină şi galactozamină. 

SIALPROTEIDE  
- au caracter acid, conţin acid sialic şi se găsesc tot în serul sanguin. 

GLICOPROTEIDELE DIN ERITROCITE  
- sunt asociate cu sfingolipide şi  
- determină specificitatea de grup sanguin. 
 

CROMOPROTEIDE 
●   Sunt heteroproteide în care gruparea prostetica este un pigment.  
●   Ele sunt universal răspândite. 
●  În funcţie de structura componentei prostetice, cromoproteidele se clasifică în două 

grupe mari:  
cromoproteide porfirinice care conţin o structură porfirinică şi 
cromaproteide neporfirinice.  
●   Dupa rolul pe care ele îl îndeplinesc în organism pot fi :  
cu funcţie respiratorie şi fără funcţie respiratorie 

 
CROMOPROTEIDE  PORFIRINICE 

Aceste cromoproteide au la baza nucleul porfirinic alcătuit din  
4 nuclee pirolice legate prin punţi metinici  - CH =. 

Substituirea atomilor de hidrogen din porfină cu diferiţi radicali dă naştere 
PORFIRINELOR. Dintre acestea PROTOPORFIRINA este cea mai răspândită şi 
cunoscută. Ea rezultă prin grefarea pe nucleul porfinei a unor radicali alchil saturaţi şi 
nesaturaţi şi anume: 
- 4 radicali metil – CH3 în poziţiile 1, 3, 5 şi 8. 
- 2 radicali vinil – CH = CH2 în poziţiile 2 şi 4. 
- 2 radicali de acid propionic – CH2 – CH2 – COOH în poziţiile 6 şi 7. 

Dintre cromoproteidele porfirinice, cele mai răspândite şi studiate sunt 
HEMOGLOBINA din sângele vertebratelor şi CLOROPLASTINA din 
cloroplastele plantelor verzi. 

 
A) HEMOGLOBINA   

- Este o cromoproteidă de culoare roşie,  
- componentă  a hematiilor din sângele vertebratelor.  
- Ea este alcătuită dintr-o  

componentă prostetică numită HEM şi  
o componentă proteică cu proprietăţi bazice, numite GLOBINĂ, alcătuită din 
patru catene polipeptidice.  

 În molecula de hemoglobină hemul se găseşte în proporţie de 4%, iar globina 96%. 
 HEMUL este alcătuit din protoporfirină, în centrul căreia se află 

 un atom de fier bivalent şi hexacoordinat. Are culoarea roşie.  
Molecula hemului prezintă unele caracteristici structurale: 

- este o porfirina care conţine Fe2+; 
- sistemul ciclic al porfirinei conţine nouă duble legături conjugate, ceea ce îi conferă 

culoare caracteristică de pigment roşu; 
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- pe nucleul porfirinic există patru grupări metil, două grupări vinil şi două resturi 
de acid propionic; 

- atomul de fier stabileşte legături covalente cu doi atomi de N ai ciclurilor pirolice, iar 
cu ceilalţi doi, legături coordinative; 

- ciclurile pirolice împreună cu atomul de Fe sunt coplanare; 
- atomul de Fe2+ stabileşte, pe lângă cele patru legături coplanare, încă două legături 

coordinative, una orientată deasupra planului cu globina, iar alta orientată dedesubtul 
planului cu o moleculă de apă, oxigen sau oxid de carbon. 

Structura hemului poate fi reprezentată astfel: 
  

 
Hemul 

 GLOBINA  
 constituie componenta proteică a hemoglobinei, fiind alcătuită din 4 catene 

polipeptidice identice două câte două, de tip α-helix. 
 Structura de ansamblu a globinei este globulara, care are şi porţiuni nespiralate, ce-i 

conferă flexibilitate.  
 În interiorul fiecărei catene polipeptidice se crează câte o cavitate, unde se fixează 

câte o moleculă de hem. 
PROPRIETĂŢILE HEMOGLOBINELOR.  

 Hemoglobinele sunt substanţe cristalizabile, iar formele cristaline diferă de 
la o specie la alta, proprietate utilizată în laboratoarele criminalistice pentru 
diferenţierea sângelui de om de celelalte tipuri de sânge. 

 Hemoglobinele prezintă solubilitate diferită . 
 Prezintă deplasare diferită în câmp electric, prin electroforeză ele pot fi 

separate. 
 Cea mai importantă proprietate a hemoglobinei este aceea de a se combina 

reversibil cu oxigenul din atmosfera, formând oxihemoglobină. 
 

Hb + O2                       HbO2 
 Pe această reacţie se bazează funcţia esentială a hemoglobinei, ceea de a 

transporta oxigenul molecular de la plămâni la ţesuturi.  
 Sensul deplasării echilibrului reacţiei depinde de presiunea parţială a 

oxigenului: în alveolele pulmonare, unde presiunea este mare, echilibrul 
este deplasat spre dreapta, iar la nivelul vaselor capilare, unde presiunea 
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este mică, echilibrul este deplasat spre stânga. Oxigenul eliberat este 
utilizat în procesele biochimice de oxidare celulară. 

 Hemoglobina îndeplineşte importantul rol de transportor de oxigen. 
 Fixarea reversibilă a oxigenului are loc prin intermediul atomului de 

fier, de care oxigenul se leagă coordinativ, reacţie condiţionată de existenţa 
globinei.  

 Hemoglobina are proprietatea de a reacţiona reversibil şi cu dioxidul de 
carbon, formând carbhemoglobina, compusul care transportă CO2 de la 
ţesuturi la plămâni, unde este expirat. Legarea CO2 se realizează prin 
intermediul unei grupări aminoterminale a globinei cu formarea unei 
combinaţii carbamino, conform reacţiei: 

 
Hb – NH2 + CO2                     Hb – NH – COO- + H+ 

                                         Hemoglobina                                      Carbhemoglobina 
 

 Hemoglobina, prin intermediul hemului, fixează ireversibil oxidul de 
carbon, formând carboxihemoglobina Hb – CO. Sub această formă 
hemoglobina nu mai poate îndeplini rolul de transportor de oxigen - ceea ce 
explică intoxicaţiile grave produse de CO şi moartea prin asfixie (lipsa de 
oxigen la ţesuturi). Afinitatea hemoglobinei pentru oxidul de carbon este de 
210 ori mai mare decât afinitatea pentru oxigen. 

 Sub acţiunea unor agenţi oxidanţi, fierul bivalent din hemoglobină este 
transformat în fier trivalent cu formarea methemoglobinei. Aceasta este 
inaptă de a se combina reversibil cu oxigenul. În eritrocite se formează 
permanent methemoglobina, însă în organism exista enzime reducătoare 
(methemoglobin reductaze) care o transformă din nou în hemoglobină. 

 Sub acţiunea unor agenţi denaturanţi hemoglobina, datorită structurii proteice 
suferă o denaturare a globinei - cu formarea hemocromogenilor. 

B) MIOGLOBINA este o cromoproteidă porfirinică de culoare roşie, existentă în muşchi - 
având o structură similară cu hemoglobina. În structura mioglobinei partea proteică, 
respectiv globina, este alcatuită dintr-un singur lanţ polipeptidic, care conţine 153  de 
aminoacizi, având masa moleculară de aproximativ 17000. Această globină fixează o singură 
moleculă de hem. 

Mioglobina are o afinitate faţă de oxigen de aproximativ şase ori mai mare decât 
hemoglobina şi constituie rezerva de oxigen a ţesutului muscular. Cantităţi maride mioglobină  au 
fost puse în evidenţă în muşchii striati, muşchii inimii, precum şi în muşchii pectorali ai 
păsărilor zburătoare. 
C) PIGMENŢII BILIARI. Viaţa eritrocitelor este relativ scurtă (cca. 4 luni). Hemoglobina 
din eritrocitele moarte suferă transformări profunde, iar inelul porfirinic al hemulni este 
desfăcut cu pierderea concomitentă a fierului şi a globinei. Ca urmare se formează un 
pigment tatrapirolic de culoare verde, numit biliverdină, care este redus uşor la 
pigmentul roşu, bilirubina. Aceşti pigmenţi apar în cantităţi mari în bila hepatică şi 
veziculară. 
D) CITOCROMII. Sunt cromoproteide porfirinice a căror grupare prostetică este identică 
sau foarte apropiată cu cea a hemului din globină. Ei reprezintă enzime cu largă răspândire, 
care participă la reacţii de oxidoreducere prin transfer de electroni. Funcţia citocromilor se 
bazează pe proprietatea fierului de a se oxida sau reduce reversibil: 

-e- 

Fe2+   <------------> Fe3+ 
+e- 
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E) HEMENZIMELE. Sunt enzime din clasa oxidoreductazelor (catalaze, perxidaze), care 
conţin în structura lor o componentă prostetică de tipul hemului şi care participă la procese de 
oxidoreducere din organism. 
 
F) CLOROPLASTINELE sunt cromoproteide porfirinice a căror componentă prostetică 
este CLOROFILA, iar componenta proteică este reprezentată de plastină. Ele sunt 
răspândite în celulele vegetale, cărora le dă culoarea verde. La plantele superioare clorofila 
este localizată în cloroplaste, iar la cele inferioare în cromatofori. CLOROFILA este un 
pigment verde cu structură porfirinică, care conţine magneziu. În aproape toate plantele ea 
reprezintă un amestec format din două clorofile foarte apropiate ca structură: clorofilele a şi 
b, care diferă doar prin radicalii existenţi la nucleele pirolice din ciclul porfirinic. Clorofila 
este pigmentul fotosintetizant capabil să transforme energia luminoasă în energie chimică. 
 
NUCLEOPROTEIDELE. 
  

 Sunt heteroproteidele cele mai importante pentru organismele vii, alcătuite din: o  
componentă proteică cu caracter bazic şi o grupare prostetică, de acizi nucleici.  
 
Componenta proteică are masa moleculară relativ mică şi face parte din clasa protaminelor 
sau histonelor în care predomină aminoacizi cu caracter bazic, cum sunt      

 arginina, lizina şi histidina. 
Acizii nucleici sunt substanţe macromoleculare cu structură complexă, cu caracter acid, 
care în funcţie de natura lor chimică pot fi de două feluri: 

 acizi ribonucleici (ARN) şi acizi deoxiribonucleici (ADN). 
Legătura dintre acizii nucleici şi componenta proteică este în unele cazuri mai puternică, 
alteori mai slabă. Nucleoproteidele pot hidroliza în prezenţa acizilor, bazelor sau a 
enzimelor specifice. 

 Nucleoproteidele apar în cantităţi importante în celule cu nuclee mari, cum sunt cele 
din ficat, pancreas, timus, spermatozoizi, drojdie de bere, etc, şi  

 sunt localizate în infrastructurile celulare, care participă nemijlocit la 
diviziunea celulară şi la procesul de biosinteză a proteinelor.  

Nucleoproteidele se clasifică dupa natura acizilor nucleici si anume în ribonucleoproteide şi 
deoxiribonucleoproteide. Ribonucleoproteidele sunt localizate în citoplasma celulară, în 
ribozomi şi  într-o proporţie mai mică în nucleu. Deoxiribonucleoproteidele sunt componentele 
cromozomilor şi genelor din nucleul tuturor celulelor, fiind prezente de asemenea în 
mitocondrii. 
 
ACIZII NUCLEICI 
 

 Sunt substanţe macromoleculare de o importanţă fiziologică deosebită.  
 Se găsesc răspândiţi ca nucleoproteide în ţesuturile animale şi vegetale, de unde 

pot fi extraşi cu soluţii apoase de fenol sau NaCl.  
 Masa moleculară a acizilor nucleici variază foarte mult, cuprinsă între 104 – 109. 

Acizii nucleici sunt substanţe greu solubile în apă, dar solubile în alcalii diluate, cu 
care formează soluţii coloidale. Ei sunt insolubili în alcool etilic şi solvenţi organici, care, de 
cele mai multe ori produc precipitarea prin denaturare a acestora.  

Macromoleculele de acizi nucleici supuse unei hidrolize menajate în mediu acid, bazic 
sau enzimatic, se desfac în molecule din ce în ce mai simple, după cum reiese din 
următoarea schemă:                        
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                                                     Acizi nucleici (ARN sau ADN) 
                                                                ↓ 

                              Oligonucleotide (ribo- sau deoxiribo- ) 
                                                                ↓ 
                                                      Mononucleotide 
                                                      /                         \ 
                                     Nucleozide                            Acid fosforic 
                                    /                  \ 
                 Baze azotate                Pentoza (Riboză sau Deoxiriboză) 
                /                   \ 
Pirimidine                   Purine 
- Citozină                     - Adenină 
- Uracil                        - Guanină 
- Timină                        
 Clasificarea acizilor nucleici se bazează pe natura componentei glucidice: acizii 
ribonucleici (ARN) conţin riboză, iar  
acizii deoxiribonucleici (ADN) conţin 2–deoxiriboză. 
 Unităţile monomere ale acizilor nucleici se numesc nucleotide. Fiecare nucleotidă 
este constituită dintr-o bază azotată (purină sau pirimidină), o pentoză (riboză sau 
deoxitiboză) şi acid ortofosforic. Acizii nucleici sunt deci polinucleotide, iar nucleotidele 
componente sunt legate între ele prin legături fosfodiesterice. 
 
BAZE AZOTATE PIRIMIDINICE ŞI PURINICE 
 Bazele azotate, care intră în constituţia acizilor nucleici derivă de la două 
heterocicluri cu azot: pirimidina şi purina, prin  substituirea hidrogenului la nivelul 
atomilor de carbon cu grupări hidroxil (-OH), amino (-NH2) sau metil (-CH3). 
 
Bazele pirimidinice prezente în structura acizilor nucleici sunt:  

 uracilul (U), timina (T) şi citozina (C). Aceste baze azotate pot exista în două forme  
tautomere: cetonică şi enolică, numite şi forme lactamică – lactinică. Între cele două forme 
se stabileşte un echilibru, în funcţie de pH-ul mediului. La pH fiziologic predomină forma 
lactamică. 

 Citozina este prezentă în ambele tipuri de acizi nucleici, pe când uracilul este prezent 
numai în 

ARN, iar timina în ADN. 
Bazele azotate pirimidinice pot stabili legături covalente de tip N-glicozidic între atomul 
de N din poziţia 1 şi hidroxilul semiacetalic (C1) al ribozei sau deoxiribozei. 
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Bazele purinice care participă la structura acizilor nucleici, sunt adenina şi guanina.  
 Adenina se găseşte în ambele tipuri de acizi nucleici şi într-o serie de compuşi 

deosebit de importanţi pentru organismele vii, cum sunt adenozintrifosfatul (ATP) 
cu rol de stocare a energiei chimice şi în unele enzime. 

 Guanina a fost izolată prima dată din depozitele de guano (escremente de păsări). 
Apare în ambele tipuri de acizi nucleici. Sub formă de guanozintrifosfat (GTP) 
funcţionează ca donor de energie chimică în diferite procese metabolice. 

Bazele purinice pot stabili legături N-glicozidice între atomul de N din poziţia 9 şi 
hidroxilul semiacetalic al pentozei. 

 Unii derivaţi naturali ai purinelor se găsesc în stare liberă în plante tropicale şi au o 
puternică acţiune farmacologică. Dintre acestea amintim de cafeină din boabele de 
cafea, de teofilină din frunzele de ceai şi teobromină din boabele de cacao. 
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Nucleozide.  
             Nucelozidele sunt compuşi formaţi dintr-o bază pirimidinică sau purinică şi riboză 
sau deoxiriboză. Pentoza este prezentă sub formă β-D-furanozică şi este legată de baza 
azotată printr-o legătură β-1’-glicozidică Ele pot fi ribonucleozide (conţin riboză) sau 
deoxiribonucleozide (conţin 2-deoxiriboză). Principalele nucleozide pirimidinice sunt 
uridina, timidina şi citidina, iar cele purinice sunt adenozina şi guanozina.  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nucleotide 
 Nucleotidele sunt esteri fosforici ai nucleozidelor. Ele sunt constituite deci dintr-o 
bază azotată pirimidinică sau purinică, din pentoză şi acid ortofosforic. După natura restului 
de pentoză care-l conţin, mononucleotidele se împart în ribonucleotide  şi 
dezoxiribonucleotide, iar după numărul resturilor de acid ortofosforic în nucleotide mono şi 
trifosforilate. 
 Cele trei componente ale nucleotidelor sunt unite între ele prin două tipuri de legături, 
şi anume: o legătură N – β – glicozidică şi o legătură esterică. În ribonucleotide, acidul 
fosforic esterifică riboza la nivelul grupelor hidroxil din poziţia 2’, 3’ sau 5’, iar în 
dezoxiribonucleotide la grupările –OH din poziţiile 3’ şi 5’ ale deoxiribozei. Nucleotidele 
libere din celulă posedă radicalul acidului fosforic în poziţia 5’ (nucleozid – 5’ – fosfaţi) şi 
îndeplinesc un rol important în diferite procese metabolice. 
 Nucleotidele pirimidinice sunt uridin-monofosfatul (UMP) sau acid uridilic, timidin-
monofosfatul (TMP) sau acid timidilic şi citidin-monofosfatul (CMP) sau acid citidili. 
Deoxiribonucleotidele senotează prescurtat dUMP; dTMP şi dCMP. 
 Nucleotidele au un caracter acid, datorită radicalului fosforic, care poate disocia. 
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În celule s-a identificat o nucleotidă ciclică şi anume adenozin-3’,5’–monofosfatul 
ciclic (AMP ciclic), în care acidul fosforic se esterifică cu ambele grupări –OH din poziţiile 
3’ şi 5’ ale pentozei cu stabilirea unei legături fosfodiesterice interne. 
Această nucleotidă ciclică funcţionează ca un mesager secund, ce poartă mesajul primit de la 
hormon (prim mesager). 
 Nucleozid-difosfaţii şi trifosfaţii sunt nucleotide polifosforilate, care conţin două sau 
trei resturi de acid fosforic în moleculă. Ele sunt compuşi naturali deosebit de importanţi în 
metabolism, participând la procesele de stocare şi utilizare a energiei. Din acest motiv se 
numesc compuşi macroergici. Cele mai importante nucleotide polifosforilate sunt adenozin-
difosfatul (ADP) şi adenozin-trifosfatul (ATP). 
Resturile de acid fosforic sunt legate prin legături macroergice,notate prin semnul ~, care 
se desfac prin hidroliză, eliberând aproape 8 kcal/mol pentru fiecare legătură.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP-ul are şi funcţie de coenzimă de transfer a una sau două grupări fosfat pe o 
substanţă acceptoare: 
             acceptor de                                       acceptor de  
ATP  -------------------->  ADP  +  H3PO4  ------------------->  AMP  +  H3PO4 
                 H3PO4                                               H3PO4 
 În ţesuturi există şi alte nucleotide polifosforilate: guanozin-trifosfatul (GTP) şi 
inozin-trifosfatul (ITP), care intervin în procese de energetică celulară. Nucleozidtrifosfaţii 
sunt folosiţi de celulă pentru sinteza de acizi nucleici, precum şi în activarea unor compuşi. 
Astfel, CTP participă la biosinteza lipidelor complexe, iar UTP la biosinteza oligo- şi 
poliglucidelor. 
Structura macromoleculară a acizilor nucleici 
 Acizii nucleici sunt polimeri macromoleculari în urma condensării nucleotidelor 
unitaţile lor structurale. Polinucleotidele rezultă din mononucleotide, între care se stabilesc 
legături covalente 3’ – 5’ fosfodiesterice. Aceste legături se formează între gruparea OH din 
poziţia 3 a deoxiribozei (în ADN) sau ribozei (în ARN) unui nucleotid şi gruparea OH din C5’ 
al deoxiribozei sau ribozei unui nucleotid învecinat, prin intermediul unui rest fosfat. 
 Structura polinucleotidelor poate fi redată într-o formă simplificată,în care bazele 
azotate sunt codificate prin literele A, G, C. T sau U şi situate în poziţia C1 a pentozei, 
radicalul acidului fosforic prin P, iar riboza sau deoxiriboza printr-o linie pe care sunt 
marcate poziţiile 3’ şi 5 ale grupărilor OH ce  participă la stabilirea legăturilor  3’ - 5’ – 
fosfodiesterice. 

                NH2 
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        Adenozin trifosfat ATP 
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Structura şi proprietăţile acizilor deoxiribonucleici 

 
ADN-ul este o substanţă macromoleculară, structura sa implică diferite nivele de 

organizare moleculară. Structura primară indică natura, secvenţa şi proporţia nucleotidelor 
purinice care alcătuiesc macromolecula de ADN. Mononucleotidele principale dAMP, 
dGMP, dCMP şi dTMP sunt dispuse într-o anumita ordine (secvenţă specifică) şi stabilesc 
legături internucleotidice de tip fosfodiesteric. Macromoleculele de ADN diferă  între ele 
prin numărul, raportul şi secvenţa unităţilor nucleotidice. Din acest motiv fiecare specie este 
caracterizată prin ADN-ul său specific. ADN-ul funcţionează ca biomoleculă 
informaţională, iar informaţia genetică stocată în aceste macromolecule este codificată în 
secvenţa bazelor azotate din nucleotide. 

Structura secundară şi terţiară a ADN. În 1953 Watson şi Crick,  bazându-se pe date 
experimentale privind proprietăţile fizico-chimice ale ADN, precum şi pe rolul pe care acesta il 
indeplineşte în transmiterea caracterelor ereditare, au elaborat modelul tridimensional al 
structurii ADN. Astfel molecula ADN este reprezentată printr-un dublu helix răsucit spre 
dreapta, format din două catene polinucleotidice stabilizate prin legaturi de hidrogen 
între perechile de baze complementare A – T şi G - C. Cele două catene polinucleotidice, 
care formează fibre de ADN, au resturile fosfat orientate spre exterior, iar bazele azotate 
spre interior. Această orientare este determinată de legăturile de hidrogen, care se 
stabilesc între bazele azotate complementare, care se găsesc faţă în faţă. Stabilirea legăturilor 
de hidrogen urmează o anumită regularitate şi anume, o bază pirimidinică se leagă de una 
purinică sau invers. Astfel, timina se gaseşte legată întotdeuna de adenină prin două legături 
de hidrogen, iar citozina de guanină prin trei astfel de legături. 
                 5’                3’                 
Fosfat 

Pentoză – Adenină............. Timină  –  Pentoză    Fosfat 
Fosfat 

Pentoză – Timină .............. Adenină – Pentoză     Fosfat 
Fosfat 

Pentoză – Guanină .............Citozină –  Pentoză     Fosfat 
Fosfat 

Pentoză – Timină ...............Adenină –  Pentoză    Fosfat 
Fosfat 

Pentoză – Citozină ..............Guanină – Pentoză    Fosfat   
          3’                         5’ 

Cele două catene polinucleotidice ale unei molecule de ADN sunt complementare, 
datorită legaturilor dintre bazele azotate. Cele două catene nu sunt orientate în aceeaşi 
direcţie referitor la legăturile lor internucleotidice, ci în direcţii opuse, adică 
antiparalele . Aceasta înseamnă că dacă într-o catenă legăturile internucleotidice sunt 
legături 5’ → 3’ fosfodiesterice, atunci în catena complementară nucleotidele vor fi legate 
prin legături 3’ → 5 ‘ fosfodiesterice. Astfel, macromolecula de ADN este constituită din 
două catene polinucleotidice răsucite într-o spirală dublă (dublu-helix) orientată spre 
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dreapta,  catenele polinucleotidice sunt înfăşurate în jurul unei axe teoretice şi orientate 
antiparalel. Pasul spiralei are valoarea de 34 Ǻ şi cuprinde o înşirare de 10 perechi  
nucleotide, iar diametrul spiralei este de 20 Ǻ. 

Structura de dublu helix confirmata experimental este în concordanţă cu 
numeroase proprietăţi fizice şi chimice ale ADN şi explică rolul pe care acest acid nucleic îl 
îndeplineşte la transmiterea informaţiei genetice. 

Proprietăţi fizice şi chimice ale ADN 
Moleculele native de ADN animal, vegetal şi bacterian au mase moleculare si 

dimensiuni mari. Ele nu pot fi obţinute în stare intactă, din cauza instabilităţii lor. Simpla 
agitare determină depolimerizarea materialului cu formare de fragmente cu mase 
moleculare de ordinul milioanelor. 

ADN-ul bacterian are M=108 – 109,  o lungime de 50 mµ şi conţine 1,95.105 perechi 
de nucleotide; ADN-ul din celulele eucariote are M=1012 numărul de mononucleotide 
fiind de aproximativ 3.109 perechi. 

Denaturarea moleculelor de ADN poate să fie produsă de diferiţi factori. Astfel, dacă 
soluţiile de acid nucleic sunt încălzite, supuse unor variaţii mari de pH sau tratate cu alcooli, 
cetone, săruri ale metalelor grele etc., structura dublu-helicoidală regulată a ADN este 
disociată şi trece într-o formă dezordonată. 

Renaturarea ADN-ului se realizează prin răcire lentă a soluţiei de ADN, când cele 
două catene polinucleotidice, disociate prin denaturare termică, se recombină şi 
reconstituie aproape complet structura bicatenară helicoidală a moleculei ADN. 

Dacă soluţia de ADN încălzită este supusă unei răciri rapide, catenele polinucleotidice 
separate nu se mai pot recombina, iar macromolecula de ADN este denaturată ireversibil. 

Hibridarea este procesul ce se poate petrece într-o soluţie care conţine catene 
polinucleotidice provenite din molecule de ADN diferite, dar de la specii înrudite (pentru 
ca lanţurile polinucleotidice să prezinte un grad de analogie suficient de mare); care se 
pot recombina, formând hibrizi de ADN. O catena polinucleotidică de ADN se poate 
combina şi cu o catenă polinucleotidica de ARN, obţinându-se o macromoleculă hibridă 
ADN - ARN cu structura dublu helicoidală, cu condiţia ca secvenţa bazelor azotate din 
cele două catene să fie complementară, iar uracilul să ocupe locul timinei din ADN. 
Obţinerea unor astfel de hibrizi prezintă un mare interes pentru studierea mecanismului de 
replicare a ADN şi de transcripţie a informaţiei genetice. 

Hidroliza ADN-ului. Macromolecula de ADN poate fi scindată hidrolitic sub 
acţiunea acizilor sau a unor enzime specifice (endo- şi exonucleaze) cu obţinerea unor 
oligodeoxiribonucleotide, iar în final a deoximononucleotidelor componente: dTMP, 
dCMP dAMP şi dGMP. 
Structura şi proprietăţile acizilor ribonucleici 

Acizii ribonucleici - ARN - sunt substanţe macromoleculare, alcătuite din unităţi 
structurale numite ribonucleotide. Acestea sunt: AMP, GMP, UMP şi CMP. Catena 
polinucleotidică a acestor acizi este formată prin cuplarea acestora. 

Structura primară a ARN este similară cu a ADN, diferenţele structurale 
apărând la nivelul pentozei (riboza înlocuieşte deoxiriboza) şi a unei baze pirimidinice 
(timina este înlocuită cu uracilul). Cele patru ribonucleotide: AMP, GMP, UMP şi CMP sunt 
dispuse într-o anumită secvenţa, iar legăturile dintre acestea sunt 3' - 5 '- fosfodiesterice.  
Acizii ribonucleici sunt monocatenari cu mase moleculare mai mici în comparaţie cu 
acizii deoxiribonucleici. În celule apar trei tipuri majore de ARN: ARN ribozomal 
(ARNr), ARN de transfer sau solubil (ARNr) şi ARN mesager (ARNm). 

Aceste tipuri de ARN joacă un rol esenţial în biosinteza proteinelor. Ele se 
deosebesc prin masa moleculară, compoziţia în baze azotate, numărul de nucleotide, 
precum şi prin raporturile cantitative între baze. În comparaţie cu ADN, cantitatea de ARN 
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din celula este de 5 - 10 ori mai mare. Diferitele tipuri de ARN se sintetizeaze în 
nucleul celular şi apoi trec în citoplasmă, unde îndeplinesc funcţii biochimice diferite. 

ARN ribozomal reprezintă 75-85% din totalul ARN din celulă. Macromolecula de 
ARN, conţine 100-3000 de nucleotide, structura acestora fiind monocatenară, parţial 
spiralată. Masa moleculară este cuprinsă între 3.104 şi 1.106.ARN ribozomal intră în 
structura ribozomilor, unde sunt combinaţi cu proteine specifice sub formă de 
ribonucleoproteide (ribozomii sunt agregate multimoleculare, ce conţin cca. 65% ARN şi 
35% proteine). Ei reprezintă sediul biosintezei proteinelor. 

ARN mesager reprezintă 3-5% din totalul ARN. Are o structură monocatenară liniară. 
Secvenţa nucleotidelor în macromolecula ARNm este similară cu una din catenele ADN pe 
care se sintetizează. Numărul de mononucleotide din molecula variază între 75 şi 3000. 
Masa moleculară a ARNm este de ordinul 104 – 106. 

ARN mesager are rolul de a copia şi a transmite informaţia genetică de la molecula 
ADN la nivelul ribozomilor şi de a servi ca model pentru biosinteza proteinelor specifice. 
Aceasta înseamnă că secvenţa de nucleotide a ARNm detzermină înmod specific secvenţa 
de aminoacizi dintr-o moleculă de proteină. 

Din punct de vedere metabolic ARN mesager este foarte instabil în comparaţie cu 
celelalte tipuri de ARN. El este degradat şi resintetizat în mod continuu. 

ARN de transfer apare în celulă în proporţie de 10-20% din totalul  ARN, având 
rolul de a lega specific diferiţi aminoacizi din citoplasmă şi de a-i transporta la nivelul 
ribozomilor, unde se realizează sinteza de proteine. Ei sunt substanţe macromoleculare, 
având masele moleculare de ordinul 3.104, fiind formate dintr-un număr relativ scăzut de 
ribonucleotide (75-90) în comparaţie cu celelalte tipuri de ARN. 

Acizii ribonucleici de transfer, având moleculă relativ mică, au fost izolaţi şi li s-a 
determinat strcutura primară la un număr apreciabil dintre ei (20 din 60). Ei au structură 
monocatenară de tip ordonat. Indiferent de specia moleculară de ARNt, acesta prezintă la 
capătul 3’ a catenei polinucleotidice trei baze CGA, unde se leagă covalent aminoacidul 
specific. Complexul aminoacil – ARNt reprezintă deci forma activă de transfer a 
aminoacidului la ribozomi, unde acesta este cuplat enzimatic la lanţul polipeptidic în curs de 
sinteză, pe baza unui mecanism de adaptare la informaţia programată de secvenţa 
nucleotidelor din ARNm ataşat la aceşti ribozomi (Lujerdean, Varga, 2002, Roşca, 2004). 
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ECOFIZIOLOGIE AMBIENTALĂ 

 
 
1. Introducere în ecofiziologia ambientală 
 

In cadrul ştiinţelor biologice, disciplina „Ecofiziologie ambientală” are ca obiectiv 
cunoaşterea aspectelor de Fiziologie animală şi vegetală, a importanţei lor în ecosistemele 
naturale şi antropizate, având în vedere că fiziologia «reflectă variaţiile organismului în 
funcţie de factorii de mediu, inclusiv de impactul uman, constituind baza teoretică a 
productivităţii biologice» (Roşca I.D., 1977). 

Ecofiziologia ambientală prezintă cunoştinţele de bază privind funcţiile organismelor 
vii, plante şi animale, în legătură cu factorii de mediu; precizează mecanismele de 
interacţiune biunivocă între mediul vegetal-animal şi societatea umană, referindu-se la 
influenţele mediului vegetal şi animal asupra societăţii, asupra sănătăţii umane şi, la impactul 
intervenţiilor umane asupra mediului vegetal sau animal. Scopul disciplinei de „Ecofiziologie 
ambientală” este familiarizarea studenţilor cu problemele practice ale evaluării şi limitării 
disfuncţiilor organismelor vii cauzate de factorii de mediu, probleme importante în 
domeniul protejării mediului, gospodăririi apelor, combaterii noxelor industriale şi urbane, 
valorificării resurselor naturale, pentru susţinerea procesului de dezvoltare durabilă a 
societăţii. Din cuprins, menţionăm tematica prezentată după literatura de specialitate: 

 
1. Sistemele funcţionale ale integrării şi nutriţiei organismului animal. Integrarea 
sistemului celular animal. Schimburile celulare, permeabilitatea celulară. Integrarea 
organismului animal pluricelular. Mecanismele de integrare : trofice, hormonale, nervoase de 
integrare (după Roşca, 1977; Raicu şi colab., 1972; Strungaru, Pop Mircea, Helco, 1983; 
Gherghel, 2000). Ecotoxicologie animală. Impactul poluării şi degradării factorilor de mediu 
asupra organismului animal (după Gherghel, 2000; Roşioru şi colab., 1995; Ciplea, 1978; 
Dordea şi Coman, 2005; Ghidra, 2004; Zamfir, 1979). Bioindicatori de poluare (după Oros, 
2002; Oros şi Draghici, 2002;  Zamfir, 1979). 
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2. Mecanisme funcţionale ale integrării şi ecofiziologia plantelor.  
Influenţa factorilor de mediu asupra creşterii şi dezvoltarii plantelor. Absorbţia, conducerea şi 
eliminarea apei. Implicaţiile ecofiziologice ale apei. Rolul elementelor minerale în nutriţie. 
Fotosinteza. Metabolismul plantelor. Metabolismul substanţelor de rezervă - lipide, proteine, 
glucide. Metabolismul secundar. Terpene, fenoli, alcaloizi. Metabolisul respirator. Respiraţia. 
Ecofiziologia plantelor şi protecţia mediului. Atmosfera, hidrosfera, pedosfera şi factorii 
naturali de stress. Adaptări ale plantelor la temperatură. Alelopatia. Adaptări ale plantelor la 
acţiuni complexe ale mediului (după Boldor şi colab., 1981, 1983, Dobrotă Cristina, 
Masamich, 1999, Peterfi, Sălăgeanu, 1972, Trifu, Bărbat, 1997). Rezistenţa plantelor la 
poluanţii din atmosferă, sol, apă. Bioindicatorii (Oros V., 2002; Oros V., Camelia Draghici, 
2002;  Ozunu, Carmen Teodosiu, 2002; Zamfir, 1979). 

Ecofiziologia este o ramură a ştiinţelor biologice care se ocupă cu studiul vieţii 
organismelor vii în relaţie cu factorii de mediu. Noţiunea de fiziologie îşi are originea în 
limba greacă şi vine de la cuvintele physis - natură şi logos - ştiinţă. Termenul de 
fiziologie s-ar traduce deci cu „ştiinţă despre natură". Fiziologia urmăreşte desfăşurarea 
succesivă a proceselor vitale care se petrec în organismul viu, respectiv dinamica 
activităţii fiziologice şi relaţiile cu mediul înconjurător. În interpretarea fenomenelor 
fiziologice caracteristice diferitelor specii, fiziologia se bazează pe teoria evoluţionistă, 
elaborată de Ch. Darwin în capodopera sa „Originea speciilor", 1859. Procesele vitale sunt 
studiate în strânsă legătură cu variaţia factorilor biotici şi abiotici din mediul ambiant în 
care trăiesc organismele vii în cursul dezvoltării lor ontogenetice. La baza lucrărilor de 
fiziologie stau conexiunea fenomenelor, caracterul obiectiv şi concret al fenomenelor etc. 
(Milică şi colab. 1982). 

 
1.1. Evoluţia cunoştinţelor în domeniul fiziologiei  
 

Ca disciplină independentă fiziologia plantelor a apărut în secolul al XVIII- lea. După Mi lică şi 
colab.,  1982 ., printre pionieri i  acestei  discipline se numără Joseph Priest1ey (1733-1804) care a 
arătat că aerul este tot atât de necesar pentru viaţa plantelor ca şi pentru viaţa animalelor, dar plantele 
au în plus proprietatea de a „purifica" aerul viciat de animale. 

Jean Senebier (1742-1809) publică, în anul 1800, cinci volume din lucrarea “Physiologie 
vegetale", în care tratează problema nutriţiei minerale a plantelor. 

Theodore de Saussu re (1767 -1845) publică, în anul 1804 , lucrarea "Recherches chimiques 
sur la vegetation", în vremea când despre nutriţia plantelor domnea cea mai mare confuzie. El aduce 
dovada că plantele verzi iau carbonul din CO2 existent în aer şi stabileşte că planta obţine azotul din 
soluţiile existente în sol şi nu din atmosferă, aşa cum se credea. De la Saussure a rămas ideea că în 
nu tri ţia plantelor  intervin t rei  medii : apa, atmosfera şi solul. 

Joachim Dutrochet (1776-1847), un ant ivi tal ist  convins, a susţinut unitatea lumii materiale 
considerînd că la baza acesteia stau legile fizico-chimice. El s-a impus printr-o mare descoperire a 
secolului - osmoza - şi prin aplicarea acesteia la studiul diferitelor manifestări vitale (1826).  Wilhelm 
Pfeffer (1845-1920) a construit un osmometru perfecţionat (cu membrană de ferocianură de cupru), cu 
care a realizat măsurători precise asupra presiunii osmotice. Pe baza studiilor lui Dutrochet şi Pfeffer , 
Hugo de Vries realizează, lucrări referitoare la plasmoliză, folosind celula vegetală drept osmometru 
biologic. 

În anul 1810, Justus von Liebig fo rmulează teoria nutr iţ iei  minerale a plantelor. Prin aceasta 
el marchează începutul unei importante perioade în istoria chimiei agricole şi biologice, dând un viguros 
impuls teoriei nutriţiei minerale a plantelor. 

J.B.D. Boussingault (1802-1887), savant francez, chimist şi agronom, introduce, în anul 1837, 
metoda experienţelor de câmp pentru cercetarea nutriţiei  plantelor. În 1830, fiziologul german Julius 
Sachs (1832-1897) pune la punct tehnica culturii plantelor în soluţii nutritive, alcătuite din săruri 
minerale în proporţii cunoscute. În 1865, Sachs publică un tratat de fiziologie vegetală, care cuprinde o 
serie de experienţe proprii, a căror metodologie a devenit clasică şi se foloseşte cu succes în fiziologia 
plantelor. Cultura plantelor în soluţii nutritive (hidropanica) a pus în evidenţă antagonismul ionilor, 
necesitatea folosirii unor soluţii nutritive echilibrate ionic, limitele pH la care cresc plantele din diferite 
specii, importanţa elementelor ş.a.                                                         
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În Rusia, K. A. Timireazev (1543-1920) studiază procesul de fotosinteză şi scoate în evidenţă rolul 
clorofilei în fixarea energiei solare, precurn şi rolul cosmic al plantei pentru viaţa de pe pământ. Prin 
lucrările sale, devenite clasice, Timireazev a combătut şcoala germană în frunte cu Drapper, demonstrând 
că nu lumina ga1ben-portocalie ci lumina roşie este mai eficace în fotosinteză. 

Alfred Mitscherlich (1874-1956) întreprinde o serie de experienţe, devenite clasice, folosind vase de 
vegetaţie, unde controlează cu stricteţe factorii de vegetaţie, mai ales apa şi îngrăşămintele minerale. 

În anul 1890, bacteriologul rus Serghei Vinogradski (1856-1953) descoperă şi  izolează bacteriile 
ni tr ificatoare (nitritbacterii şi nitratbacterii) şi pune bazele microbiologiei solului. Tot el descoperă, 
în 1895, prima bacterie liberă fixatoare de azot (Clostridium), iar cu un an mai târziu (1896) Voronin 
constată că nodozităţile de pe rădăcinile leguminoaselor sunt pline de bacterii. În 1886-1887, Helriege şi 
Wilfarth demonstrează experimental că leguminoasele sunt capabile să folosească azot liber din aerul 
atmosferic prin intermediul microorganismelor din nodozităţi. 

Descoperirea hormonilor vegetali a deschis noi căi de cercetare în fiziologia vegetală şi  totodată a 
luat naştere o nouă ramură - hormonologia. Substanţele stimulatoare de creştere au fost puse în 
evidenţă de către J. Boysen-Jensen (1910),  A.  Paal  (1914), H. Soding (1923-1924), F.W. Went, N. 
Holodnîi (1928). În anul 1933 aceste substanţe au fost izolate din plante şi numite auxine de către chimistul 
F. Kogl. Cunoştinţele acumulate după descoperirea auxinelor au contribuit la noi descoperiri de substanţe 
bioactive, cum sunt: giberelinele, chinetinele, retardanţii şi inhibitorii. 

În anul 1920, W.W. Garner  şi A.H.  Allard ajung la concluzia că procesele de înflorire şi 
fructifitcare depind de durata perioadei de lumină şi de întuneric care alternează în fiecare zi. Ei au numit 
acest fenomen “fotoperiodism". 

Rezistenţa plantelor la ger este o problemă de mare importanţă pentru agricultură, pe o mare 
întindere a globului terestru. Vătămările plantelor din cauza temperaturilar scăzute şi capacitatea de 
refacere biologică după îngheţurile repetate din cursul iernii au preocupat pe fiziologi încă de la începutul  
secolului XX ( Sachs, Muller-Thurgau, Molisch ş.a.). Importante contribuţii la elucidarea problemelor 
rezistenţei la ger au adus, ceva mai târziu,  N.A. Maksimov, I.I. Tumanov în Rusia şi  J.  Levitt în S.U.A. 

Rezistenţa plantelor la secetă este o problema de aceeaşi importanţă pentru angricultură ca şi rezistenţa la 
ger. Rezultate de seamă în cunoaşterea acestei probleme au adus A.F.W. Schimper, B.A. Keller, ş.a. 

lmportante contribuţii au adus, în ultimul timp, la cunoaşterea fotosintezei M. Calvin, D. Arnon, A. 
Benson, iar în domeniul biochimiei respiraţiei A.N. Bach, O. Warburg, etc. 

Meri te deosebi te r evin lu i  H. Lundegardh , J.  Su tcl i ffe, H . J enny, W.J. Osterhouth, D.A. 
Sabinin ş.a. pentru contribuţii aduse la cunoaşterea mecanismului de absorbţie fiziologică a elementelor 
minerale de către plante (după Milică şi colab. 1982). 

FIZIOLOGIA PLANTELOR ÎN ROMĂNIA. După înfiinţarea universităţilor din Iaşi (1860), 
Bucureşti (1864) şi Cluj (1872), programele de învăţământ cuprindeau şi noţiuni despre fiziologia 
plantelor. Primii profesori de botanică şi fiziologie au lost Dimitrie Brîndza (1846-1895), Atanasie Fătu 
(1815-1886) şi Dimitrie Grecescu (1841-1910). La 12 martie 1907 a luat fiinţă catedra independentă de 
anatomie şi  fiziologie vegetală la Universitatea din Bucureşti. În scurt timp, pe lângă această catedră, 
se dezvoltă unul dintre cele mai bine dotate laboratoare de fiziologie vegetală din sud-estul Europei, 
condus de ilustrul profesor Emanoil Teodorescu, întemeietorul şcolii româneşti de fiziologie vegetală. 
Emanoil Teodorescu urmează l iceu l  la Botoşani  şi  universi t atea  la Iaşi , după care pleacă la Paris, 
unde îşi susţine doctoratul sub conducerea profesorului Gaston  Bonnier, la Sorbona. El a efectuat 
importante cercetări  şti inţ if ice şi a format o serie de elevi şi colaboratori care au dus mai departe 
opera sa. Ion C. Constantineanu, fratele lui Em. Teodorescu  şi  primul  său asistent, a terminat   
Universitatea la Iaşi şi doctoratul la Halle, în Germa nia. În anul 1912 devine titularul catedrei de 
fiziologia plantelor la Universitatea din Iaşi. La Universitatea din Cluj, prima catedră de fiziologie 
vegetală ia fiinţă în anii 1922, având ca  t i tu lar  pe pro fesorul Ion Grinţescu. 

Printre u rmaşi i cti to ri lo r f izio logiei  româneşt i  t rebu ie aminti t acad. Emil Pop, profesor de 
fiziologia plantelor la Universi tatea din Cluj, dascăl de rară valoare, care a lăsat o importantă 
operă de cercetare şt i inţi fică, precum şi un valoros manual de fiziologie. De la alegerea sa ca 
academician şi  pînă la sfârşi tul vieţii a condus secţia de f izio logie vegetală din cadrul Academiei  
R.S. România.                         

Acad. Nico1ae Sălăgeanu, care a fost  profesor de fiziologia plantelor la Universitatea din 
Bucureşti, s-a îngrijit de editarea opereler lui E.C.Teodorescu, a realizat o importantă operă 
personală de cercetare ştiinţifică, fiind întemeietorul şcolii româneşti de fotosinteză (Milică şi colab. 
1982). 
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2. Organizarea funcţională a celulei vegetale 
 

2.1. Fiziologia celulei  vegetale.  
Citofiziologia. Fiziologia celulară sau citofiziologia se ocupă cu studiul 

fenomenelor vieţii care se petrec în interiorul celulei. Ea constituie capitolul 
fundamental al fiziologiei, deoarece toate manifestările vitale au loc în materia vie 
celulară. De aceea, cunoaşterea vieţii celulare ne poate oferi cheia tuturor manifestăritor 
fiziologice de care sunt capabile organismele (Emil Pop, 1960, după Milică şi colab., 
1982). Importanţa fiziologiei celulare reiese şi din descoperirile savantului de origine 
română George Emil Palade, care a stabilit unele particularităţi structurale şi 
funcţionale ale organitelor citoplasmatice şi a descoperit o serie de boli provocate de 
anumite dereglări celulare, punând bazele fiziologice ale patologiei celulare. 

Celula posedă toate însuşirile unui organism viu, capabil să ducă o viaţă independentă. 
Acest lucru este dovedit nu numai prin existenţa organismelor monocelulare, ci şi 
prin posibilitatea de a recolta celule din organismele pluricelulare care cultivate pe medii 
artificiale cresc, se înmulţesc şi dau naştere la plante întregi. În laboratoare speciale de 
fiziologie vegetală s-au obţinut culturi de celule pornindu-se de 1a o singură celulă sau de 
la un fragment minuscul de ţesut. 

Celula este un sistem termodinamic deschis; ea face schimb permanent de substanţe 
cu mediul în care trăieşte, transformă substanţele asimilate şi energia în procesul de 
metabolism. 

Forma şi mărimca celulelor vegetale este foarte diferită; forma sferică se întâlneşte 
la bacterii (coci), forma poliedrică-izodiametrică, apropiată de cea sferică, este 
caracteristică parenchimului meristematic din vârfurile de creştere ale rădăcinilor şi 
tulpinilor, celulele din ţesuturile liberiene sunt fusiforme, cele din vasele conducătoare 
(traheie, traheide) ale plantelor sunt tubulare. 

Dimensiunea minimă a celulelor vegetale este de aproximativ 10 microni, iar 
dimensiunea medie 100 microni. Se cunosc şi celule de 50 cm lungime (fibre 
liberiene), iar vasele secretoare de latex, la unele Euforbiacee ating lungimi de mai 
mulţi metri .  

Morfologia externă a diferitelor tipuri de celule este rezultatul influenţei condiţiilor 
de viaţă de care beneficiază celulele respective în cadrul ţesutului în care se găsesc. 
Forma şi mărimea celulelor corespund funcţiei fiziologice pe care acestea trebuie să o 
îndeplinească în ţesutul respectiv. 

Primul învăţat care a văzut celulele la microscop a fost fizicianul englez 
Robert Hooke (1635-1703), în anul 1667, după confecţionarea primului 
microscop de către fraţii olandezi Hans şi Sacharias Janssen (1590). Tot Hooke i-a 
dat numele de celulă (de la lat. cella-camera, cellula-cămăruţă). 

Un important eveniment în istoria celulei s-a petrecut în secolul al XIX-lea. În 
anul 1838, botanistul german M. Schleiden, iar în 1839 zoologul german T. Schwann 
au elaborat „teoria celulară", care a jucat un important rol în iniţierea a numeroase 
studii de citologie, cu rezultate remarcabile în cunoaşterea unor detalii de structură a 
celulei. 

În Dialecti ca naturii , Fr. Engels apreciază favorabil teoria celulară şi o 
consideră a treia mare descoperire a secolului al XIX-lea, primele două fiind teoria 
conservării şi transformării energiei şi teoria evolutionistă a lui Ch. Darvin. 

Examinată la microscopul obişnuit, celula vegetală apare alcătuită din protoplasma 
vie, membrană pectocelulozică şi vacuolă. Tot la microscopul optic obişnuit în celulă 
se distinge nucleul, vacuola şi o parte din organitele citoplasmatice (cloroplaste) (Milică 
şi colab. 1982). 
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2.2. Funcţiile subunităţilor structurale din celulă. 
 
Cunoaşterea detaliilor de structură şi funcţionalitate în celula vie a devenit 

posibilă în urma introducerii în cercetare a unor tehnici moderne de laborator: 
microscopia fluorescentă, microscopia cu contrast de fază, microscopia polarizantă şi 
electronică, ultrasecţionarea, spectroscopia, autoradiografia ş.a. 

O nouă cale de cercetare în  citofiziologie a fost dechisă prin metoda 
ultracentrifugării omogenatelor celulare, concepută de Albert Calude (1941) şi 
perfecţionată ulterior de George Emil Palade.  

Metoda ultracentrifugării succesive, la turaţii din ce în ce mai mari, permite 
extragerea din celulă şi separarea organitelor celulare după greutate şi volum şi 
studierea lor sub aspect morfologic, al organizării interne şi al compoziţiei chimice. 

Pe baza rezultatelor obtinute s-au stabilit funcţiile fiziologice ale subunităţilor 
celulare, respectiv rolul lor în viaţa celulei.  S-a trecut astfel de la fiziologia 
celulară la fiziologia subcelulară sau a organitelor celulare (Milică şi colab. 1982). 
 
CITOPLASMA  

 Observată la microscopul optic, citoplasma apare ca o masă transparenă, în care se 
disting unele componente celulare. Citoplasma este masa fundamentală a 
protoplasmei vii, în care sunt incluse organitele celulare. Ea este componentă esenţială 
a celule lor vii, atunci când se află în  stare fluidă şi în neîntreruptă mişcare; 
coagularea citoplasmei determină încetarea man ifest ăr ilo r vit a le ş i imp lic it  
moartea ce lu le i. D ife r ite deta lii  în  structura citoplasmei au fost cunoscute abia 
după primele cercetări cu microscopul electronic.  

 Citoplasma este considerată componentă principală a celulei, caracterizată 
printr -o perfectă unitate ş i in tegritate de organizare ş i funcţionare. 

Substanţele organice care predomină în masa de citoplasmă şi constituie 
elemente de constituţie ale acesteia sunt: proteinele hidrofile, fosfolipide, acizi 
nucleici ş.a. Citoplasma reprezintă un sistem coloidal polifazic complex, în care 
proteinele hidrofile , tip ic coloidale, realizează un mediu heterogen şi labil, care îşi 
schimbă cu uşurinţă reacţia şi sarcina electrică şi îşi modifică starea fizică. 

Proteinele existente în citoplasmă determină funcţii metabolice şi enzimatice 
caracteristice, ce imprimă specificitate şi diversitate organismelor vii. Proteinele 
de constituţie şi proteinele enzimatice diferă de la specie la specie, de la individ la 
individ, de la un organ la altul. 

Citoplasma este a lcătu ită din hialoplas mă, organi te citoplas tice ş i 
membrane plasmatice. 
 
HIALOPLASMA 

 
Hialoplasma este o masă transparentă, omogenă şi aparent lipsita de structură, 

numită şi matri ce citoplasmati că. A. Freyv–Wyssling şi K. Muhlethaler înţeleg 
prin  matrice citoplasmatică masa ornogenă care rămâne în celulă după înlăturarea 
tuturor organitelor celulare. Hialoplasma se prezintă ca un sistem coloidal vâscos, 
rigid sau elastic, nemiscibil cu apa. Ultrastructura hialoplasmei se compune din filamente 
fine care alcăluiesc o reţea macromoleculară filamentoasă, ce constituie scheletul sau 
stroma. Filamentele respective sunt formate din lanţuri polipeptidice de proteine, 
respectiv proteine fibrilare care se pot lega între ele în diferite moduri (punţi de hidrogen, 
forţe van der Waals). 
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Hialoplasma este alcătuită din apă, substanţe organice, săruri minerale şi ioni 
liberi de K+, Ca++, Mg++, Fe++, Mn++, Cu++, Zn++, NH4

+, C1-, PO3-, SO4
2-, etc. Raportul 

dintre aceste substanţe electrolite şi neelectrolite imprimă hialoplasmei o anumită stare 
fizică şi prezintă un rol important în desfăşurarea proceselor fiziologice din celulă. 
Atunci când predomină proteinele globulare, hialoplasma este fluidă, iar când predomină 
cele filamentoase este vâscoasă. 

    Dintre compuşii organici mai importanţi în hialoplasmă se găsesc: nucleoproteide, 
lipide complexe, glucide solubile, aminoacizi, ARNm, ARNt, ARNr, enzime, substanţe 
bioactive (biocatalizatori, hormoni, vitamine), compuşi metabolici primari şi secundari. 

    Datorită multiplelor componente organo-minerale, hialoplasma este sediul 
celor mai numeroase şi mai rapide modificări structurale şi funcţionale de natură fizico-
chimică şi metabolică şi totodată spaţiul în care se desfăşoară transformarea energiei 
chimice potenţiale în energie liberă, mecanică şi caloriă, care asigură mişcarea intracelulară 
şi reacţiile de sinteză ce au loc în celulă. 
 
ORGANITELE CITOPLASMATICE 
 

Organitele citoplasmatice sunt componente de forme şi mărimi variate, cu funcţii 
diferite în ansamblul activităţii fiziologice a celulei. 

Reticulul endoplasmatic.  
La microscopul electronic masa de citoplasmă a celulelor mature apare străbătută în 

toate sensurile de o reţea densă de canalicule tubulare, simple sau ramificate, care leagă 
între ele vezicule pline cu lichid (vacuole) şi diferite cisterne (dictiozomi), precum şi alte 
formaţiuni intracelulare. Această reţea de canalicule face legătura între membrana 
nucleilor a două celule vecine şi a tuturor celulelor din ţesuturi, organe şi chiar din 
organismul întreg. 

 Descoperirea reticulului endoplasmatic reprezintă o etapă importantă în 
dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la structura submicroscopică a citoplasmei şi la 
funcţionalitatea ei. În celulele meristematice, R.E. este slab dezvoltat. În celulele secre-
toare, reticulul endoplasmatic este mai dezvoltat şi ocupă mare parte din citoplasmă, 
având o importantă funcţie fiziologică în activitatea celulelor. 

 Reţeaua de canalicule, care străbate citoplasma celulei, favorizează schimbul 
metabolic de substanţe între celule şi între componentele celulare. Prin reţeaua de 
canalicule a reticulului endoplasmatic circulă apă, electroliţi, compuşi organici etc., 
reticulul endoplasmatic având funcţia de aparat circulator intracelular. A. Frey-
Wyssling consideră că reticulul endoplasmatic se formează din membrana nucleului 
şi se găseşte în stransă legătură topografică şi funcţională cu toate organitele 
celulei. Membranele reticulului endoplasmatic sunt de tip  plasmatic, cu structură 
moleculară globulară şi au rol deosebit de important în metabolismul celulei. 
Acestea permit pătrunderea moleculelor, a ionilor, a ATP etc. în interiorul 
canaliculelor şi ieşirea produşilor metabolici afară din citoplasma. Membranele 
reticulului endoplasmatic sunt suportul unui mare număr de enzime celulare. 

Reticulul endoplasmatic neted (agranular) este format, din tubuli ramificaţi, cu 
diametrul de 500-1000 Â şi este bine dezvoltat în celulele cu funcţie de sinteză . 
Faptul că celulele cu funcţie principală în sinteza lipidelor şi a sterolilor prezintă un 
reticul endoplasmatic neted bine dezvoltat a sugerat ideea că la nivelul acestuia 
sunt localizate enzime implicate în sinteza lipidelor şi a sterolilor. Există şi dovezi 
despre localizarea pe reticulul endoplasmatic neted a enzimelor care participă la sinteza 
glicogenului. Funcţia fiziologică a reticulului endoplasmatic neted este deci aceea de 
sinteză a sterolilor, lipidelor şi a glicogenului. 
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Reticulul endoplasmatic rugos (granular) este format tot din tubuli ramificaţi, ca şi 
cel neted, dar se deosebeşte de acesta prin prezenţa ribozomilor ataşati pe faţa externă a 
tubulilor, din care cauză prezintă aspect rugos caracteristic. Prezenţa ribozomilor conferă 
reticulul endoplasmatic rugos particularităţi morfologice şi funcţii fiziologice în viaţa 
celulei. Unele componente ale reticulului endoplasmatic rugos au fost observate mai 
înainte de către histologi şi au fost nutnite ergastoplasmă (plasmă lucrativă), ceea ce 
sugerează participarea acestora la activitatea de sinteză a celulei. 

Reticulul endoplasmatic rugos este mai dezvoltalt în citoplasma celulelor care 
sintetizează proteine. Folosirea unor aminoacizi marcaţi cu izotopi radioactivi în studiul 
sintezei proteinelor şi urmărirea metabolizării lor în organitele celulare, a demonstrat 
încorporarea aminoacizilor în lanţuri polipeptidice la nivelul ribozomilor. Cercetând mai 
profund modul cum participă reticulul endoplasmatic rugos la sinteza proteinelor 
intracelulare, G. E. Pa1ade arată că la nivelul ribozomilor de  pe  reticulului 
endoplasmatic rugos se sintetizează „proteine de export"  (Milică şi colab. 1982). 

Mitocondrii si plastide.  
Sunt organite citoplasmatice care prezintă multe asemănări morfologice, funcţionale şi 

poate chiar filogenetice. Ambele organite prezintă structură internă membranoasă, mult 
dezvoltată, care derivă din pătura internă a membranei înconjurătoare. Ambele participă la 
transformări energetice intense în celulă. Mitocondriile sunt prezente în celulele tuturor 
eucariotelor. Plastidele sunt prezente numai în celulele plantelor. În celulele procariote 
nu se găsesc nici mitocondrii nici plastide. 

Mitocondriile sunt organite citoplasmatice aglomerate, de obicei, în jurul nucleului sau 
în acele zone ale citoplasmei unde se desfăşoară o activitate metabolică intensă, cu consum 
mare de energie. Mitocondriile au forma unor grăuncioare sferice sau uşor alungite, cu 
diametrul de 0.5-1 micron şi lungimea de 1-5 microni.  

Văzute la microscopul electronic, mitocondriile prezintă o organizare internă specifică şi o 
membrană externă dublă, cu grosimea de 220-240 Ă. Foiţa externă a membranei este netedă, 
iar cea internă prezintă pliuri ce se prelungesc spre interior şi formează nişte pereţi 
despărţitori care compartimentează conţinutul mitocondriei, în sens perpendicular pe axa 
mare a acesteia. Pereţii despărţitori, numiţi criste mitocondriale, măresc 
considerabil suprafaţa internă a mitocondriei, fenomen ce înlesneşte adsorbţia unui 
mare număr de molecule enzimatice.  

La protozoare, mitocondriile prezintă o serie de tuburi în locul cristelor 
mitocondriale. Mai recent (1978) s-a constatat transformarea unor criste mitocondriale 
în saculii. În celulele vegetale predomină saculii.  

Pe suprafaţa cristelor mitocondriale sau pe tubuli la microscopul electronic se 
observă numeroase formaţiuni granulare numite oxizomi, în care se găsese citocromii. 

  Mărimea suprafeţei interne a mitocondriilor este proporţională cu activitatea 
fiziologică a celulei şi cu condiţiile externe de temperatură şi lumină. Numărul cristelor, 
al saculilor sau al tubulilor în mitocondrii, la diferite tipuri de celule, dau indicaţii 
asupra activităţii respiratorii a mitocondriei, iar aceasta, la rândul său, asupra 
activităţii fiziologice a celulei în care se găseşte. Numărul mitocondriilor şi numărul 
cristelor sau al tubulilor din mitocondrii poate să fie mai mare în celulele cu 
activitate fiziologică intensă. După J. Bonner şi J. E. Varner, 1965 (Milică şi 
colab.,1982) o mitocondrie  trăieşte cel mult 8 zile. 
       În interiorul mitocondriei se găseşte plasma mitocondrială sau condrioplasma, 
alcătuită dintr-o masă de substanţă omogenă, numită matrice sau matrix, în care se 
desfăşoară procese fiziologice de importantă majoră pentru viaţa celulei. Principalii 
componenţi ai mitocondriilor sunt proteinele (35-40%), lipoizii (25-38%) şi acizii nucleici 
(1,6% ARN şi urme de ADN). 
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       Atât în interior cât şi pe suprafaţa exterioară a mitocondriilor se găsesc diferite 
enzime, care au rol deosebit de important în ciclul lui Krebs şi în reacţiile de 
fosforilare.  
        Se apreciază că 50% din enzimele unei celule sunt localizate în mitoconctrii. 
Dintre acestea mai importante sunt succindehidraza, ATP-aza, fosfataza acidă şi 
fosfataza  alcalină, catalaza, ribonucleaza ş.a.  
        În mitocondrii se găsesc şi o serie de factori de oxido-reducere (glutation, vitamina 
C, flavoproteine, citocromii b şi c, precum şi acizi graşi,  ATP, aminoacizi etc.). 
        Rolul fiziologic al mitocondriilor este de importanţă fundamentală pentru viaţa 
celulei; anumite substanţe organice complexe trec din citoplasmă în interiorul 
mitocondriilor, unde se de degradează sub influenţa enzimelor respiratorii. Un lanţ de 
reacţii oxido-reducătoare transformă glucidele, acidul piruvic, acizii graşi, 
aminoacizii, în combinaţii chimice mai simple. În hialoplasmă are loc prima fază a 
procesului de respiraţie, respectiv glicoliza, care se încheie cu formarea acidului 
piruvic, în ciclul Krebs, cu formarea unor metaboliţi secundari, degajarea de CO2, 
eliminare de apă, precum şi cu eliminarea unei importante cantităţi de energie, folosită 
ulterior în diferite  reacţii de sinteză consumatoare de energie. 

Energia care se eliberează în respiraţie se acumulează în grupuri macroergice 
fosfatice (ATP) cu ajutorul enzimelor de fosforilare. Prin intermediul reacţiilor de 
fosforilare oxidativă care se petrec în mitocondrii se asigură regenerarea necontenită 
a stocului de ATP ca urmare a fosforilării ADP-ului. ATP-ul devine astfel acumulatorul 
energetic al celulei. La eliberarea energiei în procesul de hidroliză, ATP-ul trece în ADP 
+ H3PO4, eliberând simultan 7.600 calorii pentru fiecare moleculă de ATP. 

Toate acestea determină pe specialişti să considere mitocondriile drept „centrii 
respiratori ai celulei", “rezervoarele energetice ale celulei vii”, “uzine energetice" 
etc., care realizează producerea, transformarca şi stocarca energiei necesare tuturor 
fenomenelor vitale.  

Pe suprafaţa exterioară a mitocondriilor se găsesc o serie de alte enzime, care 
descompun substanţele din jur, asigurând astfel legătura între procesele biochimice 
care au loc în interiorul mitocondriilor şi cele din exterior, din hialoplasmă.  

În mitocondrii se petrec şi procese de sinteză a substanţelor proteice necesare 
construcţiei cristelor mitocondriale. La acest proces un rol important au ribozomii liberi 
din interiorul mitocondriilor. 

Plastidele sunt organite celulare prezente numai în celulele vegetale. Ele iau 
naştere la lumină, prin transformarea proplastidelor. La plantele superioare, proplastide 
se găsesc atât în celula-mamă, cât şi în celulele meristematice, ceea ce atestă modul lor de 
formare. Plastidele se formează într-o anumită succcsiune, şi anume: proplastide 
→leucoplaste→cloroplaste→cromoplas te (Wyssling, Kreutzer-1958). Încă în anul 
1883, A. Schimper considera că leocoplastele constituie tipul de plastide din care provin 
celelalte tipuri (verzi şi galbene) (Milică şi colab., 1982). O plastidă este alcătuită din :  

a) stromă sau corpul plastidei, plină cu substanţă fluidă, granulară, numita 
matrice sau matrix, compartimentată de nişte formaţiuni lamelare, membranoase, 
numite tilacoide (de la cuvîntul grec thylacoides = în formă de sac);  
b) formaţiuni lenticelare sau discoidale, care formează nişte pachete compacte 
numite grane sau granum (de la la latinescul granum = grăuncior);   

c) membrană dublă, identică cu aceea a mitocondriilor, având o foiţă externă netedă 
şi una internă cutată, care dă naştere la criste, prelungite cu tilacoide în lungul axei mari.  
În  funcţie de compusii chimici pe care-i conţin sau îi elaborează, plastidele sunt de trei 
feluri: cloroplaste, cromoplaste şi leucoplaste, dintre care cloroplastele sunt colorate, 
iar leocoplastele incolore (A. Schimper, 1885, după Milică şi colab. 1982). 
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Cloroplastele sunt cele mai mari organite celulare care se găsesc în toate 
celulele organelor verzi ale plantelor. Sunt prezente numai în celulele vegetale. La plantele 
superioare se găsesc numeroase cloroplaste, de formă sferică, sau lenticelară, cu 
diametrul mare de 5 µ, diametrul mic de 2 µ şi grosimea de 0,5 µ. Într-o celulă se află în 
medie 20 -100 cloroplaste, fiind mai numeroase (200) în celulele ţesutului palisadic din 
frunza de porumb. S-a calculat că la 1m2 suprafaţă foliară de ricin se găsesc aproximativ 
400.000 cloroplaste. La algele verzi monocelulare, celula conţine 1-2 cloroplaste mari, de 
forme diferite, numite cromatofor (de la grec. chroma - culoare şi phoros - purtător). 

Structura submicroscopică a c loroplastelor nu s-a putut stabili la 
microscopul obisnuit, unde apare ca un grăuncior verde de formă ovoidală, uşor turtit. Cu 
ajutorul unor microscoape optice mai perfecţionate s-a observat că la plantele 
superioare cloroplastele nu prezintă constituţie omogenă; la periferie prezintă o 
membrană incoloră, mai densă, iar în interior se distinge o masă hialină, lipsită de 
structură, numită stromă, matrice sau matrix. Faptul că membrana externă şi 
stroma cloroplastului sunt incolore prezintă semnificaţie fiziologică deosebită, 
deoarece permite trecerea luminii până la moleculele de clorofilă, înlesnind astfel 
procesul de fotosinteză.  

Ultrastructura cloroplastului a fost stabilită cu ajutorul microspopului electronic. 
A. Frey-Wyss1ing (1949) şi R. Buvat (1962) au observat că toate cloroplastele sunt 
delimitate la exterior de o membrană dublă, asemănătoare membranelor plasmatice 
şi membranei mitocondriale. Dubla membrană, care delimiteaza c loroplastul, 
prezintă la exterior o foiţă netedă de 75 Å grosime, care separă cloroplastul de 
hialoplasmă, iar spre interior o  foiţă  tot de 75 Å  având o serie de pliur i numite 
ti lacoide , orientate paralel pe axa mare a cloroplastului. Între cele două straturi 
ale membranei cloroplastului există un spaţiu transparent, plin  cu lichid incolor. 

Între tilacoidele stromei, la fieca re c loroplast se găsesc numeroase pachete 
cilindrice cu lamele discoidale numite grane. O grană este alcătuită dintr-un teanc de 
saculi granari (2-100), de formă discoidală. Fiecare sacul granal este înconjurat de o 
membrană tristratif icată, asemănătoare cu aceea a membranelor biologice.  
Formaţiunile lamelare membranoase care delimitează saculii granelor se numesc 
tilacoidele granelor. Membranele tilacoidelor granei prezintă pe suprafaţa externă numeroase 
formaţiuni granulare eliptice, în formă de ciupercă, cu dimensiunea 100/200 Å , numite 
cuantosomi. Fiecare cuantosom conţine aproximativ 16 molecule de clorofilă a, 70 molecule 
clorofilă b, 48 molecule pigmenţi carotenoizi, 2  atomi de Mg, 12 atomi de Fe ş i 6  atomi 
de cupru, care nu fac parte din pigmenţii asimilatori şi constituie cele mai mici formaţiuni 
fotosintetizante. Fiecare grană este înconjurată de o membrană transparentă de natură 
lipoproteică. 

În granele cloroplastelor se petrec toate reacţiile fotochimice din faza de lumină a 
fotosintezei. Pigmenţii asimilatori se găsesc localizaţi în întregime în grane, iar 
amidonul rezultat prun polimerizare din produsul primar al fotosintezei –  glucoza - 
se depune numai în stroma cloroplastului. După particularităţile lor de structură, 
pigmenţii asimilatori din plantele superioare terestre se impart în: grupa pigmenţilor 
clorofilieni şi grupa pigmenţilor carotenoizi; pigmenţii clorofilieni joacă rol deosebit de 
important în fotosinteză, iar pigmentii carotenoizi însoţesc pigmenţii clorofilieni în celulele 
asimilatoare la toate plantele. 

 
Pigmenţii clorofilieni cuprind:clorofila a, prezentă în celulele fotosintetizante 

ale tuturor plante lor; clorofila b, care se găseşte la plantele superioare şi la algele 
verzi; clorofila c, prezentă în diatomee şi alge brune; clorofila d, semnalală la unele 
alge roşii,  clorofila e, caracteristică algelor galben-aurii. 
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Molecula de clorofilă este formată dintr-un “cap" hidrofil (nucleul 
tetrapirolic) şi o “coadă" hidrofobă sau lipofilă (fitolul). În centrul celor patru nuclei 
pirolici se găseşte un atom de Mg. În  funcţie de această arhitectonică, molecula 
de clorofilă se orientează pe lamelele graneler cu nucleul tetrapirolic spre 
proteine şi cu radicalul fitolic spre fosfolipide, de care se  leagă prin  legăluri de tip  
Van der Waals. La clorofilele a şi b, gruparea fitolică este legată de cel de al IV -lea 
nucleu pirolic. Structura moleculelor de clorofilă şi însuşirile  lor diferă după natura 
grupărilor care se ataşează nucleului tetrapirolic.  

Clorofila b diferă de clorofila a prin faptul că nucleul pirolic II posedă o grupare 
aldehidică (- HC=O)  în locul grupării metilice (- C - CH3). Deşi celelalte clorofile 
diferă puţin de clorofila a,  aceste deosebiri sunt suficienle pentru a da însuşiri 
specifice fiecăreia (după Milică şi colab. 1982). 

În compoziţia chimică a cloroplastelor intră: 4-8 % clorofilă ş i numeroase alte 
substanţe organice şi minerale. Dintre acestea, cele mai importante sunt: 
proteinele insolubile (39-54%), lipidele (25-37%) pigmenţii caroteoizi (2-3%), 
ARN plastidial (1-2%), existent în stromă, urme de ARN pe grane, glucide solubile, 
grăunciori de amidon, ADP, ATP, NADP, ferodoxină, nucleotide, coenzime 
acceptoare de H, citocromi, vitamine, numeroas e enzime (esteraze, fos fataze, 
carbohidraze) care participă la fotosinteză în procesul de captare şi transformare a 
energiei luminoase. 

Funcţia principală a cloroplastelor o constituie fotosinteza, proces la care 
participă câteva enzinte specifice care lipsesc din mitocondrii sau alte organite 
celulare, dar sunt prezente în cloroplaste. 

În prezenţa clorofilei şi în condiţii de lumină cloroplastele absorb energia 
luminoasă venită de la soare şi o transformă prin sisteme catalitice în energie 
chimică potenţială de tipul glucidelor. Un rol  în fotosinteză joacă şi carotenoizii 
care transmit clorofilei o parte din energia luminoasă pe care o absorb şi în plus, 
protejează clorofila de fotooxidare. Este important de menţionat faptul ca în cursul 
fotosintezei pigmenţii clorofilieni nu se consumă ci intervin numai printr-o 
acţiune catalitică. 

 
Cromoplastele sunt plastide fără roI activ în asimilaţie. Au aceeaşi 

organizare ca şi cloroplastele. Sunt colorale in  galben, portocaliu  sau roşu, 
datorită prezenţei unor pigmenţi din grupa carotenoizilor. Cei mai frecvenţi 
carotenoizi sunt alfa-carotenul şi betacarotenul (C40H56) de culoare portocalie, 
existenţi în  rădăcinile de morcov, licopenul, un izomer al carotenului de culoare 
roşie existent în  fructele de tomate şi ardei, precum şi diferite forme de 
carotenoizi oxidaţ i,  de culoare galbenă, cum sunt: criptoxantina, xantofila, 
luteina, crizantemoxantina, violoxantina etc.  

Din combinarea acestor pigmenţi carotenoizi, în stare redusă sau oxidată, 
rezultă culorile din petalele f lorilor (crizanteme, lalea. crin , viorele, etc), din 
fructe (măceş, ardei, tomate, pepene, portocal etc), d in frunze (varză roşie, lobodă), şi 
din rădăcini şi bulbi (sfeclă roşie, ceapă roşie). 

Cromoplastele prezintă un conţinut relativ ridicat de lipoide (50%), 
proteine (20%), precum şi acid ribonucleic ş.a. 

Rolul carotenoizilor în petalele florilor şi în fructe ar fi acela de atrage 
păsările şi insectele, iar prin intermediul acestora ar participa indirect la 
răspândirea speciilor. În frunzele verzi carotenoizii sunt mascaţi de culoarea verde a 
clorofilei şi de aceea nu se pot vedea decât toamna, când se reduce cantitatea de 
clorofilă. 
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Leucoplastele sunt plastide incolore, prezente în celulele ţesuturilur embrionare 
din vârful rădăcinilor şi al tulpinilor, în petalele albe ale florilor, în albumenul 
seminţelor, în bulbi, rizomi, tuberculi. În funcţie de substanţele de rezervă care se 
acumulează în stromă, leucoplastele poartă denumiri diferite:  amiloplaste (cu grăunciori de 
amidon) prezente în tuberculi şi rizomi, proteoplaste (cu proteine), oleoplaste (cu lipide) 
existente în celulele endospermului seminţelor de ricin , floarea-soarelui etc. 

La întuneric, leucoplastele acumulează anumite substanţe ergastice , care la lumină 
pot fi folosite la construcţia granelor şi în felul acesta leucoplastele se transformă în 
cloroplaste sau cromoplaste (după Milică şi colab. 1982). 

 
Ribozomii. Sunt particule  u ltrastructura1e , c itoplasmatice, de natură  

ribo-nucleoproteică , cu d imensiuni cuprinse între 80 şi 300 Å prezente în toate 
tipurile de  celule. Au fost descoperiţi de către G. E. Pa1ade (1953) în  omogenate de 
celule hepatice şi în ultrasecţiuni celulare şi din această cauză se numesc granulele 
lui Palade. La plante, ribozomii au fost puşi în evidenţă de catre E. Robinson şi R. 
Brown (1953) în celulele rădăcinii de bob. În celulele vegetale, ribozomii se găsesc:  

 ataşaţi peretelui exterior al canaliculelor reticulului endoplasmatic rugos  
 ataşaţi şi pe suprafaţa externă a membranei nucleare.  
 în stare liberă în interiorul cloroplastelor şi al mitocondriilor. 
 sub formă liberă în hialoplasmă (în celulele meristematice, ribozomii sunt  

liberi în citoplasmă, reticulul  endoplasmatic la aceste celule fiind puţin dezvoltat). 
În privinţa compoziţiei chimice, ribozomii sunt de natură nucleoproteică, fiind 

alcătuiţi din molecule de ARM asociate cu molecule de proteine bazice, în părţi egale, 
la care se adaugă ioni de Ca++ şi Mg++ legaţi de ARN ribozomal. Proteinele 
ribozomale sunt de tipul histonelor (conţin arginină, lizină, acid asparagic, acid 
glutamic şi cantităţi mai mici de metionină, serină şi alanină. În interiorul ribozomului 
predomină ARN, iar proteinele se găsesc într-un strat monomolecular la suprafată. În 
ribozomi mai există ribonuclează în stare legată, precum şi esteraze, fosfataze etc., 
enzime implicate în fotosinteză şi în proteosinteză. 

Funcţia principală a ribozomilor este sinteza proteinelor, fenomen care se 
desfăşoară mai intens la nivelul reticulului endoplasmatic rugos. Asamblarea 
aminoacizilor în lanţuri polipeptidice se realizează la nivelul ribozomilor, de unde trec în 
lumenul reticulului endoplasmatic rugos, prin care circulă şi migrează în hialoplasmă. 
Ribozomii izolaţi sunt inactivi în procesul de proteosinteză.Procesul de sinteză a 
proteinelor este declanşat prin acţiunea acizilor nucleici, cu ajutorul ATP-ului care 
determină unirea aminoacizilor în lanţuri polipeptidice. Aminoacizii sunt transportaţi din 
diferite părţi ale citoplasmei de către moleculele de ARN-transportor. Ordinea de aranjare 
a aminoacizilor în molecula proteică este determinată de ARN-mesager, care vine din 
nucleu în citoplasmă aducând informaţii genetice specifice transmise de ADN-nuclear. 
ARN-mesager este fixat pe ribozomi după un anumit „cod" şi  joacă rol de tipar, pe care 
se asamblează aminoacizii într-o anumită ordine. Activitatea ribozomilor este controlată 
direct de nucleu, prin intermediul acizilor nucleici (ADN şi ARN). După asamblarea 
aminoacizilor în lanţuri polipeptidice, ARN-transportor este pus în libertate, şi 
asigură reluarea procesului de proteosinteză cu alţi aminoacizi veniţi din hialoplasmă 
(după Milică şi colab. 1982). 

Dictiozomii.  Sunt organite citoplasmatice care constituie elemente de structură 
ale apratului Golgi, observa t  în anul 1898 de Camilo Golgi în celulele animale şi de A. 
Guillermond în 1935 în celulele vegetale. Denumirea de dictiozom vine de la grecescul dictyon 
– reţea. Dictiozomii se disting uşor în celulele tinere ale meristemului apical, în celulele în 
curs de diferenţiere şi în celulele puternic vacuolizate din parenchimul medular. 
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 Unitatea morfologică şi de structură a aparatului Golgi este deci dictiozomul o 
formaţiune lamelară , a lcătuită din 2-10 saculi sau cisterne cu aspect de discuri 
suprapuse, aproximativ circulare concrescute la centru. La periferie, discurile lamelare ale 
dictiozomului sunt libere, uşor umflate şi putin curbate. Un dictiozom seamănă cu un 
teanc de farfurii concrescute la centru, cu marginile libere şi uşor îngroşate. Un sacul sau 
cisternă care intră în alcătuirea unui dictiozom este o formaţiune lamelară turtită, 
membranoasă, aproximativ circulară, cu suprafeţele exerioare netede, mărginită de o 
membrană dublă, de aproximativ 75-80 Å.  

Dubla membrană care înconjoară cisternele dictiozomului este o membrană  
elementară, alcătuită din două foiţe, fiecare având la interior straturi de molecule 
bipolare de lecitină, aşezate cu polii hidrofobi faţă în faţă, iar spre exterior câte un strat 
de proteine hidratate. În interiorul dictiozomilor se găsesc proteine, fosfolipide, 
policglucide, pectine, răşinii şi foarte puţine enzime (fosfataze). 

Importante studii cu privire 1a ontogenia aparatului Golgi a efectuat elveţianul 
A. Frey–Wyslling, care consideră că formarea dictiozomului începe cu apariţia unor 
membrane duble concentrice, ce se deschid încet şi iau forma unor cisterne cu membrană 
dublă. Lucrând cu celule vegetale, cercetătorii au observat că dictiozomul prezintă 
două feţe sau capete, una formatoare sau imatură, unde se formează cisterne noi şi alta 
matură, care conţine cisterne ajunse la maturitate, din care se despind mereu vezicule 
secretorii, care migrează în citoplasmă şi îşi varsă coninutul în membrana 
pectocelulozică a celulei. Veziculele desprinse din saculele dictiozomului conţin 
material de constituţie al membranei celulare (pectine şi hemiceluloză) şi în timpul 
diviziunii celulare, se aliniază şi confluează, pentru a da naştere membranei primare, 
pectocelulozice care separă două cellule fiice. D ictiozomii joacă rol important şi în 
activitatea secretoare a celulei, fiind consideraţi rezervoare ale produşilor nefolositori 
rezu ltaţ i d in act ivitatea catabolică (deşeuri metabolice - uleiuri volatile, 
mucilagii, flavonoide) (după Milică şi colab. 1982). 

 Lizozomii. Sunt formaţiuni citoplasmatice veziculare, de formă 
aproximativ sferică, având dimensiuni ceva mai mici decât mitocondriile şi mai mari 
decât ribozomii. La exterior sunt delimitaţi de o membrană lipoproteică simplă. 
Acestă membrană înveleşte o stromă densă, în care se găsesc aproximativ 12 tipuri de  
enzime hidrolizante, ca: fos fataze, esteraze, nucleaze, proteaze, ADN-aze, 
sulfalaze, etc. Aceste mici sfere pline cu enzime au fost numite lizozomi de către 
Cristian de Duve (1959) care le-a descoperit şi pentru care a fost distins cu premiul 
Nobel în 1974. Denumirea de lizozomi vine de la grecescul lysis = topire şi soma = 
corp. Funcţia fundamentală a lizozomilor este descompunerea substanţelor de 
rezervă cu moleculă mare (poliglucide, proteide, lipide, lipoide) din celulă. Acest 
lucru se realizează prin dezorganizarea membranei lizozomilor şi trecerea 
enzimelor hidrolizante în hialoplasmă, unde produc descompunerea substanţelor 
complexe şi trecerea lor în substanţe cu molecula mai simplă, care pot fi utilizate 
în nutriţia intracelulară. În felul acesta, în procesul germinării seminţelor, 
embrionul creşte pe seama substanţelor de rezervă din celulele endospermului sau 
a cotiledoanelor, hidrolizate de către enzimele din lizozomi. În mod obişnuit, 
lizozomii se adună în jurul mitocondriilor din celulă, iar produşii de hidroliză 
rezultaţi sunt folosiţi de către mitocondrii în procesul de respiraţie. Degradarea 
hidrolitică a substanţelor complexe din celulă duce uneori la lezarea integrităţii 
celulei. Acest lucru se petrece în condiţii de inaniţie sau la moartea celulei, când 
membrana lizozomilor se dezagregă uşor, iar enzimele lizozomului trec cu 
uşurinţă în hialoplasmă unde provoacă necrozarea materiei  vii şi autoliza totală a 
hialoplasmei (Milică şi colab. 1982). 
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MEMBRANELE PLASMATICE 

Citoplasma celulelor vegela le este delimitată la periferie de către o  
membramă celulară numită plasmalemă, iar spre vacuole de o altă membrană, mai 
puţin permeabilă, numită tonoplast. Întrucât ambele membrane fac corp comun cu 
citoplasma celulei şi nu pot fi detaşate, aşa cum se poate detaşa membrana 
pectocelulozică, poartă denumirea de membrane plasmatice. 

Plasmalema. Este o peliculă extrem de subţire, nedetaşabilă, diferenţiată din 
citoplasmă la periferia acesteia, aderentă la peretele pectocelulozic al celulei. Această 
peliculă, mai densă decât restul citoplasmei, posedă însuşiri de membrană relativ 
semipermeabilă-selectivă. Ea reprezintă o barieră  care permite pătrunderea unor 
substanţe în celulă şi opreşte pătrunderea altora, permiţând în acelaşi timp ieşirea afară 
din celulă a diferitelor substanţe sau a unor produşi de catabolism. Prin aceste însuşiri 
ale sale plasmalema participă la activitatea vitală a celulei pe care o influenţează.  
Plasmalema poate fi pusă în evidenţă în mod indirect prin fenomenul de plasmoliză-
deplasmoliză. Existenţa plasmalemei a pus diferite probleme în legătură cu modul cum 
se formează, precum şi în legătură cu structura pe care o are sau funcţia pe care o 
îndeplineşte în viaţa celulei. Pornind de la conţinutul protoplasmei în elemente lipofile 
şi hidrofile, pe baza cunoştinţelor de chimie fizicală, N. A. Maksimov a explicat 
formarea acestei pelicule prin aglomerarea lipidelor la suprafaţa citoplasmei, în mod 
asemănător cu ridicarea grăsimii la suprafaţa apei într-un pahar. Aşa se explică faptul că 
periferia citoplasmei este mai bogată în lipoide şi prezintă un strat mai dens decât 
mezoplasma. În acelaşi timp, prezenţa lipidelor la periferia citoplasmei, micşorează 
tensiunea superficială a acesteia. 

Structura submicroscopică a plasmalemei a fost mult timp discutată de 
specialişti, care au imaginat diferite modele ipotetice ale acesteia. Pe haza unor studii 
făcute la microscopul electronic, J. Robertson, 1959 a elaborat conceptul privitor la 
unitatea de organizare a tuturor biomembranelor. La microscopul electronic, plasma-
lema apare ca o memhrană dublă, formată din două foiţe dense şi omogene, de 75-90Å 
în care se afla apă şi anumiţi constituienţi  necunoscuţi. Fiecare din cele două foiţe este 
constituită din două straturi de molecule proteice, dispuse paralel, care la microscopul 
electronic apar întunecate (dense, netransparente). Între acestea se află două straturi de 
molecule fosfolipidice, care la microscop apar mai transparente (mai luminoase). 
Moleculele de fosfolipide sunt bipolare şi se aliniază paralel între ele şi perpendicular pe 
suprafaţa membranei; grupările hidrofile sunt asociate cu straturile proteice, iar 
grupările hidrofobe sunt aşezate faţă în fată spre interior. 

Compoziţia chimică a plasmalemei este alcătuită din circa 2/3 lipide (steride, 
lecitine), circa 1/3 proteine şi cantităţi infime de poliglucide şi enzime, care facilitează 
transportul activ al substanţelor prin membrane şi reglează ordinea de desfăşurarea 
reacţiilor biochimice din plasmalemă. Lipidele conferă membranelor o permeabilitate 
redusă pentru ioni şi o permeabilitate mare pentru substanţele solubile în grăsimi. 
Modul de aranjare a moleculelor proteice în lamelele externe imprimă plasmalemei o 
anumită rezistenţă mecanică şi elasticitate. Elasticitatea este dovedită de prezenţa firelor 
de citoplasmă (plasmodesme) întinse între conţinutul contractat al unei celule plasmolizate 
şi membrana pectocelulozică (firele lui Hecht). 

Plasmalema prezintă din loc în loc pori fini, corespunzător terminaţiilor 
reticulului endoplasmatic. Cercetările au stabilit că plasmalema joacă un rol important în 
reglarea schimburilor osmotice dintre celulă şi mediul extracelular. 

Plasmodesmele sunt fire de citoplasmă şi plasmalemă care leagă conţinutul viu al 
celulelor învecinate, făcând din întregul organism pluricelular o singură unitate plasmatică 
şi funcţională.  
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R. Buvat a observat că în plasmodesme există nişte canalicule care fac legătura 
cu reticulul endoplasmatic şi asigură conducerea excitaţiilor şi circulaţia soluţiilor 
încărcate cu săruri, ioni liberi, gaze dizolvate etc. După moartea celulei, plasmalema îşi 
pierde semipermeabilitatea, ceea ce înseamnă că baza sa moleculară este întreţinută prin 
consum de energie de tip ATP (după Milică şi colab. 1982). 

Tonoplastul. Este o peliculă membranoasă ca şi plasmalema, care delimiteazâ 
citoplasma spre vacuole. Are însă o structură submicroscopică mai consistentă decât 
plasmalema, fiind alcătuit dintr-un număr dublu de straturi fosfolipoproteice, ceea ce îi 
conferă un caracter mai pronunţat de semipermeabilitate şi un schimb selectiv de substanţe 
mai strict decît plasmalema. Existenţa tonoplastului a fost pusă în evidenţă prin experienţe 
cu izotopi radioactivi care demonstrează acumularea temporară a unor substanţe în 
citoplasmă înainte de a trece în sucul vacuolar.  

Elasticitatea tonoplastului atestă faptul că în structura sa chimică se găsesc 
proteine, iar dezintegrarea sa în solvenţii lipidelor dovedeşte prezenţa lipoizilor. 
Tonoplastul are deci aceeaşi compoziţie chimică ca şi plasmalema. Ambele membrane 
plasmatice sunt alcătuite din substanţe identice cu cele existente în masa de citoplasmă şi de 
aceea se pot reface uşor în caz de rănire. Cât priveşte gradul de permeabilitate, s-a 
constatat o oarecare diferenţă între cele două membrane. Plasmalema este mai uşor 
traversată de moleculele de zaharoză, pe când tonoplastul este mai puţin permeabil. 
Diferenţa de permeabilitate favorizează migrarea glucidelor elaborate în fotosinteză, în 
afara celulelor, evitându-se acumularea lor excesivă în vacuole (Milică  colab. 1982). 
 
NUCLEUL 

Este un corpuscul mai dens decât citoplasma, de formă sferică sau ovală, 
discoidală, bastonaş etc. Denumirea de nucleu vine de la latinescul nucleus =  sâmbure. 
Nucleul este alcătuit dintr-un sistem coloidal complex, cu vâscozitate variabilă, ce 
trece de la starea de sol la cea de gel, cu indice de refracţie mare, ceea ce asigură 
observarea sa la orice microscop. Marimea nucleului este în general, sub 0,5 mμ diametru. 
La exterior, nucleul este delimitat de o membrană nucleară dublă, similară membranelor 
mitocondriilor sau plastidelor. Membrana nucleară este formată din două foiţe 
lipoproteice. În anumite puncte cele două foiţe se unesc formând pori. În interiorul 
nucleului se găseşte plasma nucleară (carioplasma) care este o masă fluidă, coloidală, 
asemănătoare citoplasmei, dar, cu un conţinut mai bogat în nucleoproteide. În 
carioplasmă se găsesc unul sau mai mulţi nucleoli,  filamente de cromatină, ioni minerali 
(Ca++, K+), picături de lipide, enzime cu acţiune sintetică şi hidrolitică 
(arginază,peptidază,esterază,lipază,fosfatază alcalină,ribonuclează etc.).  

Nucleolii din interiorul nucleului sunt foarte refringenţi şi au un conţinut ridicat 
de acizi ribonucleici (ARN), care dau acestora o mare activitate şi labilitate în sinteza 
proteinelor.  

Cromatina este o substanţă de tipul nucleoproteidelor, alcătuită din proteine 
bazice (histone) combinate cu acizi nucleici (ADN, ARN). Când celula intră în 
diviziune, cromatina se concentrează şi se transformă în cromozomi, cu un număr 
caracteristic fiecărei specii, reprezentat prin simbolul 2N (diploid). În timpul diviziunii 
celulare informaţia genetică din ADN este preluată de ARN-nuclear, caracterizat 
printr-o mare mobilitate si activitate metabolică . Sub ac ţ iunea unor  enz im e  
speciale, ARN iese din nucleu, prin porii membranei nucleare, şi circulă în citoplasmă 
sub formă de ARN-mesager (ARN-m). Aici se fixează pe pereţii ribozomilor, unde 
duce tiparul sau mesajul genetic transmis de ADN din nucleu. Pe acest tipar are loc 
cuplarea aminoacizilor în lanţ polipeptidic, corespunzător succesiunii nucleotidelor 
din ARN-mesager.  
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În toate manestările vitale ale celulei nucleul are rol fiziologic primordial, fiind 
cea mai importantă formaţiune subcelulară, în strânsă interrelaţie cu citoplasma. El 
participă nu numai la transmiterea caracterelor ereditare, ci şi la alte procese, cum ar fi: 
reglarea formării moleculelor enzimatice; dirijarea proceselor de sinteză a proteinelor; 
formarea membranei celulozice; asigurarea valorii tampon a protoplasmei împotriva 
modificării pH; participarea sa la procesele de diferenţiere celulară, regenerare şi 
cicatrizare a rănilor etc. (Milică şi colab. 1982). 
 
VACUOLELE 

Vacuolele sunt constituenţi ai celulelor pline cu suc vacuolar. Vacuolele provin din 
dilatarea reticulului endoplasmatic. Forma şi numărul vacuolelor diferă, funcţie de vîrsta 
celulei; în celulele tinere din ţesuturile meristematice, vacuolele sunt foarte mici şi au forme 
globulare. Aceste microvacuole pot fi văzute la microscop după tratarea celulei cu coloranţi 
vitali (albastru de metilen, roşu neutru). Pe măsură ce se maturizează celula, vacuolele 
mici se umplu cu apă şi se măresc, confluează unele cu altele, numărul lor scade, iar în 
final rămâne o singură vacuolă mare, care ocupă partea centrală a celulei, în timp ce 
protoplasma vie este împinsă la exterior spre membrana celulozică  . Acest proces se petrece în 
sens invers în timpul maturării semintelor, când se pleacă de la o vacuolă mare cu suc 
vacuolar fluid şi se ajunge la multe vacuole mici cu suc dens, care se gelifică treptat şi 
devin grăunciori de aleuronă. Acestea reprezintă rezervele  protidice din celulele în stare 
de viaţă latentă, care sunt consumate de embrion în timpul germinaţiei seminţei. Vacuola 
este delimitată la exterior de tonoplast, care permite trecerea apei şi a substanţelor cu 
moleculă mică şi opreşte substanţele organice cu molecula mare (flavone, antociani, 
taninuri, alcaloizi). Vacuola reprezintă rezervorul de apă al celulei. În vacuolă se găsesc 
diferite săruri minerale şi molecule organice. Substanţele minerale sunt dizolvate ca 
molecule sau disociate în ioni, iar substanţele organice de o mare diversitate, se pot afla 
atât dizolvate, cât şi sub formă coloidală. Printre acestea amintim: acizi organici (malic, 
citric, tartric, oxalic), glucide (glucoza, fructoza, zaharoza, inulina, gume, mucilagii), 
uleiuri eterice, alcaloizi, glicosizi, taninuri etc. Toate aceste substanţe dau sucului 
vacuolar un pH acid, care diferă de acela al citoplasmei, în general neutru sau uşor 
alcalin. Rolul fiziologic al vacuolelor constă în participarea sucului vacuolar la funcţiile 
esenţiale din viaţa celulei: hidratarea celulei pe principii osmotice, aprovizionarea cu 
elemente minerale, retinerea substanţelor toxice, etc. (Milică şi colab. 1982). 

 
MEMBRANA CELULOZICA (peretele celular) 

Este un constituent propriu numai celulelor vegetale. Membrana celulozică este un 
produs metabolic al protoplasmei şi alcătuieşte uu schelet pericelular relativ rigid, care 
împiedică exteriorizarea mişcărilor plasmatice. Membrana celulozică se formează după 
ultima fază a diviziunii nucleului, atunci când apare placa ecuatorială. Între cele două 
celule-fiice se formează mai întâi lamela mediană a membranei, alcătuită din vezicule 
provenite de la dictiozomi. Peste lamela mediană se depun straturi succesive de celuloză, 
care vor alcătui membrana primară, iar mai tîrziu, prin depunerea altor straturi de celuloză, 
peste membrana primară, se formează membrana secundară. La fibrele lemnoase de 
conifere se formează şi o membrană terţiară, foarte rezistentă, lipsită de celuloză, dar 
care conţine pectină şi xilan. Lamela mediană poate fi dizolvată pe cale naturală sub 
acţiunea unor enzime, iar pe cale artificială prin fierbere în apă, acizi sau alcalii. 

Membranele celulare pectocelulozice se pot pune în evidenţă cu ajutorul unor 
coloranţi alcalini, ca: albastru de metilen, albastru de toluidină, safranină, peronină, 
tionină, violet de crezil etc. În straturile de microfibrile celulozice care formează 
membrana secundară apar şi substanţe de încrustaţie, ca: hemiceluloze, pectine, lignine, 
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proteine, suberine, elemente minerale (Ca, P, Mg). Totalitatea acestor substanţe 
formează materialul cunoscut sub denumirea de lemn sau fibre textile. 

Investigaţiile moderne de microscopie polarizantă, microscopie electronică au 
permis cunoaşterea structurii submicroscopice a foiţelor din membrana celulară. Unităţile 
de bază care intră în alcătuirea acesteia sunt constituite din macromolecule de celuloză, 
grupate în micele, microfibrile, macrofibrile şi fibre. Calitatea fibrelor vegetale legată 
de elasticitate, extensibilitate, rezistenţă la rupere etc. depinde de numărul straturilor 
celulozice şi de modul de aranjare a fibrelor în aceste straturi.  

În membranele primare microfibrilele sunt dispuse încrucişat, formând o ţesătură 
laxă. În membranele secundare, microfibrilele sunt orientate paralel, formând diferite tipuri 
de structuri, cum ar fi: structura fibrilară (la fibrele de in, cânepă, urzică), structura inelară 
(în trahei şi traheide inelate), structură spiralată (în fibrele lemnoase şi în traheidele 
coniferelor). 

În spaţiile intermicelare pătrund numai molecule de apă şi substanţe dizolvate în apă. 
În spaţiile interfibrilare pătrund atît substanţe hidrofile (pectină, lignină, 
hemiceluloză), cît şi substanţe hidrofobe (cutină, suberină, ceruri). Funcţie de raportul 
dintre aceste substanţe apar deosebiri esenţiale în structura submicroscopică şi 
proprietăţile funcţionale ale diferitelor tipuri de membrane. 

Membrana celulară creşte concomitent cu creşterea celulei, atât în suprafaţă cât şi în 
grosime, modificându-se treptat elasticitatea şi plasticitatea. 

Creşterea în suprafaţă a membranei celulare se face prin intercalarea de noi microfibrile 
de celuloză printre cele vechi. Acest mod se întâlneşte numai la membranele primare, în 
etapa creşterii embrionare. În acest proces, un rol important îl au unii fitohormoni din grupa 
auxinelor, mai concentraţi în zonele de creştere, unde măresc plasticitatea membranelor 
celulozice. 

Creşterea în grosime a membranelor primare şi secundare se face prin apoziţie 
interioară, adică prin depunere centripetă în straturile de celuloză a unor noi micele, 
microfibrile şi macrofibrile secretate de protoplasmă. La îngroşarea membranei prin 
apoziţie rămân unele porţiuni neîngroşate (pori), prin care trec plasmodesmele de la o 
celulă la alta. Când membrana s-a îngroşat până la limita de elasticitate, încetează atît 
creşterea membranei cât şi a celulei. 

Analiza chimică a membranelor celulare arată 34-46% celuloză, 33-42% 
hemiceluloze, 8-20% lignină, apoi polizaharide necelulozice, substanţe pectice 
(acid pectic, pectină, pectoză), proteine, gliceride şi ceruri (suberină, cutină) şi unele 
elemente minerale. 

Membranele celulare prezintă şi unele modificări secundare, ca: cerificare, 
cutinizare, lignificare, suberificare, mineralizare, gelificare, lichefiere etc. 

Membrana celulară îndeplineşte o serie de funcţii importante în viaţa celulei, şi anume: 
funcţie de apărare a protoplasmei; rol de susţinere mecanică a celulelor şi ţesuturilor; 
permite trecerea plasmodesmelor de la o celulă la alta etc. (Milică şi colab. 1982). 
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STRUCTURA   CELULEI  VEGETALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura celulei vegetale examinată la 

microscopul optic:  a – membrana 

celulozică;  

b – plasmalema, c – hialoplasma; d – 

nucleul;  

 

 

Reprezentarea schematică a celulei vegetale (după Milică şi colab., 

1982): 

MC-perete celular celulozic; Pe-plasmalema; V-vacuola; T- 

tonoplast; N-nucleul; M-mitocondrie; P-plastidă; Rer-reticul 

endoplasmatic rugos; Ren-reticul endoplasmatic neted; pl-
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Reţeaua reticulului endoplasmatic în celula vegetală: 

1- membrana  celulară; 2- plasmalema; 3 - canale de reticui; 4 - cisterne de 

reticul; 

 

Structura membranelor duble ale reticulului endoplasmatic 
(după A. Nougarede, 1969, Milică şi colab. 1982) 
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Structura membranei mitocondriale cu două foiţe 

fosfolipoproteice  

(după A. Nougarede, 1969, Milică şi colab., 1982)  
 

 

Tipuri de condriozomi în funcţie de structura cristelor 
interioare : a-tubuli; b-lamele; c-saculi 

(după E.Libbert, 1974, Milică şi colab. 1982) 

 Secţiune transversală prin mitocondrie (A) şi aşezarea 
oxizomilor pe criste (B,C) (după E. Racker, 1968, Milică şi 

colab. 1982) 
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Schema formării plastidelor (după K. Muhlenthaler, 1961, Milică şi colab., 

1982) 

 

  

Schema structurii interne a cloroplastelor: 
1-stromă, 2-grane, 3-tilacoide. 

Orientarea tilacoidelor paralel cu  
axa mare a cloroplastului. 

Componentele unui cuantozom (după A. Moyse, 1963, Milică şi colab., 1982) 
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Structura schematică a moleculei de 
clorofilă (după milică şi colab., 1982) 

Structura chimică a moleculei de clorofilă 
şi modul de plasare pe lamelele granei: p-
strat proteic, chl-clorofila, L strat lipidic, 
c-carotina (după Milică şi colab., 1982). 
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Aportul ribozomilor din ergastoplasmă în sinteza proteinelor (după Milică şi 
colab., 1982). 

 

Tipuri de dictiozomi cu sacule suprapuse 
şi vezicule periferice: A-cu saculi şi 
vezicule; 
B-cu tubuli fără vezicule  
(după E. Libbert, 1974, Milică şi 

Ontogenia aparatului Golgi:  
a-membrane duble concentrice; 
b-deschiderea inelului bilamelar;  
c- formarea veziculelor golgiene 
prin înmugurire (după Milică şi 

Interacţiunea ontogenetică dintre 
membranele celulare: a-plasmalema; b-
pinocitoză; c-hialoplasmă; d-vacuolă; e-

dictiozomi; g-sferozomi;  
h-promitocondrii; i-reticul endoplasmatic; j-

ribozomi (ergastoplasmă) (după Milică şi 
colab.,1982) 

Procesul de formare a vacuolelor de la celula 
tânără (a) (cu nucleu central şi lipsită de 
vacuolă), la celula adultă (d) (cu nucleu 

periferic şi vacuolă centrală mare) 
(după Milică şi colab.,1982). 
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Organizarea  funcţională  a celulei animale.   
Integrarea sistemului celular animal 

 
Cuprins: 
3. Organizarea  funcţională  a celulei animale.  

3.1. Fiziologia celulei  animale.  Structuri funcţionale de bază:  
Sistemul de membrane (membrana periplasmatică, endomembranele; Matricea omogenă; 
Granulele refringente. 

4.  Integrarea sistemului celular animal. 
4.1. Sistemul energetic al celulei animale. Mecanismele furnizoare de energie. Mitocondriile 

Integrarea mecanismelor energetice celulare.  Structurile celulare implicate în fenomenele de 
oxidare. 
4.2. Sistemul sintezei proteinelor. 
4.3. Sistemul motor nemuscular. 
4.4. Integrarea sistemului celular animal. 

 
 
 
3. Organizarea  funcţională  a celulei animale 
3.1. Fiziologia celulei  animale   

 
Structura heterogenă a celulei a fost descrisă de morfologi, la nivelul microscopiei 

optice şi apoi la microscopul electronic, de la formularea teoriei celulare de catre Schwann 
(1839) până în zilele noastre, când complexitatea structurilor funcţionale ale celulei este 
susţinută de datele oferite de biochimie, biofizică şi fiziologie. Descoperirea ciclurilor 
biochimice indică această complexitate a reacţiilor biochimice - enzimatice şi existenţa unei 
organizaţii spaţiale a sistemelor de enzime în citoplasmă, în care acelaşi substrat poate să 
urmeze căi diferite în cursul reacţiilor metabolice care se impun. Astfel, celula nu este un sac 
ce conţine o soluţie omogenă de enzime ci are stucturi cu funcţii vitale. Faptul că o celulă 
poate să efectueze un travaliu, implică în mod necesar o organizare a citoplasmei, lucru 
dovedit şi de ultracentrifugarea fracţională (Roşca, 1977). 
            Dovezi despre organizarea spaţială a mecanismelor funcţionale celulare sunt 
oferite de analizele structurii macromoleculare a sistemelor enzimatice, cum sunt cele 
energetice din membranele mitocondriale sau ale sintezei acizilor graşi, a rolului acizilor 
nucleici în sinteza proteică,  a procesului elementar al contracţiei musculare ş.a.  

Structurile macromoleculare celulare sunt organizări dinamice influenţate de 
mulţi factori care pot afecta şi modifica reacţiile chimice din structura organizată, ca de 
exemplu, mecanismele de control metabolic feed-back, efectele alosterice, conexiunile 
spaţiale. Existenţa ritmurilor circadiene (nictemerale) în activitatea sistemelor vii, 
dovedeşte că organizarea spaţială este dinamică şi că aceste sisteme vii au şi o organizare 
temporală. 

Se impune precizarea că, în tratarea problemei sistemelor funcţionale ale celulelor 
animale, se utilizează noţiunea de structură în sensul de: “intregul edificiu molecular 
căruia i se datoreşte o funcţiune” (Roşca, 1977). 

 
3.2. Structuri funcţionale de bază 
  
Structura celulară evidenţiată în câmpul microscopului electronic este pregnantă şi dinamică, 
reprezentată de : 
1. sistemul de membrane, ce cuprinde: membrana periplasmatică şi endomembranele; 
2. matricea omogenă (hialoplasma), compartimentată de către membrane, care apare ca un 
fond structural în care este inclusă a treia fază structurală: 
3. granulele refringente (ribozomii, centrozomul celular etc.). 
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3.2.1. Sistemul celular de membrane 

 
Membrama periplasmatică este parte a sistemului structural celular în unitatea 

căruia se integrează din punct de vedere morfologic şi funcţional.  
Membrama periplasmatică este acea parte a sistemului de membrane celulare care 

limitează şi reglează schimburile cu mediul extracelular, asigurând o anumită compoziţie 
a mediului intracelular şi un gradient electrochimic caracteristic. 

Membrana nucleară asigură şi limitează schimburile citoplasmei cu sucul nuclear iar  
membrana mitocondrială asigură şi limitează schimburile matricei intramitocondriale cu 
citoplasma fundamentală. 
 Membrana celulară şi endomembranele nu sunt complet asemănătoare, dar prezintă 
o serie de caracteristici comune întregului sistem celular de membrane: 
a) - au acelaşi tip structural, biochimic, biofizic, morfologic şi funcţional; 
b) - au permeabilitate selectivă, dinamică, ciclică; 
c) - au o polarizaţie electrică, ce se poate modifica în strânsă dependenţă de variaţiile 
permeabilităţii; 
d) - au sisteme enzimatice proprii, care le conferă funcţiuni metabolice specifice. 

 
Funcţiile metabolice ale sistemului de membrane celulare (după Roşca, 1977). 

 
 Membranele considerate Funcţia metabolică realizată 

1. Membrana periplasmatică- Glicoliza 
2. Reticul endoplasmatic: 

-membrane alfa, cu granule 
-membrane beta, netede 

 
Sinteze de proteine 
  
Sinteze de acizi graşi, fosfolipide 

3. Microvilozităţi Hidrolize terminale : -proteine, -polizaharide 
4. Membrane mitocondriale Ciclul citric furnizor de H2  

Oxidare de acizi graşi. Sinteză de acizi graşi 
Fosforilare oxidativă 

5. Sistemele Golgi Condensare de substanţe sintetizate în alte sisteme de 
membrane (proteine), sinteză de mucopolizaharide 

 
a) Unitatea structurală (sub aspect biochimic, biofizic, morphologic, funcţional).  

Unitatea sistemului de membrane se referă la: aspectul lor în imaginea 
electronomicroscopică, natura chimică a constituenţilor de bază, raporturile spaţiale şi 
temporale dintre diferitele categorii de endomembrane între ele, raporturile dintre 
endomembrane şi membrana periplasmatică. 

Unităţii de organizare morfologică-arhitectonică şi chimică îi corespunde unitatea 
funcţională ce caracterizează întregul sistem. 

În această integrare funcţională unitară un rol important revine reticului 
endoplasmatic (de exemplu: rolul reticului sarcoplasmatic şi al tuburilor transversale în 
asigurarea cuplării excitaţiei cu contracţia în fibrele musculare striate). 

b) Permeabilitatea selectivă, ciclică.  
            Una din funcţiile principale ale membranelor celulare este asigurarea schimbului 
permanent şi adecvat de substanţe dintre mediile pe care le separă. Membranele celulare 
manifestă o permeabilitate selectivă, dinamică.  

Procesele de difuziune pasivă şi cele ale transferului activ sunt asigurate de 
existenţa sistemului de enzime proprii pe care le conţine fiecare categorie de membrane 
(mitocondriale, ergastoplastice, ale sistemului Golgi etc.) 
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Permeabilitatea pentru ioni a membranelor este dinamică şi reversibilă asigurând 
funcţii specifice. Astfel este explicată capacitatea membranelor “excitabile” – membrana 
celulei nervoase, membrana celulei electrice, membrana celulei musculare – de a-şi modifica 
rapid (în milionimi de secunde) şi reversibil permeabilitatea pentru ioni. 

Capacitatea membranelor de a-şi modifica permeabilitatea pentru ioni este 
datorată 

 labilităţii structurii membranei,  
 existenţei unor cicluri de permeabilitate şi  
 controlului acestor cicluri. 
 
c) Polarizaţia electrică.  

          Permeabilitatea selectivă a sistemului de membrane celulare asigură şi menţine un 
gradient chimic : 

 la nivelul membranei periplasmatice, între mediul intracelular şi mediul extracelular  
 la nivelul endomembranelor, între citoplasma fundamentală (hiatoplasma) şi matricea 

omogenă a diferitelor organite celulare.  
Astfel,  

 mediul intracelular este de 1,3 ori mai concentrat decât mediul extracelular;  
 matricea omogenă mitocondrială conţine mai mult calciu decât hialoplasma, iar  
 sucul nuclear conţine mai mult sodium decât hialoplasma.  

Orice modificare de permeabilitate are drept consecinţă şi modificarea gradienţilor 
chimici (Roşca, 1977). 

Existenţa şi dinamica gradienţilor chimici determină :  
 polarizarea de repaus a membranelor întregului sistem celular – deci existenţa 

gradienţilor electrici de repaus şi  
 variaţia lor specifică stărilor de activitate (variaţiile negative sau potenţialele de 

acţiune). 
Pentru viaţa tuturor celulelor polarizarea membranelor, apariţia şi evoluţia 

potenţialelor de acţiune au o importanţă majoră, ele asigurând transmiterea excitaţiilor în 
întregul sistem celular şi răspunsul unitar, integrat, al acestuia. De exemplu: în fibra 
musculară striată, reticulul sarcoplasmatic are rolul important în realizarea cuplului 
excitaţie – contracţie (Roşca, 1977). 
 

d) Sintemele enzimatice din membranele celulare. 
Studiile de microscopie electronică, combinate cu tehnicile de citochimie, au 

evidenţiat prezenţa acetilcolinesterazei (AchE) atât în structura membranei periplasmatice, 
cât şi în structura celorlalte sisteme de endomembrane. 

Activitatea adenozintrifosfatazelor (ATP- azelor) este intensă în membranele celulare 
ale epiteliului intestinal, în corpuscul renal şi la nivelul anselor, acolo unde au loc procesele 
intense de absorbţie şi excreţie, aceste enzime fiind răspunzătoare de transferul ionilor Na+ si 
K+ . 

Tot în membrana periplasmatică a celulelor epiteliului renal au mai fost descrise 
arilesteraza, NADH2-citocrom-C-reductaza, fosfomonoesterazele acidă şi alcalină, 
fosfodiesteraza, ribonucleaza, glucozo-6-fosfataza, NAD-pirofosfataza, 5-
mononucleotidaza etc. (Roşca, 1977). 

În structura membranei periplasmatice sunt prezente sisteme enzimatice numite 
permeaze, capabile să asigure transferul de substanţe, ceea ce pune problema existenţei 
porilor, în primul rând ca “enzime-pori” şi nu ca discontinuităţi morfologice, în structura 
membranelor. 
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Dispunerea enzimelor în membranele celulare nu este uniformă, ceea ce face să nu 
existe o echipotenţialitate morfologică şi funcţională a diferitelor regiuni ale membranelor. 
Fiecare categorie de membrane poate fi privită ca un mosaic heterogen de unităţi 
funcţionale, ce asigură o permeabilitate diferenţială a regiunilor celulare.  

Astfel, s-a constatat că rezistenţa electrică specifică a membranei celulelor epiteliale 
este mare în regiunea apicală, deci au o permeabilitate apicală restrânsă, ceea ce atestă 
prezenţa unei bariere de difuziune puternice în această zonă celulară; în regiunile 
intercelulare rezistenţa specifică este mică, iar permeabilitatea este largă. Experienţele 
cu fluoresceină confirmă existenţa acestor diferenţe zonale de permeabilitate membranală: 
trecerea substanţei colorate de la o celulă la alta se face mult mai rapid, decât din celulă în 
mediul înconjurător.  

Caracteristicile structurale distincte ale membranei diferitelor tipuri funcţionale de 
celule sunt grefate pe modelul comun tuturor celulelor. Un exemplu cunoscut este prezenţa 
microvilozităţilor la nivelul membranei apicale a celulelor epiteliului intestinal sau a celui ce 
căptuşeşte tuburile urinifere ş.a.  

Dispunerea sistemelor enzimatice ale respiraţiei celulare aerobe în mitocondrii 
prezintă aceeaşi heterogenitate spaţială. Astfel, subsistemul enzimatic al ciclului Krebs este 
localizat în membrana mitocondrială externă, catenele de oxidare şi fosforilare sunt în 
membranele mitocondriale interne.  

Membranele (cu enzimele adiacente) repezinta 60-90% din totalul substanţei celulare.  
Membrana periplasmatică şi endomembranele reprezintă faza structurală celulară 

care  
 îndeplineşte două funcţii bine stabilite  

o transportul selectiv de substanţe şi  
o transferul de energie  

 şi dispune de proprietatea  
o de a înmagazina informaţie şi  
o de a participa la coordonarea activităţii celulare,  

reprezentând astfel baza moleculară a integrării celulare (Roşca, 1977). 
 

3.2.2. Matricea omogenă fundamentală – hialoplasma 
 

        Matricea omogenă fundamentală – hialoplasma, împreună cu aceea a diferitelor 
organite celulare, constituie o ”piaţă de metaboliţi” (Roşca, 1977) ce asigură : 

- activitatea specifică a sistemului de membrane, datorită prezenţei unor complexe de 
enzime (cum este, de exemplu, acela al glicolizei) şi datorită cărora au loc şi 
nenumărate acte metabolice de catabolism şi de anabolism.  

- asigură existenţa diferiţilor gradienţi chimici şi a polarităţii membranelor, cu toate 
consecinţele lor funcţionale de repaus sau de activitate, datorită  compoziţiei chimice 
proprii a diferitelor organite celulare. 

 
3.2.3. Granulele refringente 

 
Ribozomii, centrozomul celular etc., au funcţii importante în sintezele celulare, în 

înmulţirea celulelor etc. 
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4.  INTEGRAREA SISTEMULUI CELULAR ANIMAL 
SISTEMUL ENERGETIC CELULAR 

Activitatea sistemelor biologice este asigurată de existenţa în structura lor a unor 
mecanisme traducătoare, capabile să efectueze convertirea energiei chimice (energia 
potenţială a celulelor animale) în diferite alte forme de energii actuale: cinetică, electrică, 
luminoasă, lucru mecanic, lucru osmotic etc. (Roşca, 1977)  

Fluxul energetic al celulelor animale nu reprezintă decât o etapă a fluxului 
energetic în materia vie.  

1. Primul stadiu al acestui flux este realizat de celulele plantelor verzi, care, în cursul 
fotosintezei, captează energia radiantă solară şi o transformă în energie chimică, în 
substanţele organice sintetizate.  

2. Stadiul al doilea, care integrează în fluxul general regnul animal, este acela al 
respiraţiei, în cursul căreia energia chimică din moleculele organice vegetale este 
eliberată şi transferată în legăturile macroergice, sub forma unei energii chimice de 
utilizare imediată.  

3. Etapa finală a fluxului energetic biologic este convertirea energiei libere a 
legăturilor macroergice în  

 lucru mecanic (mişcare),  
 lucru osmotic (menţinerea concentraţiei osmotice intracelulare),  
 travaliu chimic(sinteza de substanţe proprii celulelor animale, biocatalizatori)  
 lumină şi căldură.  

Comparativ cu sistemele mecanice, ceea ce caracterizează sistemele biologice de 
convertire a energiei chimice libere potenţiale, este  randamentul lor mult mai ridicat şi 
diversitatea lor.  

Fluxul energetic în celulele vii se autoadaptează şi se autoreglează (Roşca, 1977). 
Din energia totală a sistemului celular viu  -„entalpie”, (H ),  

- o parte se consumă în agitaţia particulelor (atomi, molecule, macromolecule)  
_=  „energia internă” sau „energia cinetică” (TS) care este proporţională cu temperatura 
absolută (T) a sistemului, iar la zero absolut (-273o18 C) este nulă;  
- o altă parte –„energia liberă” sau „energia potenţială ”(F) poate fi utilizată în 

diferitele activităţi celulare, producătoare de travaliu. Putem scrie deci:      H = F + TS.  
Pentru studiile biologice sunt importante variaţiile energiei sistemelor vii, astfel se scrie: 
                                                                                                                   ∆ H = ∆ F + ∆TS  

Cât timp celula este vie, cantitatea energiei libere F se menţine ridicată, deşi, ca 
oricare alt sistem energetic, şi celula vie se supune principiului al doilea al termodinamicii, 
adica tendinţei generale de creştere a energiei cinetice TS şi micşorare a celei potenţiale F, 
deci creşterii dezordinii, a entropiei.  

Creşterea  energiei cinetice TS şi micşorare a celei potenţiale (libere) F, deci 
creşterea dezordinii, a entropiei, nu se realizează însă datorită „reversibilităţii” reacţiilor 
metabolice.  

Consumul de legături macroergice, în activităţile celulare, tinde să scadă energia 
celulară utilizabilă, lucru care însă nu se întâmplă din cauză că respiraţia celulară asigură 
formarea permanentă de astfel de legături.  

În cursul creşterii celulelor, până la stadiul de adult, are loc chiar o mărire a energiei 
libere. Cei mai buni depozitari ai energiei potenţiale (libere) F sunt compuşii chimici 
macroergici din celulă. Reacţiile nu sunt perfect reversibile, deoarece aproximativ  

 35-38% din energia eliberată în reacţia exergonică este  
          transformată în căldură – energie pierdută pentru celula animală –  

 şi numai 65-62% este inmagazinată, prin reacţia endergonică,  
          în legăturile fosfat-macroergice.  
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În cursul utilizării, în sistemele funcţionale celulare, această energie potenţială se 
transformă până la sfârşit în căldură şi se pierde pentru sistemul celular, fiindcă acesta nu are 
posibilitatea să convertească energia calorică în alte forme de energie. Deşi degradarea şi 
pierderea energiei potenţiale se face în mod continuu de către celulă, nivelul energiei sale 
libere rămâne ridicat şi aproape neschimbat, datorită unui flux continuu de intrare de 
energie din mediul extracelular, sub forma unor molecule bogate în energie. Pe seama 
acestora celula sintetizează complexe macromoleculare cu un nivel energetic ridicat şi o 
entropie coborâtă, sisteme caracteristice materiei vii. 

Din cauza fluxului continuu de materie şi energie, celula vie se găseşte într-un 
echilibru numai aparent, care a fost caracterizat ca o stare staţionară într-un echilibru 
dinamic cu mediul extracelular. 

 
Integrarea mecanismelor energetice celulare 
 

Realizate pe baza unor procese biochimice specifice, cele trei mecanisme energetice  
celulare formează un sistem energetic unitar.  

Cele trei căi metabolice  sunt:  respiraţia anaerobă - fermentaţiile, calea 
oxidativă directă - ciclul pentozelor şi respiraţia aerobă. 
Baza biochimică a sistemului energetic este constituită de secvenţe de enzime ce 
funcţionează ca sisteme oxido-reducătoare, prin transfer de electroni.  
Sursa de electroni este reprezentată de către hidrogenul metaboliţilor: glucide, lipide, 
protide. În funcţie de disponibilitatea de oxigen molecular-respirator şi de produsul final, 
unul din mecanisme poate fi predominant la un moment dat. Cele trei căi metabolice 
interacţionează strâns în dependentă de momentul celular considerat:  
- glicoliza furnizează acetil-CoA ciclului Krebs, ori α-cetoglutarat, pe baza cărora 
funcţionează sistemul respirator aerob;  
- creşterea raportului ATP/ADP prin intensificarea fosforilărilor oxidative, activează 
calea oxidativă directă care, inhibă calea glicolitică la nivelul fosfofructokinazei şi creează 
condiţii de intensificare a sintezei de acizi graşi şi trigliceride pe seama glucozei, deci de 
depunere în rezervă foarte concentrată a surplusului de energie ingerată (Roşca, 1977). 
 
Structurile celulare implicate în fenomenele de oxidare 

 
S-ar putea crede, la prima vedere, că respiraţia celulară, aşa cum a fost definită şi 

analizată, nu este legată decât de compoziţia chimică a celulei, de dinamica sistemelor 
enzimatice şi de substratele metabolizate. In realitate lucrurile sunt mult mai complexe.  

Respiraţia celulară este legată de ativitatea la nivelul membranei periplasmatice, 
a mitocondriilor, nucleului, citoplasmei fundamentale, sistemului de sinteză a 
proteinelor enzime. Una din condiţiile de bază a realizării acestor procese este integritatea 
structurală a sistemului celular. 

La această concluzie s-a ajuns după ce numeroşi autori au studiat respiraţia celulelor 
şi ţesuturilor dezintegrate mecanic prin omogenizare, comparativ cu aceleaşi ţesuturi sau 
celule intacte, chiar scoase din organism.  

Astfel, în ţesutul muscular omogenizat complet, nu mai are loc dispariţia acidului 
lactic, rezultat prin contracţie, aşa cum se petrece în acelaşi ţesut intact; la eritrocitele de 
pasăre, după sfărâmare (omogenare), consumul de oxigen este suprimat complet, pe când în 
condiţii normale respiraţia lor este destul de intensă. 

Condiţiile defavorabile cum ar fi congelarea urmată de decongeIare, sau acţiunea 
anumitor substanţe nocive, nu suprimă complet consumul de oxigen de către acestea, atâta 
vreme cât ele mai păstrează elemente ale organizării lor structurale (Roşca, 1977). 
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Membrana periplasmatică – rolul în respiraţia celulară.  
Membrana periplasmatică intervine în procesele de respiraţie celulară nu numai ca un 

filtru selectiv, care lasă să treacă sau opreşte anumite substanţe, ci şi ca limită de separaţie 
între două medii distincte, mediul intra- şi extracelular. Warburg a arătat că oxidările în 
ouăle de ursin fecundate se măresc dacă în mediul exterior creşte concentraţia ionilor OH, 
deci dacă alcalinitatea creşte. Cum ionii OH nu traversează membrana celulară, autorul 
presupune că ei ar exercita o influenţă asupra membranei şi, prin aceasta, asupra proceselor 
oxidative care s-ar desfăşura la periferia celulei, la nivelul membranei periplasmatice, acolo 
unde influenţele mediului exterior se fac mai simţite (Roşca, 1977). 

 Mitocondriile – rolul în respiraţia celulară.  
 1. Centrală energetică a celulei, mitocondriile sunt capabile să oxideze acidul 

piruvic şi toate substratele ciclului Krebs şi, complementar, acizii graşi şi acidul glutamic.  
Electronii cu energie ridicată eliberaţi din substrat sunt transferaţi în lungul catenei 

de oxidare la acceptorul final care este oxigenul, datorită prezenţei numai în mitocondrii a 
enzimei finale, a citocromoxidazei. 

2. Cuplarea catenei de oxidare cu cea de fosforilare este de asemenea proprie 
mitocondriilor, ceea ce face ca acestea să furnizeze cea mai mare cantitate de ATP - mai mult 
de 90% în majoritatea ţesuturilor. 

3. Datorită echipamentului enzimatic, deci şi a posibilităţii de a oxida fragmentul 
acetil-CoA cu un randament ridicat, mitocondriile reprezintă sistemul funcţional infracelular 
capabil să deţină monopolul oxidării acizilor graşi şi, să realizeze o anumită etapă din 
sinteza unora dintre ei. 

Între numărul, forma, mărimea mitocondriilor, suprafaţa totală a membranelor 
interne ale acestora şi activitatea respiratoare a celulelor este o legătură directă. Pentru o 
celulă hepatică de şobolan care are diametrul de 30 μ, suprafaţa externă este de 3000 μ2. Ea 
conţine cam 1000 mitocondrii cilindrice, fiecare având lungimea de 3,5 μ  şi grosimea de 1 μ 
suprafaţa lor totală este de 13000 μ2 (13μ2 x 1000) şi crestele acestor mitocondrii au o 
suprafaţă de 16 μ2 per mitocondrie, deci 16000 μ2 pentru ansamblul mitocondrial al celulei. În 
total membranele mitocondriale ale celulei au o suprafaţă de 29 000 μ2, iar celula, în 
totalitatea ei, are doar o suprafaţă de 3000 μ2. Raportul: suprafaţă celulară/suprafaţă 
mitocondrială este cu mult mai mic pentru celulele renale, unde numărul crestelor din 
fiecare mitocondrie este mult mai mare şi numărul mitocondriilor dintr-o celulă de 
asemenea este mai mare (Roşca, 1977). 

 
Factorii reglării activităţii mitocondriale. 

a) Permeabilitatea membranelor mitocondriale.  
 Membrana externă a mitocondriilor este permeabilă pentru apă,  

electroliţi şi zaharoză ;  
 membranele interne sunt impermeabile faţă de H+, OH-, Na+, K+,  

Mg2+, zaharuri.  
 Membrana mitocondrială este selectiv-permeabilă faţă de substanţele  

oxidabile: pentru citrat este foarte puţin permeabilă; în schimb, este mai permeabilă pentru 
malat, fumarat, glutamat, α-cetoglutarat.  

 Permeabilitatea fată de termenii ciclului Krebs pare să fie legată şi  
determinată de o serie de transportori specifici, la fel ca şi pentru ADP şi ATP ; aceştia 
devin astfel regulatorii funcţionării mitocondriale şi probabil ai eliberării ATP-ului în 
citoplasmă.  

 Permeabilitatea selectivă a membranelor trebuie privită ca un mecanism  
de păstrare a capacităţii de funcţionare a sistemului: orice pierdere a unuia dintre 
intermediarii ciclului Krebs duce la scăderea randamentului energetic mitocondrial. 
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b) Localizarea sistemelor enzimatice şi funcţionarea lor.  
Sistemul enzimatic al ciclului Krebs ca şi enzimele implicate în oxidarea acizilor  

graşi, a β-hidroxibutiratului şi a aminoacizilor sunt localizate în membrana externă 
mitocondrială; aceste sisteme enzimatice pot acţiona asupra unor substraturi 
intramitocondriale, dar ele pot acţiona şi asupra unor substraturi extramitocondriale, din 
citoplasmă. 

Sistemul enzimatic al transferului de electroni ca şi acela al catenei de fosforilare, 
sunt localizate în particulele elementare ce tapisează membranele interne mitocondriale şi 
ele pot acţiona numai asupra unor substraturi interne. 

Sistemele enzimatice din membrana externă scot din substratul oxidat perechi de 
electroni cu un nivel energetic ridicat, sub forma perechilor de atomi de hidrogen şi îi 
transferă sistemului enzimatic intern care, purtându-i până la acceptorul final care este 
oxigenul, îi descarcă de energia lor pe care o transferă în legături macroergice-fosfat sau pe 
seama căreia poate realiza un transfer de ioni. 

Heterogenitatea structurală a mitocondriilor se integrează unitar în heterogenitatea 
structurală a întregului sistem celular. 
c) Starea lanţului respirator.  

Starea funcţională a sistemului este dependentă de două rapoarte:  
 când raportul ATP/ADP se măreşte, respiraţia se încetineşte;  
 când raportul substrat/produs final se măreşte, respiraţia se intensifică. 

Cele două rapoarte interacţionează strâns.  
 În cazul în care respiraţia se încetineşte ca urmare a creşterii nivelului ATP, 

înseamnă că lanţul de transfer de electroni este puternic cuplat cu catena de 
fosforilare; starea funcţională a sistemului este bună. În acest caz raportul: ~ P 
format/atomi de oxigen consumaţi sau raportuI: P/O, este de 3 (sau de 2 pentru 
succinat);  

 când  2H+ ajung la capatul lanţului respirator şi se unesc cu o jumătate 
moleculă de oxigen, formând o moleculă de apă, un atom de oxigen este 
consumat pentru trei (sau două) etape fosforilante. 

Măsurarea raportului P/O permite să se aprecieze starea sistemului respirator 
mitocondrial şi prin aceasta nivelul randamentului energetic al mitocondriilor. 

  
Agenţii "decuplanţi" de tipul 2,4, DNP, tiroxina, calciul, urmele de metale grele 

(106M), capabili să blocheze transferul energiei electronilor în legăturile P-macroergice, 
determină şi o umflare a mitocondriilor ca şi o schimbare a permeabilităţii acestora. 
 In mitocondrii  

 un raport ridicat ATP / ADP,  
 un nivel coborât al oxigenului şi  
 o concentraţie crescută de Ca 2+ şi  K+ determină: 

- blocarea sistemului enzimatic al ciclului Krebs şi prin aceasta,  
- arderea acizilor graşi, pornind de la acetil-CoA şi de la piruvat sau lactat; 
- producerea de citrat, în cazul în care există o sursă de oxaloacetat care, apoi. 
este scos din mitocondrie în citoplasma fundamentală ca substrat pentru 
lipogeneză sau gluconeogeneză - prin aceasta mitocondriile participă la 
transformarea aminoacizilor şi a glucozei în acizi graşi; 
- intensifică transformarea piruvatului în malat ce difuzează în citoplasmă 
unde,  
- în condiţiile unui raport NADH / NAD ridicat stimulează lipogeneza, iar  
- în condiţiile unui raport NADH/NAD scăzut stimulează gluconeogeneza 
(Roşca, 1977). 
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Nucleul – rolul în respiraţia celulară. Participarea directă a nudeului la oxidările 
celulare a fost şi este încă mult discutată. În experienţele cu enucleări celulare s-a pus în 
evidenţă faptul că fenomenul fundamental, caracteristic acestei stări, este reducerea intrării 
fosfatului radioactiv în celulă. Această constatare, alături de altele, conduce la ideea că 
nucleul participă indirect el fiind sediul sintezei coenzimelor indispensabile oxidărilor 
fosforilante (după Roşca, 1977).. 

Citoplasma fundamentală – rolul în respiraţia celulară. Participarea acesteia la 
sistemul energetic celular comparativ cu aceea a mitocondriilor reiese evident din tabelul 
comparativ alăturat.  

Astfel numărul şi capacitatea funcţională relativă a mitocondriilor raportată la 
citoplasmă sunt una din cauzele specializării celulare atât pentru funcţii cât şi pentru structuri 
şi metaboliţii pe care-i utilizează celulele şi condiţiile fragilităţii lor. 

Sistemul de sinteză a proteinelor enzime – rolul în respiraţia celulară. Acesta 
asigură un niveI al enzimelor respiratoare corespunzător intensităţii arderilor. 

                    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. SISTEMUL  SINTEZEI  PROTEINELOR 
 
Structurile infracelulare implicate in sinteza proteinelor 

 
Procesul sintezei proteinelor, implică participarea directă sau indirectă a tuturor 

structurilor sistemului celular. 
Nucleul, cu aparatul cromozomic şi nucleolic, asigură sinteza acizilor ribonucleici 

care, la rândul lor, sunt purtătorii mesajului genetic şi prin aceasta, organizatorii noilor 
molecule proteice în afara nucleului, în masa de citoplasmă. 

Citoplasma fundamentală asigură aportul de aminoacizi necesari, în urma schimbului 
cu mediul extracelular, sau prin hidroliza macromoleculelor proteice existente în mediul 
intracelular; în acelaşi timp ea asigură vehicularea acizilor nucleici şi a GTP 
(guanozintrifosfatul) de la locul de producere a lor la punctul de sinteză. 

Sistemul ergastoplasmatic, datorită prezenţei ribozomilor în structura sa, reprezintă 
sediul celular al sintezei proteice, locul de asamblare al aminoacizilor în lanţuri polipeptidice. 

Sinteza proteinelor se face la suprafaţa membranelor ergastoplasmatice, în zona 
de contact dintre acestea şi ribozomi. La cobaii care au fost ţinuţi în inaniţie s-a observat că 
stimularea secreţiei celulelor acinilor pancreatici, prin hrănire cu alimente bogate în 
proteine, este asociată, după 1-3 ore, cu modificări ale ergastoplasmei: o lărgire a 

Comparaţie între funcţiile motocondriilor şi citoplasmei (după Roşca, 1977). 
Funcţia realizată Mitocondrii Citoplasmă 
Producţia de căldură - ++ 
Producţia de ATP ++ - 
Gradient osmotic ++ - 

++ 0 
0 ++ 

Catabolism de :  - acizi graşi 
                           - glucoză 
                           - aminoacizi + ++ 

Anumite etape ++ 
0 ++ 
+ + 

Sinteză de :        - lipide 
                          - glucoză 
                          - aminoacizi 
                          - baze nucleice 0 ++ 
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veziculelor şi cisternelor, precum şi prezenţa în acestea a unor granule de secreţie, granule 
prezimogenice, cu diametrul de 0,2-0,3 μ, care dispăreau în canaliculele ergastoplasmatice. 
Rezultate asemănătoare au fost observate prin studii de încorporare a L-14C-leucinei, DL-3H-
leucinei atât în celule acinoase pancreatice, cât şi în celule ale glandei mamare în lactaţie 
sau ale glandelor parotide, ca şi în celulele camerei albuminogene din oviductul de găină. 
Unele din proteinele sintetizate trec în sistemele Golgi - sunt proteinele de export; altele 
rămân în sistemele ergastoplasmatice şi vor fi utilizate de către celula însăşi. 

Mitocondriile furnizează, prin substanţele macroergice de tipul ATP şi GTP, energia 
necesară atât sintezei acizilor nucleici în interiorul nucleului celular, cât şi energia 
necesară activării aminoacizilor în citoplasmă, indiferent că este vorba de sinteza 
proteinelor de export sau a celor din economia internă a celulelor. 

Membrana periplasmatică, prin permeabilitatea ei selectivă, asigură pătrunderea în 
mediul intracelular a unor substanţe necesare sintezei, cum ar fi aminoacizii esenţiali, 
vitaminele şi glucoza, menţinând în acelaşi timp în mediul intracelular macromoleculele 
proteice sintetizate. 
 Sistemele de membrane şi de vezicule Golgi condensează particulele mici în granule 
mari - granule de zimogen, în cazul celulelor acinilor exocrini pancreatici. 

Diferitele structuri infracelulare ce participă la sinteza proteinelor interferează unele 
cu altele dând sistemul unitar al sintezei:  

- reticulul endoplasmatic asigură transferul aminoacizilor, din surse externe sau 
interne, la ribozomii reticulului sarcoplasmatic unde are loc formarea lanţurilor 
polipeptidice şi a granulelor proteice prezimogenice;  

- pe baza energiei mitocondriale, acestea sunt transferate sistemelor Golgi unde sunt 
"maturate", transformate în granule de secreţie intracisternale condensate apoi în veziculele 
sistemului şi transformate în granule de zimogen. Interrelaţiile dintre aceste structuri sunt 
aşa de strânse şi de necesare încât lipsa uneia dereglează întregul sistem şi prin aceasta frâ-
nează desfăşurarea în condiţii normale a procesului de proteinogeneză (Roşca, 1977). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistemul sintezei proteinelor într-o celulă acinoasă (după Roşca, 1977) 
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Arhitectonica macromoleculară a membranei celulare.
1.Strat proteic extern; 2. strat lipidic extern;  3. strat lipid ic

intern; 4. Strat proteic intern; 5. por în membrană; 
6. lanţ proteic filamentos; 7. macromoleculă globulară de 

proteine; 8. macromoleculă de mucopolizaharide 
(după Raicu şi colab.,1972).

Arhitectonica macromoleculară a membranei celulare.
1.Strat proteic extern; 2. strat lipidic extern;  3. strat lipid ic

intern; 4. Strat proteic intern; 5. por în membrană; 
6. lanţ proteic filamentos; 7. macromoleculă globulară de 

proteine; 8. macromoleculă de mucopolizaharide 
(după Raicu şi colab.,1972).  

Stereograma celulei animale. 1. Membrana; 
2. reticul endoplasmatic; 3. mitocondrie; 

4.aparatul Golgi; 5. membrana nucleară; 
6. centriol; 7. lizozom 

(după Raicu şi colab.,1972).

Stereograma nucleului. 1. Membrana nucleară;
2. pori; 3. nucleol; 4. cromatide; 5. carioplasmă 

(după Raicu şi colab.,1972).



 185 

 

Aparatul lui Golgi-stereograma. 1. Membrana 
saculilor; 2. Spaţiul dintre saculi; 

3. conţinutul saculilor 
(după Raicu şi colab.,1972).

Stereograma formării lizozomilor. 1. Plasmalema;
2. fagozom; 3. lizozom primar; 4. vacuolă digestivă; 

5. Vacuolă autofagă; 6. corp rezidual 
(după Raicu şi colab.,1972).  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitocondrie din glanda mediointestinală de rac 
(x 23 100) - stereograma 

       (după Raicu şi colab.,1972).

Ergastoplasma dintr-o celulă pancreatică 
de salamandră–A (x 16 250); stereograma ei-

B (după Raicu şi colab.,1972).

 



 186 

3.4. SISTEMUL MOTOR NEMUSCULAR 
In lumea animală - la nivelul celular - există mecanisme structurale şi funcţionale 

capabile să realizeze, în mod direct, convertirea energiei chimice a metaboliţilor în lucru 
mecanic. Sistemele biologice, furnizoare de lucru mecanic, sunt reprezentate în primul rând 
de celule musculare striate şi netede. În afara acestora, aproape toate celulele au în structura 
lor elemente capabile să manifeste o activitate contractilă integrată în activitatea specifică a 
întregului sistem celular. Aşa sunt: centrozomul, fusul sau aparatul mitotic acromatic, 
care asigură mişcarea cromozomilor înspre cei doi poli ai celulei în curs de diviziune; "ele-
mentele contractile" din mitocondrii care asigură ciclurile de mişcare ale acestora; 
trihociştii din membrana parameciului; cilii şi flagelii, structuri celulare diferenţiate, cu 
proprietăţi contractile bine exprimate; elementele contractile din citoplasma amibei sau a 
leucocitelor. Deşi toate prezintă variaţii multiple de formă şi mod de funcţionare, se pare că 
folosesc acelaşi mecanism molecular de bază: un sistem proteic contractil, actomiozina, 
capabil să hidrolizeze molecula macroergică de ATP şi ADP plus fosfor, cu eliberare de 
energie; o parte din această energie eliberată este utilizată de sistemul contractil şi 
transformată în lucru mecanic. Molecula de ATP se reface apoi pe seama ADP şi a fosforului 
anorganic, cu energia rezultată din utilizarea metaboliţilor, în reacţiile de glicoliză şi mai ales 
în catena de oxidare şi fosforilare. Am putea considera că există două sisteme contractile 
celulare: un sistem muscular, care are ca unitate elementară contractilă miofibrila şi un 
sistem nemuscular, cuprinzând aici toate celelalte elemente celulare capabile de mişcare, 
care au ca unitate elementară microtuburile.  

După Roşca, 1977), s-ar părea că ambele unităţi elementare au unele părţi comune. 
Microtuburile sunt formate din filamente, care nu sunt altceva decât şiruri de unităţi 
globulare cu un diametru de 35 Å; ele ar fi chiar molecule de proteină cu greutatea 
moleculară de 65000 şi care, după unele proprietăţi chimice, s-ar asemăna cu actina 
miofibrilelor. De asemenea, microtuburile manifestă o netă activitate ATP-azică, analoagă 
aceleia a miozinei din miofibrile. Este necesar să mai precizăm că producerea mişcării într-un 
sistem biologic nu necesită în mod obligatoriu prezenţa unui set dublu de filamente într-o 
aranjare ordonată, cum este cazul demonstrat la muşchiul striat. Physarum polycephalum are 
o mişcare caracteristică a protoplasmei; din acest sistem s-au extras atât o proteină 
asemănătoare miozinei, cît şi una asemănătoare actinei. La acest organism deci interac-
ţiunea actină-miozină ar putea fi răspunzătoare de mişcare, în absenţa unor filamente 
formate din cele două proteine care să se întrepătrundă (Roşca, 1977). 
 
4.4.  INTEGRAREA SISTEMULUI CELULAR 

Celula vie este un sistem funcţional care se reglează în mod automat, la regimul de lucru 
cel mai avantajos, în condiţiile mereu schimbătoare ale mediului extracelular. Mecanismul 
complex al autoreglării metabolice celulare (după Roşca, 1977), poate avea trei verigi 
principale: 

1. legată de existenta unor sisteme macromoleculare bine determinate în ceea ce 
priveşte structura lor chimică şi dispoziţia lor spaţială - o anumită topobiochimie celulară 
reflectată în heterogenitatea structurală spaţială a sistemului, din imaginea 
electronomicroscopică. 

2. legată de reglarea vitezei proceselor ce se petrec în celulă. Substanţele de sinteză 
sau produşii de descompunere, realizate de sistemele de enzime, pot la rândul lor să acţioneze 
asupra acestora; de aceea, dacă viteza reacţiei a depăşit limitele normale, adică dacă s-a 
produs o substanţă chimică "în exces", cantitatea excedentară influenţează asupra sistemului 
catalizator, îi frânează activitatea şi stabilizează procesul. 

3. este un instrument de reglare realizat de mobilitatea intracelulară a elementelor 
structurale; canalele submicroscopice, membranele intracelulare şi formaţiunile care au o 
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mişcare permanentă împart sau "distilează" (filtrează) cu viteza corespunzătoare şi în direcţie 
corespunzătoare, substanţele care participă la procesele metabolice. 

Cele trei verigi interferează între ele: manifestarea "în exces" a unor reacţii 
influenţează asupra organizării structurale, ceea ce poate avea consecinţe asupra proceselor 
metabolice. Acest lucru este dovedit şi de legătura strânsă dintre mobilitatea structurilor 
celulare şi activitatea vitală. Dispariţia mobilităţii intracelulare este un indiciu caracteristic al 
morţii celulelor (Roşca, 1977). 

Topobiochimia celulară 
În imaginea optică şi în imaginea electronomicroscopică, apare o heterogenitate 

structurală spaţială a sistemului celular, cu particularităţi specifice fiecărei categorii de celule: 
fibre musculare, neuroni, celule secretoare endocrine sau exocrine etc. Heterogenitatea se 
poate constata şi la nivelul organitelor celulare. 

Compartimentarea structurii organitelor celulare, ca şi a întregului sistem celular, are 
la bază o heterogenitate a dispoziţiei macromoleculelor de structură şi a sistemelor de 
catalizatori corespunzători funcţiilor acestora. Fiecărui organit celular îi este propriu un 
anumit sistem de intercondiţionare: moleculele de structură - activitatea enzimatică. 
Activitatea unui astfel de sistem depinde pe de o parte de posibilitatea realizării unei 
concentraţii optime a substratului pe suprafaţa sistemului enzimatic, sau a unei concentraţii 
optime a enzimelor pe suprafaţa şi chiar în interiorul substratului. Pe de altă parte depinde şi 
de interacţiunea cu celelalte sisteme intracelulare. Se ştie că mitocondriile conţin întregul 
sistem enzimatic necesar oxidării acidului citric, reducerii citocromului C şi oxidării 
NADH; totuşi, când se pot izola fără o lezare a membranei mitocondriale, aceste activităţi 
enzimatice nu se pot manifesta; lezarea uşoară a membranei, făcând posibilă penetraţia 
substraturilor, aduce după sine manifestarea activităţii sistemelor enzimatice amintite mai sus. 
Sistemul metabolic glicolitic ar fi localizat în membrana plasmatică, pentru globulele roşii. 

Sistemul de sinteză proteică este localizat în membranele reticulului endoplasmatic 
cu ribozomi. Ultrastructura membranelor celulare şi intracelulare apare deci ca terenul 
de întâlnire al morfologiei, biochimiei şi fiziologiei (Roşca, 1977). 

 
Controlul genetic al sintezei enzimelor  
Dacă ţinem seama de faptul că enzimele sunt macromolecule proteice, este uşor de 

înţeles că sinteza lor se face după schema generală a sintezei proteinelor. Specificitatea 
structurală şi a activităţii lor enzimatice va fi determinată de către ADN-ul nuclear prin 
intermediul ARNm, care serveşte drept matrice pentru sinteza enzimei considerate. Astfel 
sinteza enzimelor apare ca un proces specific celular, asigurat şi controlat prin informaţia 
ereditară a nucleului lor (Roşca, 1977). Prin analogie cu schema generală a sintezei proteice, 
putem reprezenta etapele fundamentale la nivelul cărora se face reglarea sintezei enzimelor, 
în conformitate cu codul genetic, astfel: 
             Transcriere             Traducere  
 ADN ---------------→ ARNm ----------------→ Proteină-enzimă  
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5. Integrarea sistemului celular vegetal 
5.1. Sistemul energetic al celulei vegetale. Metabolismul glucidelor 

 
În metabolism se includ cele două laturi esenţiale: anabolismul şi catabolismul. 

Anabolismul reprezintă procesul de sinteză a unor substanţe în organismele animale şi 
vegetale. Catabolismul reprezintă degradarea substanţelor anterior sintetizate sau a celor 
ingerate prin hrană. 
 În funcţie de modul de nutriţie, organismele se clasifică în:  autotrofe şi heterotrofe 

- Organismele autotrofe  
o îşi sintetizează substanţele organice din  
o compuşi anorganici:CO2,H2O,săruriminerale  
o consumând energie luminoasă sau chimică.  

Acest proces se realizează prin fotosinteză, în organismele verzi superioare sau inferioare, 
care conţin clorofilă (ex.plante verzi, bacterii fotosintetizante sau chemosintetizante). 

- Organismele heterotrofe   
o nu îşi pot sintetiza direct substanţele organice  
o plecând de la compuşii anorganici,  
o ci doar din compuşi organici mai simpli.  

Ex.: toate animalele, organismele saprofite sau parazite, cum sunt ciupercile, 
drojdiile, bacteriile. 
 

ANABOLISMUL GLUCIDELOR: FOTOSINTEZA 
Fotosinteza este cel mai important proces biochimic de pe pământ, ce constă în 

formarea substanţelor organice din substanţele anorganice (CO2, H2O, săruri minerale) 
de către plantele verzi care conţin clorofilă, cu ajutorul energiei luminoase.  

Prin fotosinteza  
 se pune în libertate oxigenul necesar proceselor de respiraţie, diverselor reacţii de ardere,  
 energia luminoasă se transformă în energie chimică, 
 înmagazinată în legăturile chimice ale produşilor rezultaţi prin fotosinteză (glucide). 
 Fotosinteza are loc în cloroplaste şi în zona citoplasmei care le înconjoară.  
În cloroplaste există alături de  

o clorofila a şi  
o pigmenţi secundari  (clorofile b, c, carotenoide, chinone) şi  
o sisteme enzimatice care participa la fotosinteză.  

Acesti componenti au rolul de a ceda clorofilei a energia solară pe care o 
absorb ei înşişi intr-o formă direct utilizabilă şi ne-dăunătoare.  

In vitro s-a dovedit că singură, clorofila a lipsită de pigmentii auxiliari, nu este 
capabilă să realizeze fotosinteza. 

Reacţia simplificată a fotosintezei este: 
                            lumina 
6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + 6O2 
                          clorofila             glucide 

 
Raportul dintre moleculele de CO2 care intră in reacţie şi moleculele de O2 
care ies din reacţie este de 1 la 1.  
Din punct de vedere redox, fotosinteza este procesul in urma căruia 
 H2O este oxidată (pierde H2  sau e–), iar  
 CO2 este redus (acceptă H2  sau  e–) pentru a conduce la produşii amintiţi.  
 Oxigenul eliberat in fotosinteză provine din apă (nu din CO2 cum se credea). 
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Fotosinteza se realizează prin 3 procese: 
1. Fotofosforilarea – care conduce la formarea de  ATP şi NADPH+H+ 
2. Fotoliza apei - care conduce la H2 şi ½ O2 
3. Fixarea si transformarea CO2 in glucide = CICLUL CALVIN. 

 Primele 2 procese necesită lumină si constituie de aceea “faza la lumina” a 
fotosintezei.  

 Utima etapă are loc şi la întuneric şi se numeste "reactia la intuneric” a 
fotosintezei. 

1. Fotofosforilarea - este procesul de  
 formare de ATP din ADP şi fosfat anorganic în cloroplaste ,  
 în prezenţa luminii  
 şi co-factorilor (citocromi b6, citocromi  f,ferredoxina, chinone) 

                               Lumina, cloroplaste 
n ADP + n H3PO4    -------------------------------->    n ATP 

                 Citocrom f, feredoxina, chinone  
 NADPH + H+ se formează din NADP+şi hidrogen provenit din fotoliza apei 
                                                PPNR 

NADP+ + 2H <-------------------> NADPH+H+ 
(PPNR este enzima piridin nucleotid reductaza fotosintetică). 

Dearece acest proces este cuplat cu fotoliza apei, reacţia totală se poate scrie astfel: 
                  Lumină, PPNR 

2NADP+ + 2H2O < --------------- > 2 NADPH+H+ + O2 
   Cloroplaste 

NADPH + H+ rezultat, va servi la reducerea CO2 in faza a 3-a a procesului de 
fotosinteza. 

 
Fotofosforilarea se produce prin  2 mecanisme: ciclic sau aciclic.  
Fotofos forilarea ciclică:  
 Clorofila a - excitată de lumina absorbită,  
 va elimina un e- cu energie mare.  
 Acesta va fi captat de sistemele transportoare 

                 (chinone, vitamina K3, ferredoxina),  
 apoi prin  intermediul citocromilor b6 şi f (din cloroplaste), electronul 

se intoarce la clorofilă, cu o energie mai mică.  
 In etapele de reîntoarcere a electronului se formează ATP-ul din ADP 
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b) Fotofosforilarea neciclică  
 este cuplată cu fotoliza apei, producându-se  
 numai in prezenţa enzimei PPNR (piridin nucleotid reductaza fotosintetică).  
 Ea duce la formarea ATP, NADPH+H+ , O2. 

                                                        
                                                      Lumină, PPNR 
ADP+NADP+ +H3PO4 +H2O <-------------------->ATP + NADPH+H+ + 1/2O2 
                                                                                                               Clorofila 
În organisme fotofosforilarea ciclică este cuplată cu cea neciclică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Fotoliza apei - procesul de descompunere a apei în hidrogen şi oxigen, cu  
ajutorul luminii şi a clorofilei. Are loc cu consum mare de energie, furnizată de 

către lumina solară prin intermediul clorofilei. Pentru a putea efectua fotoliza, 
clorofila es te activată în  prealabil prin abs orbţie de fotoni, trecând în clorofilă 
activă (chl*).  

 

 
 
 
 
 

 
Acest proces fundamental este cuplat cu cel de fotofosforilare neciclica, reactia avand 
loc doar in prezenta enzimei PPNR.  El constituie principala sursă de oxigen in 
natura.    
                                                    Lumina, PPNR 
ADP + NADP+ + H3PO4 + H2O <----------------------> ATP + NADPH+H+ + 1/2O2 

         Cloroplaste   
 

 
Lumina                      chl                        chl* (activa)                                chl+ 
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3. Fixarea şi transformarea CO2 în glucide (ciclul Calvin) 

Prin experiente cu izotopi radioactivi (pe alge),  
Calvin şi Raker au dovedit că esterul ribulozo-l,5- 
difosforic este substanţa care fixeaza CO2 în procesul 
 de fotosinteză . Pe baza experimentelor lui Calvin s-a  
aratat ca fixarea CO2 şi formarea de glucide are loc printr-o  
succesiune de reacţii în urma cărora se obţin compuşi (oze) 
cu 6 sau mai mulţi atomi de carbon. Ulterior printr-un  
alt ciclu, esterul ribulozo-l,5-difosforic se reface. 

Pentru formarea unei molecule de glucoză acest  
ciclu trebuie parcurs de 2 ori, pentru că aldozele formate  
servesc atât la  sinteza glucozei - prin ciclul Calvin, cât 
şi la refacerea esterului ribulozo-1,5-difosforic (printr-un alt .ciclu de reacţii). 

In concluzie, prin fotosinteză: 
se formează substante organice din substante anorganice 
se consumă CO2 şi se formează oxigenul necesar respiraţiei 
se transformă energia luminoasă în energie chimica 
se realizează o continuă circulatie a unor elemente in natură  

(după Ariniş, Cristescu, 2006). 
 

ANABOLISMUL 
 

Pe baza experienţelor cu izotopi s-a dovedit că aciul 3-fosfogliceric este primul 
produs organic important al fotosintezei. Ulterior, el conduce la formarea prin 
fotosinteză a glucidelor, a lipidelor şi proteinelor . 
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 SCHEMA SIMPLIFICATA A CICLULUI CALVIN 

(de fixare a CO2 si de formare a glucidelor) 

\ 
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CATABOLISMUL GLUCIDELOR 
 

Catabolismul glucidelor este un proces puternic exoterm şi reprezintă o sursă principală de 
energie pentru plante şi animale. Componenta cheie a intregului metabolism glucidic este esterul 
glucozo-6-fosforic (ester Robinson). 

 Glucidele pot urma 3 căi principale de degradare: 
1. Degradarea totală- până la CO2  şi H2O, care se poate realiza 

 anaerob (ciclul glicolizei) sau  
 aerob (ciclul Krebs). 
 

2. Calea pentozo-fosfaţilor  - care conduce la pentoze importante biologic:  
 riboza, deoxiriboza 
 

3. Calea acizilor uronici – (urmată de puţine glucide,) conduce la  
 acizi uronici,  
 pentoze,  
 (sau acid ascorbic=vitamina C – numai la plante). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Căile de degradare a glucidelor. 
Degradarea aerobă sau ciclul Krebs este o cale economică de degradare a glucidelor deoarece 

generează cea mai mare cantitate de energie (686 kcal/mol). De aceea, când oxigenul este prezent, 
organismul preferă calea aerobă.  Pe lângă aceste tipuri de degradări, glucidele suferă şi diverse fermentaţii 
aerobe sau anaerobe, cele mai frecvente fiind fermentaţiile alcoolice, lactice, acetice, butirice, citrice şi 
succinice. 

1). Glicoliza se mai numeste şi catabolismul anaerob al glucidelor. Este procesul de 
degradare al glucozei in organism, fără participarea oxigenului şi conduce la acid piruvic. 
Acest proces este esential pentru organisme pentru că le asigură energia necesara îndeplinirii 
functiilor fiziologice in lipsa oxigenului. Acidul  piruvic rezultat din glicoliză poate 
suferi o reactie de decarboxilare care conduce la alcool etilic si care poate intoxica 
celulele (de ex. in fructele răscoapte). 
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2). Ciclul Krebs se mai numeste şi ciclul respirator de degradare aerobă a 
glucidelor, (ciclul acizilor tricarboxilici sau ciclul acidului citric). Reprezintă procesul 
de degradare al glucidelor cu ajutorul oxigenului, prin respiraţie şi conduce în final la 
formarea CO2 a H2O şi a unei mari cantităţi de energie. 

                                  Respiraţie 
C6H12O6+ 6O2 < ------------------> 6CO2 + 6H2O + 686 kcal/mol 

                                                 Fotosinteză     
S-a constatat că CO2 rezultă prin reacţii de decarboxilare ale substratului 

respirator.  
Ciclul Krebs se petrece in spaţiul interior al mitocondriilor, fiind un 

proces fundamental pentru organismele vii. El cuprinde 10 etape. 
 
Concluzii: 

 Ciclul Krebs este o cale oxidativă principală de degradare a substantelor 
organice în: CO2, H2O şi energie. 

 Este o cale comună de degradare pentru glucide, lipide si proteine, în acest fel 
stabilindu-se relaţii metabolice importante între aceste categorii de 
substanţe organice. 

 Energia eliberată din ciclul Krebs este furnizată organismului treptat, alături de 
substanţele utile în biosinteză  (după Ariniş, Cristescu, 2006). 

  
Degradări fermentative ale glucidelor 

Degradări fermentative sunt procese de descompunere ale substantelor organice, 
sub  actiunea unor microorganisme. Au o mare importanţă deoarece contribuie la circuitul 
elementelor in natură şi stau la baza obtinerii a numeroase produse în industria alimentară 
şi usoară. Unele procese fermentative se pot produce spontan in natură (de ex. in sol si duc la 
fertilizarea acestuia), iar altele sunt dirijate de om (ex. la prepararea băuturilor alcoolice, a 
unor produse de panificatie, sau in industria laptelui etc). După natura principalelor substanţe 
finale obtinute prin aceste procese, avem următoarele tipuri de fermentaţii: alcoolică, lactică, 
butirică, acetică, succinică şi citrică. Fermentatiile pot fi anerobe sau aerobe, cele mai 
importante fiind cele lactice si alcoolice. 

• Fermentatia alcoolică este procesul de formare a alcoolului etilic din glucide, sub 
influenţa drojdiilor de tipul "Saccharomyces cerevisiae". 

Drojdiile sunt ciuperci unicelulare, ovale, care se inmultesc prin înmugurire, echipate cu 
complexe enzimatice foarte bogate capabile să produca reactii de hidroliză, izomerizare, 
decarboxilare, dehidrogenare, etc.  
Produşii finali de fermentatie alcoolică sunt:  
alcoolul etilic, CO2 şi energie (22kca1/mol). 
Mecanismul fermentatiei alcoolice este identic cu cel al glicolizei anaerobe până in etapa 
formării acidului piruvic. Acesta suferă apoi prin fermentatie o decarboxilare, in final 
conducand la alcoolul etilic. 
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Fermentatia alcoolică are anumite aplicatii practice, cum sunt următoarele:  
 obţinerea spirtului din cereale, cartofi, celuloză;  
 fabricarea berii, a vinului şi a altor produse alcoolice;  
 prepararea pâinii. etc. 
Cand concentratia de alcool care rezultă este mai mare de 14% fermentatia produsă de 

Saccharomyces cerevisiae incetează - deoarece la concentratii mai mari de alcool drojdiile nu 
se mai pot inmulţi. 
• Fermentatia lactică - este procesul de transformare a substanţelor organice în acid 
lactic, sub acţiunea bacteriilor si ciupercilor cu activitate enzimatică. Substratul inţial 
poate fi diferit: 
 
l.  Din pentoze       ----------> acid lactic şi acid acetic 

 
 
                                                                              
 
 
 

2. Din hexoze       ----------> 2 moli de acid lactic şi energie (28 kcal/mol) 
 

3. Din diglucide-->4 moli de acid lactic (cu hidroliză prealabila la monoglucide)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prin fermentaţie lactică se obţine acid lactic sub formă de amestec racemic (izomeri 

+,-) spre deosebire de glicoliză - unde se obtine numai acidul (+) lactic. 
Mecanismul fermentaţiei lactice: este analog cu cel al glicolizei până în 

momentul obţinerii acidului piruvic. Acesta suferă o reducere sub acţiunea NADPH+H+ 
rezultând acidul lactic. 

 
 
 
 
 

Fermentaţia lactică se opreşte dacă acidul lactic format depăşeşte concentraţia 3%.  
Aplicaţiile practice ale fermentatiei lactice sunt:  

 in industria laptelui (la obtinerea iaurtului, kefirului, smântănii);  
 la obtinerea murăturilor,  
 in industria pielăriei:  
 industria panificaţiei (la obţinerea pâinii are loc mai întâi o  

fermertaţie alcoolică şi apoi cea lactică, ce da gustul usor acru al pâinii) (după Ariniş, 
Cristescu, 2006). 
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6. Sistemele funcţionale ale integrării şi nutriţiei organismului vegetal 
 

Integrarea sistemului celular, schimburile celulare, 
permeabilitatea celulară la plante. 

 
 Cuprins: 

1. Nutriţia minerala a plantelor  
1.1. Compoziţia chimică a plantelor 

  1.2. Compozitia elementară şi sumară a plantelor 
 1.3. Legătura dintre compoziţia chimică a scoarţei terestre şi a plantelor 
2. Absorbţia substanţelor minerale 

2.1. Absorbţia prin rădăcini  
2.2. Absorbţia prin frunze 

              2.3. Mecanismul absorbţiei ionilor:  
absorbţie pasivă, fizică, osmotică. 
absorbţie activă, fiziologică, neosmotică sau adenoidă. 

                      2.4. Mecanismul absorbţiei pasive a ionilor:  
difuziunea, curenţii masivi de soluţie, schimbul de ioni, echilibrul Donnan,  
adsorbţia şi formarea combinaţiior chimice în plante. 

         3. Transportul activ al substanţelor 
3.1. Mecanismul transportului activ 

 
 
 

6.1. NUTRIŢIA MINERALA A PLANTELOR 
 
Nutriţia este una dintre funcţiile fiziologice de bază ale plantelor, constând din 

aprovizionarea plantelor cu substanţele necesare în procesul de asimilaţie. Asimilaţia 
cuprinde ansamblul transformărilor la care sunt supuse aceste substanţe pentru sintetizarea 
materiei organice. Nutriţia plantelor se caracterizează printr-un schimb permanent de 
substanţe cu mediul. Substanţele din mediul extern sunt încorporate  

 de plantele superioare prin sistemul radicular şi prin frunze, iar  
 de plantele inferioare prin toată suprafaţa talului lor .  

Substanţele nutritive absorbite din mediu pot fi minerale şi organice. 
 Plantele verzi absorb exclusive substanţe anorganice, din care sunt capabile să 

sintetizeze substanţe organice. Din această cauză plantele verzi se numesc şi 
autotrofe.  

 Restul plantelor, care sunt lipsite de pigmenţi asimilatori, sunt heterotrofe. Ele sunt 
incapabile să sintetizeze substanţe organice din cele minerale şi utilizează substanţe 
organice existente în mediul lor de viaţă. 

 Rolul nutriţiei constă în  
 asigurarea unor substanţe constitutive (cum sunt cele ale protoplasmei) 
 şi în formarea de substanţe energetice, capabile să producă energia necesară pentru 

procesele vieţii (hidraţi de carbon, proteine, grăsimi etc) (Trifu, Bărbat, 1997) 
 
1.1. Compoziţia chimică a plantelor 
 Compoziţia chimică a plantelor este determinată  

 de fertilitatea solului şi  
 de un număr mare de alţi factori, care se află într-o strânsă interdependenţă.  

Din această cauză la aceeaşi specie, compoziţia chimică şi 
cantitatea de materie vegetală diferă de la un loc la altul sau chiar 
în acelaşi loc de la un an la altul. 
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 Pentru a putea cunoaşte transformările chimice ce se petrec în organismul vegetal, 
transformări care determină formarea, dezvoltarea şi degradarea organismului, este 
necesar să cunoaştem  

 natura şi proporţia diferitelor substanţe care alcătuiesc acest organism. Fiecare 
substanţă care intră în alcătuirea organismului vegetal are o anumită constituţie 
chimică, caracterizată în primul rand de natura şi proporţia diferitelor elemente 
chimice care o compun şi, în al doilea rand, de modul de aranjare sau de legătură a 
atomilor în moleculă. 

 
 Compozitia elementară şi sumară a plantelor 

 
Cunoscând natura şi proporţia diferitelor substanţe care alcătuiesc plantele, ne putem 

da seama de legătura ce s-a creat de-a lungul timpului între organismele vegetale şi mediul 
înconjurător; de asemenea, ne putem forma o imagine destul de clară asupra cerinţelor care 
trebuie satisfăcute în pivinţa unor elemente nutritive pentru ca plantele să crească şi să se 
dezvolte normal.  
       Dintre elementele cunoscute în natură s-au identificat în corpul plantelor aproximativ 60.  

Cercetările referitoare la compoziţia elementară a plantelor au pus în evidenţă că în 
alcătuirea acestora participă în primul rând următoarele 12 elemente: C, H, O, N, S,  P, Cl, 
Ca, Mg, K, Na şi Fe. 
 După cantitatea în care se găsesc în plante, elementele chimice se pot împărţi 
convenţional în 3 grupe:  

 macroelemente, care se găsesc în cantitate de n.10-1-n.10-20;  
 microelemente, de la n.10-3-n.10-50 şi  
 ultramicroelemente, de la n.10-6-n.10-120.  

 Atât macroelementele, cât şi microelementele au aceeaşi valoare fiziologică. Lipsa 
sau insuficienţa lor în mediul nutritive produce perturbaţii care stânjenesc creşterea şi 
dezvoltarea, putând provoca chiar şi moartea plantei. 

 
 

Conţinutul în elemente minerale la plante (după Epstein, 1972, Trifu, Bărbat, 1997 ) 
Concentraţia din substanţa uscată Elementul Simbolul 

chimic 
Greutatea 
atomică Moli/g ppm 

Numărul relativ 
de atomi 

Molibden Mo 95,95 0,001 0,1 1 
Cupru Cu 63,54 0,10 6 10 
Zinc Zn 65,38 0,30 20 300 
Mangan Mn 54,94 1,0 50 1000 
Fier Fe 55,85 2,0 100 2000 
Bor B 10,82 2,0 20 2000 
Clor Cl 35,46 3,0 100 3000 
    %  
Sulf S 32,07 30 0,1 30.000 
Fosfor P 30,98 60 0,2 60.000 
Magneziu Mg 24,32 80 0,2 80.000 
Calciu Ca 40,08 125 0,5 125.000 
Potasiu K 39,10 250 1,0 250.000 
Azot N 14,01 1000 1,5 1.000.000 
Oxigen O 16,00 30.000 45,0 30.000.000 
Carbon C 12,01 40.000 45,0 40.000.000 
Hidrogen H 1,01 60.000 6,0 60.000.000 
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În prezent se consideră că : 
 din grupa macroelementelor fac parte:C, O, H, N, P, K, Ca, S, Mg, Na, Cl;  
 in grupa microelementelor  intră: Fe, Mn, B, Sr, Cu, Zn, Ba, Ti, Li, J, Br, Al, Ni, Mo, 

Co, Si, As, Pb, Va, Rb etc.;  
 Din grupa ultramicroelementelor fac parte:Cs,Se,Cd,Hg,Ag,Au,Ra etc.  

Din analizele efectuate la un număr mare de specii de plante a reieşit că în privinţa 
conţinutului în elemente există variaţii destul de mari.  

Concentraţia elementelor se poate modifica sub influenţa unor factori interni şi 
externi. De exemplu, în diferite condiţii de cultură  

 concentraţia fosforului în plante poate să oscileze de la 0,04% la 2,5% adică 
într-un raport de 1:62.  

 Concentraţia borului poate să oscileze între următoarele valori:10-2 la 10-30 %,  
 Concentraţia manganului de la 10-2 la 10-40 % etc. 

În ţesuturile diferitelor organe ale plantelor conţinutul în cenuşă (reziduul mineral 
rezultat după calcinarea substanţelor vegetale) este variabil  

 cu specia,  
 condiţiile de mediu,  
 vârsta etc.  
 Plantele lemnoase au un conţinut mai ridicat decât cele ierbacee.  
 Rădăcinile plantelor sunt în general mai sărace în substanţe minerale decât 

părţile aeriene.  
 De exemplu, plantele ierbacee conţin  

o în rădăcini aproximativ 5% din substanţa uscată,  
o iar frunzele 15%.  
o Seminţele plantelor au de regulă puţine substanţe minerale, datorită 

substanţelor de rezervă. Seminţele de cereale conţin 1,15-3%; 
tuberculii de cartof 2-6%. 

 Analiza chimică a cenuşii arată că ea conţine peste 60 de elemente, dintre care 
numeroşi anioni şi cationi.  

 Anionii cei mai importanţi din cenuşă sunt:HPO4
2-, SO4

2-, Cl-, SiO4
2-.  

 Cationii cei mai importanţi sunt: K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Cu2+,         
                                                                  Zn2+, Na+, Al3+ şi B3+. 

  
În celulele vii ale plantelor raportul dintre anioni şi cationi rămâne aproape 

constant, indiferent de condiţiile externe sau de îngrăşămintele aplicate. 
Componentele minerale ale cenuşii au fie caracter bazic (K2O, Na2O, CaO,MgO, 

Fe2O3), fie caracter acid (CO3, SO3, P2O5, SiO2, Cl).  
 Elementele bazice în ţesutul vegetal se găsesc fie sub formă de  

o săruri ale acizilor minerali (cloruri, fosfaţi, sulfaţi, etc),  
o fie sub formă de săruri ce hidrolizează bazic ale acizilor organici 

(citraţi, malaţi, oxalaţi, tartraţi etc).  
o Aceste săruri, prin incinerare, se transformă în carbonaţi.  
o Datorită prezenţei carbonaţilor şi fosfaţilor ce hidrolizează bazic, 

cenuşa are un caracter alcalin, titrabil, care este cu atât mai 
pronunţat cu cât este mai bogat în carbonaţi.  

o La rândul său cantitatea de carbonaţi în cenuşă depinde de 
componentele acide pe care le conţine ţesutul vegetal, cu cât acestea 
sunt în proporţie mai mare, cu atât cantitatea de carbonaţi în cenuşă 
este mai mică. 
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Compoziţia chimică mediu sumară a celor mai importante familii de produse vegetale 

agricole (Ionescu, 1970, Trifu, Bărbat, 1997) 
Compoziţia medie % Natura produsului vegetal 

Apă Materie 
uscată 

Substanţe 
organice 
volatile 

Substanţe 
minerale 
(cenuşă) 

Seminţele oleaginoaselor 7,8 92,2 87,2 5,0 
Seminţele leguminoaselor 12,8 87,2 84,5 2,7 
Seminţele cerealelor 13,3 86,7 84,8 1,9 
Paie 14,5 85,5 80,6 4,9 
Fân 16,0 84,0 77,8 6,2 
Nutreţuri verzi 81,3 18,7 17,5 1,2 
Rădăcini, tuberculi, bulbi 82,3 17,7 16,8 0,9 
Fructe zemoase cu sâmburi 84,1 15,9 15,43 0,47 
  
Indiferent de specie, o serie de elemente se găsesc în toate speciile vegetale, fiind totodată şi 
dominante. Aceste elemente, care iau parte în cea mai mare măsură la constituirea 
ţesuturilor vegetale se mai numesc şi esenţiale sau plastice, ele sunt în număr de 12, şi 
anume: 

 
Elemente plastice esenţiale: 

Carbon............................45,0% 
Oxigen ...........................42,0% 
Hidrogen ..........................6,5% 
Azot ..............................0,2-5,0% 
Fosfor............................0,2-1,7% 
Potasiu...........................0,2-5,0% 

 
Elemente plastice secundare 

Sulf.....................................0,3-1,9% 
Magneziu ...........................0,1-0,9% 
Calciu..................................0,1-7,6% 
Fier....................................0,01-0,5% 
Clor..................................0,001-0,7% 
Sodiu..................................0,01-1,2% 

  
Acestea reprezintă în medie 99,95% din totalul organismelor vegetale verzi. 
 Carbonul, oxigenul şi hidrogenul sunt găsiţi de plante în mediul înconjurător în 
cantităţi îndestulătoare şi nu se folosesc ca îngrăşăminte.  

O remarcă specială poate fi făcută pentru carbon, care se utilizează uneori în sere 
(CO2), pentru îmbogăţirea atmosferei în vederea intensificării fotosintezei.  

Azotul, fosforul şi potasiul sunt utilizaţi cel mai frecvent ca îngrăşăminte, numindu-
se din această cauză şi elemente fertilizante de bază sau elemente plastice primare. 
 Elementele: sulf, magneziu, calciu, fier, clor şi sodiu de regulă sunt găsite de către 
plante în cantităţi suficiente în mediul înconjurător şi nu sunt utilizate aşa de frecvent ca 
îngrăşăminte. Ele se numesc din această cauză elemente fertilizante secundare sau elemente 
plastice secundare.  

Celelalte elemente ale organismului vegetal viu – „microelementele” – conţinutul 
cărora reprezintă doar 0,05% din totalul substanţelor minerale, cuprind unele  
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microelemente cu rol esenţial şi anume: 
Mangan ................ 17-14.000  ppm 
Bor ........................13   – 400  ppm 
Zinc..........................6 –   230  ppm 
Cupru........................4 –  630  ppm 
Molibden .............0,03 – 130   ppm 
Silicium ...............0,01 – 1000 ppm 

 Ţesuturile plantelor mai conţin şi alte microelemente utile fără a fi socotite absolut 
necesare, ca : aluminiu, bariu, beriliu, bismut, cobalt, fluor, iod, nichel, cadmiu, stronţiu, 
rubidiniu, staniu, vanadiu, zirconiu şi altele. 
 Concentraţia microelementelor şi a ultramicroelementelor din ţesuturile plantelor 
variază în dependenţă de  

o specie,  
o vârsta,  
o condiţiile pedoclimatice,  
o temperatura,  
o pH etc. 

Macroelementele şi microelementele formează împreună elementele biogene.  
În organismul vegetal viu elementele plastice se găsesc sub formă de diferite 

combinaţii, ca:  
 apa;  
 cateva săruri minerale, şi anume: cloruri, sulfaţi, azotaţi şi fosfaţi de 

calciu, sodiu şi magneziu;  
 substanţe organice plastice, cum sunt glucidele, lipidele şi proteinele;  
 substanţe organice active: enzimele, vitaminele, hormonii, pigmenţii şi 

altele;  
 produsele intermediare şi finale de metabolism: alcaloizii, glicosizii, 

taninurile, antibioticele etc. (Trifu, Bărbat, 1997).  
 
Apa.  
 
Toate organismele vii au nevoie de apă. Aceasta îndeplineşte diferite funcţiuni, pentru 

că viaţa nu este posibilă în absenţa apei. Dacă supunem la acţiunea căldurii moderate (105oC) 
un ţesut vegetal, constatăm că el pierde o parte din greutatea sa din cauza evaporării apei ce o 
conţine, ceea ce a rămas după încălzire formează substanţa uscată.  

În organismul plantelor apa se gaseşte  
 fie sub formă liberă,  
 fie sub formă legată (de constituţie), adică încorporată în elementele constitutive 

celulare, în ţesuturi,  
 fie ca apa absorbită, care asigura starea coloidală a materiei vii protoplasmatice.  

 
Apa este un reglator al temperaturii ţesuturilor vegetale vii. Ea le apără împotriva 

frigului, a scăderii de temperatură a medilui extern, apără plantele şi faţă de căldurile xcesive 
ale aerului. Transpiraţia plantei prin frunze, ca şi pierderea de apă prin vaporizare necesită o 
cantitate mare de căldură, motiv pentru care se realizează prin aceasta o reglare termică. 
 

Conţinutul în apă al plantelor variază în dependenţă de specie, vârstă şi anume, pe 
măsură ce plantele îmbătrânesc, conţinutul lor în apă scade.  

Conţinutul în apă la plante, precum şi dinamica sa variază în funcţie de ţesut, organ, 
specie şi condiţiile pedoclimatice.  
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Aşa de exemplu,  
 frunzele plantelor ierbacee conţin 90-94% apă,  
 fructele zemoase conţin 85-95%, iar  
 seminţele de graminee 13-15%,  
 seminţele oleaginoaselor 7-9%, iar  
 organele de rezervă (tuberculii) 70-80%,  
 lemnul şi părţile lignificate 30-35%.  

 
Apa îndeplineşte şi rol chimic în procesele de  

 hidratare,  
 hidroliză,  
 oxido-reducere şi  
 sinteză.  

 
De asemenea, apa  

 permite menţinerea unei presiuni osmotice aproape constante,  
 crează un mediu favorabil activităţii enzimelor,  
 asigură condiţii pentru transportul substanţelor nutritive din sol şi a celor 

sintetizate de plante în diferite ţesuturi.  
 
Din aceasta cauză apa constituie un factor important de legătură între organism şi 

mediu.(Trifu, Bărbat, 1997). 
 

 
1.2.  Legătura dintre compoziţia chimică a scoarţei terestre şi a plantelor 
 

Substratul cel mai important de aprovizionare a plantelor cu elemente nutritive îl 
constituie solul. Nu este întâmplător faptul că între compoziţia chimică a solului şi cea a 
plantelor există o foarte mare apropiere. 

Compoziţia chimică a plantelor este rezultatul unui lung proces de evoluţie, în care 
elementele minerale au avut o însemnătate foarte mare. Imposibilitatea creşterii plantelor din 
cauza lipsei unui element este o dovadă convingătoare că în filogeneză acest element a 
devenit o condiţie necesară activităţii normale a organismului vegetal. De aici rezultă că 
elementele ce se găsesc în plante sunt rezultatul atragerii în circuitul biologic a acestora, cu 
un rol bine conturat. 

Elementele „dominante” ale scoarţei terestre în litosferă sunt următoarele 15: 
oxigen, siliciu, aluminiu, fier, calciu, sodiu, potasiu, magneziu, mangan, sulf, hidrogen, titan, 
carbon,  clor şi fosfor, reprezentând 99,42% din totalul elementelor din plantele verzi.  

Elementele chimice care intră în alcătuirea materiei vii la plante nu se acumulează la 
întâmplare. Astfel, diferite specii de plante cultivate pe acelaşi sol absorb şi acumulează 
cantităţi diferite de elemente nutritive, ceea ce arată că plantele au posibilitatea să le 
absoarbă în mod selectiv pe acele elemente care corespund cel mai bine cu cerinţele 
fiecăruia.  

Această unitate dintre organismele vegetale şi mediul în care s-au format constituie un 
principiu de bază în reglarea condiţiilor de nutriţie prin aplicarea de îngrăşăminte.  

În organismul plantei fiecare element al nutriţiei îşi manifestă eficienţa deplină numai 
în prezenţa tuturor celorlalte elemente cu care participă în reacţiile metabolismului. 
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6.2. ABSORBŢIA SUBSTANŢELOR MINERALE 
  
Substanţele minerale sunt absorbite de către plantele superioare predominant prin  

sistemul radicular, organul specializat în îndeplinirea acestei funcţii şi într-o oarecare 
măsura prin frunze.La plantele acvatice, submerse, absorbţia se realizează prin toată suprafaţa 
lor, care vine în contact cu apa, aceasta având un rol asemănător cu cel al unei soluţii 
nutritive, iar plantele inferioare prin toată suprafaţa talului. 

2.1. Absorbţia sărurilor minerale prin rădăcini  
Cercetările efectuate de Trubetkova (1972) cu porumb cultivat pe soluţii nutritive de 

diferite concentraţii au dus la constatarea că după tăierea părţilor aeriene ale plantelor 
lichidul de lăcrimare colectat are o concentraţie mai mare decât cea a soluţiei nutritive.  

Factorul de concentraţie (raportul dintre concentraţia lichidului de lăcrimare şi 
concentraţia soluţiei nutritive) este mai mare în cazul când presiunea osmotică a soluţiei 
externe este şi ea mai mare.  

Studiind în paralel cu variabilitatea acestui factor de concentratie şi viteza curentului 
de apă prin sistemul radicular, a ajuns la concluzia că aceste două procese se desfăşoara 
independent. 

Cele mai multe studii privind absorbţia sărurilor minerale s-au efectuat pe rădăcini 
izolate (mai ales de orz şi grâu) şi pe segmente din tuberculii de cartof şi pe rădăcinile 
tuberizate de morcov. 

Cercetările întreprinse de către Steward şi colab (1942, 1959), Potapov (1956), 
Sutcliffe (1962) şi alţii au arătat că absorbţia sărurilor minerale se caracterizează prin 
acumularea acestora în sucul celular, într-o concetraţie care depăşeşte cu mult 
concentraţia din mediu extern şi că în procesul de acumulare a sărurilor minerale 
plantele manifestă o selectivitate, adică unii ioni sunt preferaţi faţă de alţii (de exemplu, 
ionii de K+ sunt preferaţi faţă de cei de Na+) (Trifu, Bărbat, 1997). 

În legătură cu stabilirea zonei active de absorbţie a rădăcinilor date importante aduc 
cercetările lui Kolosov (1935), Kramer (1956), Clarkson şi Hansom (1980) şi alţii.  

Concluziile care s-au desprins din aceste cercetări arată că absorbţia intensă are loc 
la nivelul porţiunii rădăcinii care se află în creştere. În zonele de creştere ale rădăcinii 
celulele nu sunt încă suberificate şi sunt uşor penetrabile atât pentru curentul de apă, 
cât şi pentru ioni. 

2.2. Absorbţia prin frunze 
Plantele acvatice absorb o mare parte a sărurilor minerale prin frunzele lor. Plantele terestre 
pot şi ele să absoarbă săruri minerale, din soluţii diluate, pe această cale. Aceste cunostinţe au 
pus bazele unei tehnici agricole şi horticole, care constă în administrarea extraradiculară, 
prin stropiri, a unor îngrăşăminte. 

O parte a substanţelor minerale absorbite prin frunze este asimilată în ţesuturile 
acestora, iar o altă parte (mai mică) este vehiculată spre rădăcini, unde este inclusă în 
diferite procese ale metabolismului. 

S-a observat că  
 frunzele tinere absorb sărurile minerale mai intens decât cele bătrâne.  
 Cationii K+, Ca2+ şi Mg2+ sunt absorbiţi de frunze mai uşor decât anionii PO3-

4 
şi SO2-

4.  
 Se consideră că ionii pătrund în frunze prin cuticula celulelor epidermice, 

pe cale activă şi prin schimb de ioni şi că prin osteolele stomatelor pătrund în 
măsură mai mică (Epstein, 1972; Clarkson, 1974). 

Folosirea pe scară tot mai largă a insecticidelor, erbicidelor şi fungicidelor a sugerat 
administrarea combinată a acestora cu îngraşamintele, pe cale extraradiculară.  

Absorbţia prin frunze a sărurilor minerale depinde de forma, suprafaţa şi modul de 
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aşezare a frunzelor. S-a constatat că frunzele monocotiledonatelor absorb mai greu sărurile 
minerale decât frunzele plantelor dicotiledonate. 

Îngrăşămintele minerale (macroelementele) administrate pe cale  extraradiculară 
pot fi absorbite cu uşurinţă de plante până la concentraţia de 1,5 la mie. Macroelementele se 
recomandă a fi aplicate în concentraţii mai mici (0,001-0,0005%). 

Rezultatele bune în cazul administrării îngrăşămintelor pe cale extraradiculară au fost 
obţinute la grâu, porumb, orz, sfeclă de zahăr, tomate, viţă-de-vie etc, realizându-se sporuri 
de producţie (Trifu, Bărbat, 1997) 

 
2.3. Mecanismul absorbţiei ionilor:  

 absorbţie pasivă, fizică, osmotică. 
 absorbţie activă, fiziologică, neosmotică sau 

adenoidă. 
Schimbul  de substanţe minerale între mediul extern şi protoplast are loc pe două 

planuri experimental depistabile, fiecare cu mecanisme, randamente şi repercursiuni 
metabolice particulare. 

1. Primul plan este pur fizic. El este condiţionat de permeabilitatea plasmei  
celulare, a membranelor plasmatice şi este dominat de legile fizice ale osmozei. 
Pătrunderea sau ieşirea substanţelor este decisă de gradienţii de concentraţie, în echilibrarea 
cărora protoplastul se comportă pasiv. 

2. Al doilea plan este fiziologic. La numeroase teste s-a constatat că substanţele  
nutritive se pot acumula în celule şi împotriva legii osmotice a concentraţiei. În aceste 
procese materia vie cheltuieşte energia rezultată din respiraţie şi participă deci în mod 
activ, prin metabolismul său, la aprovizionarea sa cu substanţe nutrive provenite din mediul 
extern. Această variantă de absorbţie este denumită absorbţie activă, fiziologică, 
neosmotică sau adenoidă. Unii cercetători consideră că absorbţia fizică are importanţă 
secundară, iar cea activă importanţă de prim ordin. În realitate, cele două modalităţi care 
asigură absorbţia interferează simultan (Trifu, Bărbat, 1997) 

2.4. Mecanismul absorbţiei pasive a ionilor 
 În absorbţia pasivă a ionilor participă o serie de procese fizice:  
a. difuziunea,  
b. curenţii masivi de soluţie,  
c. schimbul de ioni,  
d. echilibrul Donnan,  
e. adsorbţia şi 
f. formarea combinaţiior chimice în plante. 

a) Difuziunea. După legea lui Fick, relaţia dintre difuziune şi diferiţi factori care au 
influenţă asupra acestui proces se exprimă prin formula:  

Dm = DA(dc/dx)dt     în care:   
 dm este cantitatea de substanţă care difuzează (exprimată în g),            
 dt reprezintă timpul (exprimat în secunde),  
 dc/dx este gradientul de concentraţie (scăderea concentraţiei pe unitatea distanţei, 

exprimat în g/cm3),  
 A este aria secţiunii transversale prin care se face difuziunea (ex.in cm2),  
 D este coeficientul de difuziune (considerat un spaţiu raportat la timp şi exprimat în 

cm2/secundă). Coeficientul de difuziune depinde de natura solventului şi a substanţei 
dizolvate. Asupra coeficientului de difuziune-D, temperatura şi gradientul de 
concentraţie au influenţă în măsură foarte redusă. Semnul “ ― „ pus in faţa lui D este 
convenţional şi arată că difuziunea are loc de la o concentraţie mai mare spre o 
concentraţie mai mică, adică în sensul gradientului de concentraţie.  
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Coeficientul de temperatură al difuziunii (Q10) este pentru soluţiile apoase de aproximativ 
1,2. Legea lui Fick este valabilă în măsură egală atât pentru particulele solventului, cât şi 
pentru particulele dizolvate.  
 Sărurile în soluţie apoasă sunt caracterizate printr-un singur coeficient de difuziune,  

chiar dacă se disociază în doi sau mai mulţi ioni.  
În condiţii de experimentare cu teste biologice, la care difuziunea substanţelor are 

loc prin membrane lipidice cu permeabilitate redusă, legea lui Fick este valabilă cu 
aproximaţie. În acest caz, particulele care difuzează au nevoie de energie cinetică pentru a 
învinge barierele de potenţial electric în trecerea lor din soluţie în membrană, la trecerea 
particulei prin membrană şi la pătrunderea ei din membrană în soluţia internă.  

Conform concepţiei actuale, particula oscilează în permanenţă în jurul poziţiei 
mediene şi poate să treacă într-o poziţie nouă numai după ce acumulează energie de 
activitate din ciocnirile sale cu particulele vecine. În acest caz, difuziunea are un 
coeficient de temperatură mai ridicat (Q10=2-3) şi astfel mai multe particule pot să-şi 
procure energia pentru difuziune. 
 Difuziunea poate fi înlesnită de prezenţa în membrana celulară a unor substanţe  

cu care particula poate reacţiona reversibil, formând complecşi solubili. Acest mod de 
difuziune poartă denumirea de difuziune facilitată (înlesnită).  

Difuziunea facilitată se aseamănă, într-o oarecare măsură, cu transportul activ, 
deoarece şi ea se caracterizează prin efectul de saturaţie, concurenţă între particule şi 
specificitate. Deosebirea dintre difuziunea facilitată şi transportul activ constă în faptul că 
circulaţia ionilor în procesul de difuziune facilitată are loc întotdeauna în sensul 
gradientului de concentraţie (de la o concentraţie mai mare spre o concentraţie mai mică), 
iar energia rezultată din procesele metabolice nu este utilizată. 

Datorită mişcării lor întâmplătoare, numarul de moleculele individuale ale unei 
substanţe dizolvate este mai mare într-o regiune decât în alta adiacentă, moleculele se vor 
mişca în ambele sensuri, dar există o tendinţă evidentă a substanţei de a difuza din regiunea 
cu concentraţia mai mare spre regiunea cu concentraţie mai scăzută. 

 
b) Curenţii masivi de soluţie (fluxul de soluţie). Într-o soluţie în care concentraţia unei  

substanţe diferă de la o regiune la alta, va exista mişcare netă (flux) a particulelor solvitului 
din regiunile cu concentraţia mai mare spre regiunie cu concentraţie mai mică, deoarece 
numărul de molecule pe secundă care părăsesc regiunile cu concentraţie mai ridicată este mai 
mare decât acela al moleculelor care intră în această regiune. Un exemplu de curenţi care se 
realizează astfel, este electroosmoza. 

c) Schimbul de ioni. Absorbţia care se realizează la nivelul membranelor plasmatice 
depinde de natura ionilor şi moleculelor, precum şi de proprietăţile membranei.  

 Dacă se separă cu o membrană permeabilă pentru ambii ioni, apa distilată de 
soluţia disociată a unor săruri (M+A-)  difuziunea are loc până ce concentraţia 
ionilor pe ambele părţi ale membranei va fi aceeaşi (fig.A),  

 iar dacă membrana este impermeabilă pentru aceşti ioni, difuziunea nu are loc 
(fig.B).  

 În cazul când două soluţii conţin săruri diferite (M+
1A-

1 şi M+
2A-

2 ) şi sunt despărţite 
printr-o membrană care este selectiv permeabilă,  

o cation permeabilă (anion impermeabilă) ca in fig.C, sau  
o cation impermeabilă (anion permeabilă) ca in fig.D,  
o în primul caz cationii şi în al doilea anionii traversează membrana prin 

schimb cu alţi ioni de sarcină asemănătoare.  
o Echilibrul apare după ce M+

1 / M+
2 pentru primul caz şi A-

1 / A-
2  pentru al 

doilea caz vor deveni egale pe ambele laturi ale membranei.  
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o În caz de echilibru schimbul de ioni nu se întrerupe. În astfel de situaţii 
vor trece cantităţile relativ egale de cationi, respectiv anioni în fiecare 
sens, raportul menţinându-se însă constant.  

o În schimbul de ioni are loc un schimb egal de sarcini. De exemplu, doi ioni 
monovalenţi se schimbă cu un ion bivalent sau trei ioni monovalenţi cu un 
ion trivalent s.a.m.d.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schimbul de ioni prin membrană (după Sutcliffe citat de Trifu şi Bărbat, 1997) 
 

d) Echilibrul Donnan.  Sistemul schimbului de ioni se complică şi mai mult în cazul  
când membrana despărţitoare este permeabilă pentru ionii soluţiei dintr-o parte a 
sistemului, iar soluţia din partea opusă conţine şi ioni pentru care membrana este 
impermeabilă. Într-un astfel de sistem se formează un echilibru, numit echilibru Donnan 
sau echilibru de membrană, în care concentraţia ionilor într-o parte a membranei va fi mai 
mare, fiind compensată de ionul care nu difuzează. Fig. E reprezintă cazul când 
concentraţia iniţială a anionilor (A-

1 şi A-
2) este egală, în schimb concentraţia cationilor din 

partea dreaptă a sistemului (M+
2) este mai scăzută decât aceea din partea opusă, fiind 

compensată de cationul imobil (X+).  
În cazul că sistemul conţine anioni imobili (Y-), ca în fig. F, echilibrul sistemului  

după difuziune va fi: [A-
1] > [A-

2] şi  [M+
1] < [M+

2].  
În cazul că sistemul conţine ioni bivalenţi, trivalenţi etc, ei se răspândesc conform 

 

        H2O     Soluţie salină 
                               
                                
                               M+ 

 
                                A - 
 
 
 
Membrană permeabilă 
pentru M+  sau A-   dar  
nu pentru ambii ioni 

B 

      H2O      Soluţie salină 
 
                             
                        M+ 

 
                         A - 
                             
 
Membrană permeabilă 
pentru M+  şi A- 

A 
 

Soluţie salină Soluţie salină 
 
      M1

+                    M2
+ 

 
 
      A1 -                     A2 - 
 
 
Membrană permeabilă 
pentru A- dar nu şi pentru 
M+    

D 

Soluţie salină     Soluţie salină 
 
     M1

+                    M2
+ 

 
      A1 -                     A2 - 
 
Membrană permeabilă 
pentru M+  dar nu şi A- 

 
C 

Soluţie salină       Soluţie salină 
         M1

+               M2
+ 

                                         

                                  X+ 

         A1 -                A2 - 
 
Membrană permeabilă pentru M+  
şi A- dar nu şi pentru X+ 

E 

Soluţie salină       Soluţie salină 
            M1

+               M2
+ 

                                        Y -           
             
 
         A1 -                A2 - 

 
Membrană permeabilă pentru M+  
şi A- dar nu şi pentru Y+ 

F 
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regulii descrise, însă trebuie să avem în vedere numărul de sarcini electrice pe care le posedă 
fiecare ion. În acest caz echilibrul sistemului va fi: [ [ M1

+] : [M2
+] ]1/x  = [ [A2 

y -] : [A1
 y -]  ]1/y   

unde x este valenţa cationului mobil, iar y valenţa anionului mobil. De aici rezultă că ionii 
bivalenţi, trivalenţi şi polivalenţi se acumulează în sistemul Donnan în măsură mai mare 
decât ionii monovalenţi. În celula vie echilibrul Donnan se realizează datorită prezenţei 
ionilor coloidali imobili, care nu pot difuza şi care atrag ionii mobili cu sarcină contrară. 
Astfel, numărul ionilor va fi diferit pe cele două părţi ale sistemului, iar diferenţa de 
concentraţie va crea un potenţial electric care are rol important în transferul prin adsorbţie 
a sărurilor minerale prin membranele plasmatice. La un pH > 4 încărcătura generală a 
membranelor şi a protoplastului celulelor vegetale este negativă. Din această cauză celulele 
vegetale se comportă ca şi sistemele Donnan, care conţine anioni nedifuzabili. 

 
e) Adsorbţia. Procesul de nutriţie a celulelor în parte sau a sistemlui radicular în  

întregime începe prin acumularea substanţelor nutritive lângă suprafaţa fiziologic activă şi se 
realizează prin două mecanisme: prin deplasarea activă a organului de adsorbţie în substrat şi 
prin procese fizico-chimice de adsorbţie, care determină direcţia difuziunii. Acumularea 
substanţelor dizolvate la interfeţe poartă denumirea de adsorbţie. Esenţa fizico-chimică a 
procesului de adsorbţie constă în legarea pe suprafaţa de separare a mediilor a unor substanţe, 
reţinute în cazul ionilor prin forţe de atracţie electrostatică. Anionii şi cationii pot fi adsorbiţi 
din soluţii apoase pe suprafaţa organitelor celulare, pe celuloză şi proteine.  

 Adsorbţia poate fi mecanică şi polară. Ambele tipuri de adsorbţie se realizează sub  
acţiunea forţelor electrice de pe suprafaţa adsorbantă, însă diferă natura legăturilor. 
Adsorbţia mecanică se realizează prin valenţe slabe, reziduale şi secundare. De aceea 
substanţele adsorbite pe această cale sunt detaşabile de pe suprafaţa adsorbantului prin 
spălare cu apă. Adsorbţia polară depinde de formarea de săruri.    Acestea se pot forma între 
un cation şi o grupare carboxilică a unei molecule organice:  K+ + R-COO- ↔ R – COOK 
sau între un anion şi o grupare bazică a unei molecule :            Cl- + R – NH+

3 ↔ R – NH3Cl.   
În cazul adsorbţiei polare are loc şi un schimb de ioni:   K+ + R - COOH↔R – COOK + H+ 
  

f) Formarea combinaţiilor chimice. 
  În regnul vegetal există o varietate destul de mare de combinaţii complexe. În funcţie  

de condiţiile de formare şi de natura liganzilor, un ion metalic dat poate forma combinaţii 
complexe de diferite tipuri, procesul asemănându-se într-o măsură destul de mare cu 
fenomenul de adsorbţie polară. Acest mod de adsorbţie poartă şi denumirea de chemosorbţie 
(chimiosorbţie). În acest proces au un rol important chelaţii, care sunt cationii bi- şi 
trivalenţi. În acest mecanism de chelatare cationul formează complexe nedisociabile cu 
molecula organică, prin legaturi coordinate. Un exemplu de complex de chelatare îl 
reprezintă acidul etilen-diaminotetraacetic – EDTA. În celula vegetală chelaţii se formează 
cu molecule de acid citric, piridoxal, acizi nucleici şi proteine. 
Legături chimice labile se realizează şi cu enzimele din celule.  
Cationii şi anionii sunt prinşi în complexe mai labile  
cu enzime şi cu metaboliţi intermediari. Combinaţiile  
chimice formate în plante pot interveni în absorbţia  
sărurilor prin crearea şi menţinerea unui gradient de  
concentraţie, de-a lungul căruia ionii se pot deplasa prin  
difuziune. Acest mecanism de adsorbţie se aseamănă într-o  
măsură oarecare cu procesul de difuziune facilitată. 
Există şi deosebiri, în sensul că formarea compuşilor 
complecşi necesită prezenţa energiei rezultate în  
procesele metabolice. 

   COOH             HOOC 
    |                                  | 
   CH2                                        CH2 
    |                                  |  
   N ― CH2 ― CH2 ― N 
    |                                  |   
   CH2               Ca ++

            CH2 
    |                                  |     
    COO -               - OOC 

Structura moleculei de 
etilendiamintetraacetat (EDTA) 
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  Microelementele pot forma chelaţi (combinaţii complexe) de trăinicie diferită.  
Au fost preparaţi numeroşi chelaţi sintetici, la care se cunoaşte trăinicia cu care sunt 
legate metalele de partea organică. Aceste substanţe au importanţă mare în agricultură, 
deoarece în cazul lipsei sau insuficienţei unui microelement în sol, chelaţii sintetici pot 
satisface necesităţile plantelor. Frecvent sunt utilizaţi chelaţii care conţin fier (Fe-EDTA), 
mai ales pe solurile bogate în calciu. În practica agricolă mai sunt utilizaţi următorii 
chelaţi: Zn-EDTA, Mn-EDTa, Mo-EDTA, Na2-EDTA, FeH-EDTA etc. 
 

Participarea microelementelor la formarea chelaţilor 
(după I.V. Peive 1961, citat de  Trifu şi Bărbat, 1997) 

Cu……………………………………chelaţi foarte trainici (tari) 
Ni 
Co, Zn        
Cd 
Fe 
Mn…………………………………...chelaţi puţin trainici (slabi) 

 
6.3. TRANSPORTUL ACTIV AL SUBSTANŢELOR 

 Pentru a explica transportul activ al substanţelor, majoritatea modelelor se bazează pe  
supoziţia că transportatorii substratului cunt componenţi specifici ai membranei, proteine 
sau lipoproteide. Transportorul se leagă de molecula substratului într-un compartiement 
oarecare al celulei, iar apoi prin difuziune sau prin schimbări de conformaţie transportă 
molecula substratului prin membrană. În sistemele de transport pasiv, acţiunea 
transportorului este reversibilă şi deci transportul moleculelor dizolvate se poate efectua în 
ambele sensuri (spre interior şi spre exterior) în dependenţă de concentraţia relativă a 
substratului în cele două compartimente ale celulei. 

 În modelele sistemuluii de transport activ se consideră că pentru realizarea  
transportului dirijat împotriva gradientului de concentraţie, molecula transportorului sau 
substratul său necesită o activare prealabilă. Această activare este necesară, deoarece în 
cazul întreruperii sursei de energie unele sisteme de transport activ pot funcţiona ca sisteme 
pasive. Se presupune că aceste sisteme conţin doi sau mai mulţi componenţi. Funcţia 
primului component constă în legarea şi transportul reversibil al substratului în orice direcţie, 
al doilea component fiind necesar pentru unirea moleculei transportorului de sursa de energie, 
de exemplu de ATP, astfel că procesul activ se petrece numai într-o singură direcţie.  
                                     Soluţie externă 
                                                                                                
A   4                    1                  1                  2                 3                    4       
 
                                    
 Soluţie internă 
    
                                      Soluţie externă 
 
B    4                               1                        2                      3                    4 
 
                                             
 Soluţie internă 
 

Transportul activ al ionilor cu participarea transportorilor 
(după Libbert citat de Trifu şi Bărbat,1997) 

S 

S S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 
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A.Transportul cu ajutorul transportorilor micromoleculari–solubili în grăsimi-şi a 
proteinelor plasmatice(reprezentate prin cercuri)cuprinde etapele: 

1- legarea substratului (S) cu transportorul, proces catalizat de proteinele din 
membrană,  

2- transportul complexului liposolubil format de transportor şi substrat prin 
membrană ,pe calea difuziei, 

3- eliberarea substratului,  
4- reântorcerea transportorului pe calea difuziei. 

B. Transportul cu ajutorul proteinelor transportoare cuprinde etapele: 
1- legarea substratului cu proteina transportoare,  
2- transferul substratului de către proteina transportor, 
3- eliberarea substratului,  
4- reântorcerea proteinei transportor la poziţia conformaţională iniţială. 

 
 Mecanismul transportului activ  

Atunci când mecanismul de migrare a ionilor prin 
membrana plasmatică depinde direct de energia,  
care este eliminată în procesul de metabolism,  
spunem că ionii sunt absorbiţi activ. Majoritatea  
ipotezelor care au  fost formulate pentru explicarea  
absorbţiei active presupune legarea reversibilă a  
ionilor cu componenţii membranei, care acţionează  
ca nişte transportori. Transportul activ se realizează  
cu ajutorul unor substanţe numite transportori de ioni   
sau purtători. În concepţia modernă a transportorilor,  
ionul (I) situat la suprafaţa externă a membranei  
plasmatice (M1) intră în reacţie cu transportorul (X),  
formând complexul transportor-ion (IX).  
Această reacţie poate cuprinde: adsorbţia, adsorbţia de schimb sau diferite tipuri de 
reacţii chimice. Transportorul sau complexul pe care îl formează (transportor-ion, IX) nu 
poate ieşi în mediu. Acest complex este foarte mobil în membrană, mişcându-se de la 
suprafaţa externă (M1) şi până la cea internă (M2) a acesteia. Ajungând la suprafaţa internă a 
citomembranei, complexul transportor-ion se descompune, eliberând ionul în interiorul 
celulei şi se formează precursorul transportului (X1). Acest „precursor” nu poate părăsi 
membrana şi nici să lege un alt ion. Precursorul transportorului va fi vehiculat înapoi pe 
partea externă a membranei, unde se transformă din nou în transportor (X), care la nivelul  
(M1) poate forma un nou complex, cu un alt ion şi transportul se repetă. Astfel un număr 
limitat de transportori pot vehicula un număr nelimitat de ioni. Transportul activ eficient 
presupune prezenţa unei membrane plasmatice greu permeabile, deoarece altfel ionii 
transportaţi prin acest mecanism ar difuza contra gradientului de concentraţie creat şi ar 
împiedica procesul de acumulare. Metabolismul poate fi implicat în acest transport prin 
sinteza moleculelor de transportori, formarea complexului transportor-ion, migrarea acestui 
complex prin membrană, descompunerea complexului pe faţa internă a citomembranei şi 
migrarea transportorului liber înapoi pe suprafaţa externă a citomembranei. Pentru a explica 
mecanismul mişcării complexului s-a presupus că transportorul şi ionul formează un complex 
liposolubil, care poate difuza printr-o membrană lipoproteică de-a lungul gradientului de 
concentraţie. Se presupune că transportorul poate să se rotească într-un sens în membrnă şi 
astfel transportă ionul legat de pe o parte pe cealaltă a citomembranei. Transportorul poate 
fi şi o substanţă, care alunecă de-a lungul porilor umpluţi cu apă ai membranelor. Astfel de 
substanţe pot fi fosfatide, constituienţi  ai membranelor plasmatice. 

 
 
          M1                        M2 

 
                 X             X1 

 
                                            
           I     IX            IX      I 
 
 
 
Reprezentarea schematică a 
transportului activ de ioni (după 
Sutcliffe, Trifu şi Bărbat). 
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 În toate cazurile când analizăm modul de transport al substanţelor prin 
membrane este necesar să avem în vedere proprietăţile fizico-chimice şi structura 
acestora. Grosimea membranei la celulele din sistemul radicular este de 60-100 Ả. 
Aceste dimensiuni sunt foarte mari în comparaţie cu dimensiunea moleculelor de 
proteine globulare (25-30 Ả) sau a moleculei de glucoză (5-6 Ả) (Trifu şi Bărbat, 1997).  

 În concepţia modernă se consideră că transportorii pot să efectueze transportul  
moleculelor de substrat la distanţe destul de mari. Pentru a explica acest mecanism dispunem 
de câteva argumente destul de convingătoare: 

1. Proteina-transportoare, împreună  cu molecula substratului pot să treacă de pe latura 
externă a membranei plasmatice pe cea internă, ca urmare a difuziei fizice. 

2. în caz că rolul de transportor este îndeplinit de o moleculă mare (diametrul căreia este 
aproximativ egal cu grosimea membranei), este suficient ca această moleculă să se 
rotească în membrană. 

3. Transportorii de natură proteică pot suferi modificări de conformaţie de o amplitudine 
destul de mare, care permit transportul substratului prin membrană . 

4. Moleculele transportorilor sunt dispuse în centrul „petelor foarte subţiri” ale 
membranei . 

5. Transportorii pot să-şi modifice conformaţia în aşa fel încât să se deschidă porul 
central prin care să pătrundă substratul în interior. 

6. În prezent se consideră că în transportul ionilor participă două sisteme de  
           adsorbţie: sistemul I şi sistemul II.  

Transportorii sistemului I sunt localizaţi în plasmalenă. În privinţa localizării 
sistemului II, Epstein (1969) susţine că ambele sisteme sunt localizate în plasmalenă (teoria 
localizării paralele a sitemelor de adsorbţie). Laties (1969) menţionează că sistemul  II este 
localizat în tonoplast. Date experimentale, atestă că în acele cazuri când mediul nutritiv 
conţine săruri în concentraţie mică, adsorbţia lor este controlată de sistemul I şi deci 
plasmalema îndeplineşte rolul principal de barieră a permeabilităţii, adsorbţia fiind 
dependentă de metabolismul celulei, efectuându-de cu consum de energie. Dacă mediul 
nutritiv conţine săruri în concentraţie mare, în adsorbţia şi vehicularea ionilor participă 
ambele sisteme. În privinţa mecanismului de acţionare a sistemului II, majoritatea 
cercetătorilor consideră că aceasta poate funcţiona şi în lipsa energiei furnizată de procesele 
metabolice din celule   (Trifu, Bărbat, 1997). 

Transportul anionilor în limita concentraţiilor în care funcţionează sistemul I este 
întotdeauna cuplat cu metabolismul celular, rolul de transportor fiind îndeplinit de pompele 
de ioni. Se consideră că funcţia de transportor poate fi îndeplinită de molecule de antibiotice-
ionofori apropiate din punct de vedere chimic (monactina,  valinomicina etc.), capabile să 
transporte ionii în sensul determinat de gradientul potenţialului electrochimic. Ionii de 
mărime diferită pot pătrunde în celulele plantelor şi datorită unor defecte ivite în structura 
membranelor celulare, formarea unor „orificii” de diferite mărimi. Formarea orificiilor 
depinde de sinteza şi viteza de reînnoire a unor structuri dinamice, de exemplu a 
plasmalemei, procese dependente de intensitatea metabolismului celular (Trifu, Bărbat, 1997) 

 
PINOCITOZA 
 Concomitent cu particulele solide în celulele vii pătrund din exterior şi picături de  

lichide, fenomen, observat pentru prima dată de către Lewis (1931), la culturile de 
ţesuturi şi care a primit denumirea de pinocitoză (Trifu, Bărbat, 1997).  

Din cercetările de microscopie clasică şi electronică s-a constatat că la un moment dat 
plasmalema celulei se invagineză spre citoplasmă, formând o cupă, care ia un aspect 
tubular, în interiorul căreia se găseşte lichidul mediului extern. Din capătul acestor cratere 
tubulare se separă mici porţiuni, sub formă de vezicule, care trec în citoplasmă.  
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Chapman-Andergen (1955), efectuând experienţe pe diferite tipuri de celule, a 
observat pătrunderea soluţiilor de proteine în interiorul celulei prin pinocitoză. O dată cu 
soluţia de proteine celulele de amoebă înglobează în ele şi alte substanţe. De exemplu, 14C-
glucoza pătrunde cu multă uşurinţă în interiorul celulei.  
 Pinocitoza, la fel şi fagocitoza, sunt procese active, deoarece pentru înfăptuirea lor 

celulele consuma energie.  
 S-a constatat că în urma adausului de ATP în culturile de celule se stimulează 

endocitatea (pinocitoza, fagocitoza), inhibitorii proceselor metabolice având o acţiune 
inhibantă asupra endocitozei.  

 Această modalitate de transport este lipsită de specificitate, întrucât celulele înglobează în 
ele substanţele adsorbite pe suprafaţa lor, indiferent de natura acestora. 

 Pinocitatea nu exclude transportul activ, ci mai degrabă concură la realizarea acestuia.  
 Datorită pinocitozei, celulele îşi măresc suprafaţa internă a membranelor, ceea ce 

măreşte efectivitatea transportului pasiv şi realizarea transportului activ. 
 Cercetări recente, efectuate cu izotopi radioactivi, demonstrează că prin plasmalemă pot  
pătrunde în interiorul celulei, prin intermediul procesului de pinocitoza, molecule sau ioni 
care au un diametru de 0,3-0,4 mm. Romanenko şi colab (1988) pun în evidenţă influenţa 
favorabilă a dimetilsulfoxidului, în concentraţie de 5 mg/l, asupra adsorbţiei 
macromoleculelor prin procesul de pinocitoza – observat în zona perilor adsorbanţi ai 
plantelor de grâu (Trifu şi Bărbat, 1997). 

 
PORII DIN MEMBRANELE CELULARE 
 În prezent putem afirma cu certitudine că mecanismul molecular care participă în  
transportul ionilor este localizat în interiorul membranelor celulare. Membrana celulei constă 
din câteva straturi alternative de lipide şi proteine.      

În stratul de lipide moleculele lungi şi subţiri sunt aşezate foarte strâns unele lângă  
altele, cu axele lor lungi dispuse paralel şi orientate perpendicular faţă de membrană. Stratul 
de lipide este bimolecular, terminaţiile nepolare ale moleculelor de lipide sunt opuse.  

Structura membranei, după Frey-Wyssling şi colab. (1964), De Robertis (1973) 
constă dintr-un strat bimolecular de proteine. Straturile de proteine sunt legate de lipide de 
extremitaţile lor polare. 

Lipidele sunt hidrofobe şi apa sau substanţele solubile în apă nu pot să pătrundă  
într-o regiune în care stratul de lipide este compact. Cu ajutorul izotopilor radioactivi s-a 
demonstrat că pătrunderea ionilor în celulă nu este însoţită întotdeauna de fenomene 
osmotice. În legatură cu această observaţie a apărut presupunerea existenţei în membrană a 
unor pori încărcaţi electric, datorită căruia poate avea loc schimbul de ioni (Chang şi Wilson, 
1987). Ionii difuzează destul de rapid prin aceşti pori. Membrana este de aproximativ 100 de 
ori mai permeabilă faţă de K+ decât faţă de Na+.  

Această diferenţă reprezintă un argument pe baza căruia s-a calculat diametrul porilor, 
evaluat la circa 3 Angstromi, cifră intermediară între diametrele hidratate ale ionului de K+ 
(2,2 Ả) şi de Na+ (3,4 Ả). Un por este considerat un spaţiu între patru subunităţi vecine de 
proteine, care formează un canal hidrofil ce străbate membrana. Canalele ionice pentru Na+ şi 
K+ sunt reprezentate atât în stare polarizată (stare de repaus), cât şi în stare depolarizată(prin 
dezvoltarea potenţialului de acţiune). Se presupune că în membrana polarizată (în repaus), 
canalele pentru Na+ şi K+ sunt închise, iar selectivitatea porilor pentru ionii de Na+ este o 
urmare a prezenţei grupărilor carboxilice (C-) care „păzesc” intrarea în canal (sarcini de 
fixare), selectivitatea porilor pentru K+ fiind asigurată de sarcinile negative ale grupelor 
fosfatice (P). În ultimii ani ipoteza transportului de ioni prin porii membranei a fost pe deplin  
confirmată de numeroase cercetări în care s-au utilizat molecule neelectrizate, insolubile în 
faza lipidică (glicerină, uree, etc). (Trifu şi Bărbat, 1997). 



 211 

7.  Mecanisme funcţionale ale integrării şi ecofiziologia plantelor 
 

Capitolul privind “Mecanismele funcţionale ale integrării şi ecofiziologia 
plantelor” face o prezentare schematică a problemelor de interes pentru creşterea şi 
dezvoltarea plantelor în funcţie de factorii de mediu, incluzând şi aspecte de ecotoxicitate, 
după Dobrotă şi Yamashita, 1999. 

 
IMPLICAŢIILE ECOFIZIOLOGICE ALE APEI. 

 
ROLUL APEI ÎN CORPUL PLANTELOR. 
Organismele vegetale conţin 90-95% apă. Excepţie fac seminţele care au 5-10% apă. 

Din punct de vedere al conţinutului de apă, plantele se clasifică în: -poikilohidre –  algele 
terestre, lichenii, muşchii; acestea pot să piardă până la 90% din apa pe care o conţin, in 
condiţii nefavorabile şi, când revin la condiţii normale, se hidratează, revenind la viaţa 
normală; -homeohidre – majoritatea plantelor, care nu pot să piardă mai mult de 50% din 
apă, deoarece se ofilesc şi mor.  

Circulaţia apei în plante. Apa este absorbită de rădăcini, trece prin rădăcini până  
la nivelul vaselor conducătoare lemnoase, care străbat toată planta, asigurând urcarea apei din 
rădăcini, prin tulpini până la frunze, unde apa se evaporă în procesul de transpiraţie. Astfel, 
în corpul plantei există o coloană continuă de apă. În unele cazuri, această coloană poate fi 
întreruptă de bule de gaz, fenomen numit embolie; când bulele se unesc fenomenul se 
numeşte cavitaţie. 

Rolul fiziologic al apei 
1-Apa serveşte la rigidizarea organelor, având o funcţie mecanică. 
2-Apa serveşte creşterea celulelor, în lipsa apei diviziunea celulară este stopată. 
3-Apa reprezintă mediul de dispersie şi favorizează reacţiile chimice. 
4-Apa participă ca şi reactant, de ex. , în procesul de fotosinteză. 
5-Apa asigură unitatea funcţională a organismului vegetal, ionii şi moleculele dizolvate se 
mişcă într-un flux continuu dinspre rădăcină spre frunze şi înapoi. 
 
ABSORBŢIA APEI 
 

Organele specializate pentru absorbţie sunt rădăcinile dar şi frunzele pot să  
absoarbă cantităţi mai mici de apă. Absorbţia prin rădăcini se face prin difuziune în proporţie 
de 95%. Apa are tendinţa să se deplaseze de la o concentraţie mai mică la o concentraţie mai 
mare. Celulele din rădăcini au de regulă o concentraţie mai mare decât soluţia solului şi 
astfel, apa este obsorbită. 
 
Formele apei în sol.  

Capacitatea totală pentru apă a solului este reprezentată de:  
1-Apa de gravitaţie. Aceasta este apa liberă care ajunge în sol datorită ploii şi care se scurge 
până la pânza de apă freatică. Este forma de apă cea mai accesibilă plantelor. 
2- Apa de imbibiţie- este apa reţinută de coloizii solului. 
3- Apa de capilaritate- din spaţiile capilare sau în pelicule de suprafaţă ale solului. 
4- Apa de constituţie- este apa fixată în compuşii chimici ai solului. 
5- Vaporii de apă din sol. 

Pentru plante sunt accesibile apa de gravitaţie şi apa de capilaritate şi o mică parte din 
apa de imbibiţie, celelelte forme fiind inaccesibile. Cantitatea de apă inaccesibilă plantelor 
determină coeficientul de ofilire. 
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Tipurile de sol: 1-nisipul, 2-solul obişnuit şi 3-argila, diferă ca şi compoziţie chimică 
şi ca mărime a particulelor. Granulele cele mai mari se găsesc la nisip şi cele mai mici la 
argilă. Nisipul permite trecerea rapidă a apei, în timp ce argila reţine apa. Pentru cultura 
plantelor este ideal amestecul celor trei forme. 

Schimburile de apă între celulă şi mediu 
 
1-În mediu hipotonic, apa intră în celula care se umflă. 
2-În mediu isotonic, care are aceeaşi concentraţie ca şi celula, celula ramâne la fel. 
3-În mediu hipertonic, apa iese din celulă, deoarece mediul are o concentraţie mai mare decât 
celula. Pusă într-un mediu hipertonic celula pierde apă şi se instalează starea de plasmoliză. 
Din această stare celula işi poate reveni, instalându-se starea de deplasmoliză sau, dacă 
pierderea de apă este excesivă, celula moare, plasmoliza finală este ireversibilă. 
 
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ ABSORBŢIA APEI 
 
1. Umiditatea solului. Umiditatea optimă a solului este 75-80% din capacitatea totală pentru 
apă a solului. La valori mai mici, apa este greu accesibilă iar la valori mai mari, bălteşte, 
înlocuieşte aerul din sol şi declanşează procese de fermentaţie. 
2. Presiunea osmotică a soluţiei solului este dată de sărurile dizolvate.  

Valorile normale sunt de  0,5-1%. In situaţia valorii de peste 1% se deosebesc:  
la 1-1,5%-solul sărăturat; între 1,5-2,5–soluri foarte sărăturate, numite solonceaguri. Plantele 
care trăiesc pe aceste soluri sărăturate au adaptări specifice pentru a putea absorbi apa. 
3. Temperatura solului Absorbţia apei începe la 1-2oC ajunge maximă la 20-25oC, după 
care scade treptat până la 45oC. Peste 45oC absorbţia apei este stopată pentru că apar 
modificări ale metabolismului celular. Legat de temperatură a fost remarcat fenomenul de 
secetă fiziologică, care apare in situaţia când în sol există apă suficientă dar planta nu o poate 
absorbi datorită temperaturii scăzute (8 oC). 
4. Oxigenul din sol este absolut necesar datorită participării lui în reacţiile de oxidare. 
Înlocuirea aerului din sol cu apa declanşează fermentaţii, care sunt de 2 feluri, la plante: 1- 
fermentaţii alcoolice- produc alcool etilic; 2 – fermentaţii lactice – produc acid lactic. 
5. pH-ul solului influenţează absorbţia în funcţie de specie. De ex. Cartoful trăieşte bine la 
un pH acid - 5, grâul la un pH – 6, trifoiul la un pH-7 (neutru), lucerna la pH –8 (bazic). 
Turba creşte aciditatea solului. 
 
TRANSPIRAŢIA 

 
Transpiraţia este pierderea apei din plantă sub formă de vapori.  
La plantele inferioare, pierderea apei se face pe toată suprafaţa corpului.  
La plantele superioare, transpiraţia are trei etape: 
1-evaporarea apei în spaţiile intercelulare din mezofil; 
2-difuziunea vaporilor de apă înspre epiderma frunzei; 
3-eliminarea vaporilor de apă în mediul înconjurător.  

 
Din punct de vedere al transpiraţiei, plantele se clasifică în trei tipuri ecologice: 
 

1-higrofite care trăiesc in medii umede şi elimină 10 g de apă / dm2 de frunză / oră. 
2-mezofite care elimină 1 g de apă / dm2 de frunză / oră. 
3-xerofite care sunt plante de uscăciune şi elimină 0,1 g de apă / dm2 de frunză / oră. 
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1. Transpiraţia prin stomate.  
Cea mai mare parte a apei transpirate se pierde prin stomate, care sunt pori la suprafaţa 
frunzelor. Stomatele sunt compuse din două celule care pot avea formă de boabe de fasole, 
hilul acestora delimitând ostiola (deschiderea stomatelor). La cereale celulele stomatelor sunt 
în formă de halteră.  

Mecanismul de închidere–deschidere al stomatelor depinde de factorii de mediu:  
- lumina-determină deschiderea stomatelor, 
- CO2  în exces determină deschiderea stomatelor, 
- hormonul ABA-acidul abscisic, sintetizat în perioade de secetă, determină închiderea. 

2. Transpiraţia prin cuticulă se realizează pe toată suprafaţa frunzei, în cantitate 
foarte redusă, depinzând de grosimea cuticulei şi de cantitatea de ceară pe care o conţine. 

3. Transpiraţia prin lenticele are loc la nivelul ramurilor şi a tulpinilor şi este forma 
de bază a transpiraţiei când lipsesc frumzele: toamna târziu, iarna şi primăvara. 
 
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ TRANSPIRAŢIA 
Factori externi 
1-Umiditatea relativă a aerului. -Când aerul este foarte uscat, stomatele se inchid şi 
transpiraţia este blocată. -La o uscăciune moderată, este favorizată transpiraţia, respectiv 
evaporarea apei. -La umiditate mare transpiraţia este inhibată, pentru că vaporii de apă nu pot 
să difuzeze. 
2-Lumina. -Lumina stimulează transpiraţia prin deschiderea stomatelor. -Excepţie prezintă 
cactuşii, care trăiesc în zone aride şi calde, cu apă puţină la dispoziţie şi care trebuie sa fie 
economisită. Ziua, cactuşii au stomatele închise, ca să nu piardă apă iar noaptea, când nu 
este atât de cald, au stomatele deschise. 
3-Temperatura. -Transpiraţia începe de la 2-3oC, creşte până în jur de 30oC, după care 
începe să scadă, până la 45oC.  
Factori interni. 
1-Suprafaţa frunzei. Cu cât suprafaţa frunzei este mai mare, transpiraţia este mai mare. 
2-Densitatea stomatelor. Cu cât este mai mare, cu atât şi transpiraţia este mai mare. 
3-Permeabilitatea membranelor celulare. Dacă sunt permeabile, apa trece mai uşor. 
4-Perii de pe frunze – care pot fi vii sau morţi, reduc transpiraţia pentru că menţin între ei o 
pătură de aer saturat cu vapori de apă. 

Rolul transpiraţiei 
1-Stimulează absorbţia apei datorită apelului foliar (presiunea de vapori este mai scăzută la 
nivelul frunzei decât la nivelul rădăcinii şi, ca urmare, apa urcă in plantă.) 
2-Stimulează fotosinteza. Plantele cu transpiraţie intensă au şi un schimb intens de O2 şi 
CO2 , respectiv au şi fotosinteza mai intensă. 
3-Asigură reglarea termică, prin împiedicarea supraîncălzirii frunzelor în timpul verii. 
 
Variaţia diurnă a transpiraţiei. Dimineaţa transpiraţia este scăzută, la ora 12 este moderată, 
este maximă în jurul orei 15, iar seara este scăzută. 
Variaţia sezonieră a transpiraţiei. Primăvara şi toamna transpiraţia este redusă, iarna este 
foarte redusă, iar vara este maximă. 
 
Gutaţia este pierderea apei sub formă de picături de apă lichidă, în care sunt dizolvate săruri 
minerale, deosebindu-se de transpiraţie unde apa este sub formă de vapori. Se produce în 
condiţii în care nu poate avea loc transpiraţia:  
                - la întuneric, la răcoare, într-o atmosferă saturată cu vapori de apă. 
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ASCENSIUNEA APEI ÎN PLANTĂ.  
Depinde de : 
1-Presiunea radiculară, prin care rădăcina împinge apa să urce. 
2-Transpiraţia la nivelul frunzei, care produce un deficit hidric care trage apa. 
3-Coeziunea moleculelor de apă, datorată forţei legăturilor existente între moleculele. 
4-Coloana de apă se sprijină pe pereţii vaselor conducătoare, ce ajută să nu cadă apa. 
Bilanţul apei în plantă depinde de absorbţie, de apa reţinută de către plantă şi de 
transpiraţie. Când transpiraţia este  mai intensă decât absorbţia, bilanţul este negativ şi 
planta începe să se ofilească. 
Diferitele forme de ofilire sunt: 
1-ofilire incipientă – când frunzele îşi pierd turgescenţa; apare în orele după-amiezii; 
2-ofilire temporară –când deficitul de apă se întinde pe o perioadă mai mare de 12 ore; 
3-ofilire permanentă – apare în perioade de secetă şi poate conduce la moartea plantei. 

Efectele excesului de apă 
 Acumularea apei determină condiţii de hipoxie (oxigen puţin) sau anoxie (lipsă 

totală de oxigen), ambele condiţii inducând fenomene de fermentaţie. 
 Simptomele excesului de apă:  
- pentru frunze – pierderea turgescenţei, reducerea creşterii frunzelor, 
                              îmbătrânire prematură (senescenţă), căderea frunzelor (abscizia); 
- pentru tulpină –  se reduce lungimea tulpinilor şi creşte diametrul; 
- pentru rădăcină – se inhibă creşterea, apar rădăcini adventive şi  
                                 rădăcini cu gravitropism negativ  (care ies din sol). 

Efectele deficitului de apă.  
Deficitul de apă se datorează lipsei apei, secetei fiziologice  la temperatură scăzută 

sau la sărăturarea solului). 
 Faţă de condiţiile de stress, plantele îşi dezvoltă diferite adaptări. 
- Adaptări la deficit de apă: 

- sistemul radicular se dezvoltă în profunzimea solului, - se reduce suprafaţa frunzelor, 
- frunzele se rulează, - stomatele se închid, - pe suprafaţa frunzelor apare o cuticulă    

 groasă sau peri foliari, - reducerea ciclului de dezvoltare al plantelor la perioada umedă. 
FACTORII DE CARE DEPINDE ABSORBŢIA APEI: 
- distribuţia spaţială a rădăcinilor, - rata de formare a rădăcinilor,  
- gradul de suberificare a rădăcinilor (suberina este o substanţă care impregnează pereţii 
celulelor şi îi face impermeabili), 
- gradul de contact între rădăcini şi particulele de sol, 
- raportul rădăcină – tulpină, 
- rata de transport a sevei brute (apa şi sărurile minerale), 
- rata de transport a sevei elaborate (apa şi substanţele organice). 
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PIERDEREA DE APĂ: 
numărul şi mărimea frunzelor, mărimea şi densitatea stomatelor, orientarea frunzelor  
(frunzele care stau perpendicular pe direcţia luminii pierd cantitate mai mare de apă, cele 
paralele pe direcţia luminii pierd cantitate mai mică), grosimea cuticulei pe frunze (cuticula 
groasă determină o transpiraţie mică), arhitectura coronamentului - cele două extreme de 
coronament sunt: coronamentul columnar, la plop şi coronamentul deschis – la care 
transpiraţia este foarte intensă. 
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8. NUTRIŢIA MINERALĂ A PLANTELOR 
 
Plantele fac parte din categoria organismelor autotrofe, capabile să se hrănească singure, 

să îşi producă substanţe organice. Pentru aceasta, plantele absorb apă şi săruri minerale. 
Principalele săruri minerale absorbite de către plante se găsesc în soluţia solului sub formă de 
ioni. Unele elemente minerale se găsesc în cantităţi mai mari, între 10 şi 10–2 % şi se numesc 
macroelemente: carbonul, hidrogenul, oxigenul, azotul, fosforul, potasiul, sulful, sodiul 
şi clorul. 

Elementele care sunt necesare în cantităţi mai mici de 10–3 şi 10–5 % se numesc 
microelemente: cuprul, zincul, fierul, borul, manganul. 

Există şi elemente numite ultramicroelemente, necesare în cantităţi extrem de mici: 
aurul, argintul, elementele radioactive. Fiecare dintre elemente are un anumit rol.  

 
Elementele esenţiale au următoarele caracteristici: 

1- nu pot fi înlocuite cu alte elemente, 
2- în lipsa lor planta îşi încheie ciclul de dezvoltare, 
3- în lipsă, planta manifestă simptome de carenţă. 

Elementele minerale se găsesc în sol şi sunt antrenate de către apă. În zonele ploioase, 
apa de ploaie spală solul antrenând în profunzime şi elementele, motiv pentru care aceste 
soluri devin sărace, în timp. Procesul de spălare a elementelor depinde şi de structura solului 
(ex., nisipul lasă să se scurgă uşor elementele, argila le reţine).  

Necesarul de elemente pentru plante a fost stabilit prin incinerarea materialului 
vegetal. Incinerarea se face în cuptoare electrice la 600oC, rezultând cenuşa de plante. În 
cenuşă  s-au determinat elementele constitutive.  

Pentru a stabili rolul fiecărui element s-au folosit culturi hidroponice. Acestea sunt 
lichide care conţin amestecuri de minerale. Pe rând, s-a scos câte un element şi s-au urmărit 
simptomele de carenţă. În alte variante experimentale, introducând în exces câte un element, 
s-au stabilit simptomele de toxicitate. 
AZOTUL 

Plantele pot folosi azotul din sol pe care îl absorb şi îl utilizează. 
Azotul se găseşte în aerul atmosferic în proporţie de aproximativ 80% dar plantele nu îl 

pot utiliza. Există bacterii care trăiesc în sol şi care pot fixa azotul atmosferic. După ce l-au 
fixat, acesta se transformă în azotaţi care pot fi utilizaţi de plante. Bacteriile fixatoare de azot 
trăiesc în sol fie liber, fie formează simbioze cu rădăcinile anumitor plante. În această 
simbioză există o relaţie de ajutor reciproc adică bacteria asigură azotul pentru plantă iar 
planta îi asigură bacteriei substanţe organice. De ex., leguminoasele (fasolea, soia) formează 
pe rădăcini nodozităţi.  

Rolul azotului în plante. 
1 - Rol structural, intră în alcătuirea aminoacizilor şi prin ei în structura proteinelor, în 

acizi nucleici AND, ARN, în enzime. 2 – Este implicat în fotosinteză. 3 – În diviziunea 
celulară. 4 – Determină acumularea zaharurilor în fructe şi în tuberculi. 

Simptomele de carenţă a azotului: 
-frunzele au o culoare verde-albăstruie, uneori tulpinile se colorează în roşu (de ex., la tomate 
sau porumb),  
-se dezvoltă tulpini lemnoase, 
-apare cloroza frunzelor (îngălbenirea) şi căderea lor (abscizie). 
POTASIUL 
 Este cel mai abundent cation din citoplasmă.  

Reglează potenţialul osmotic al celulei.  
Intră în structura a numeroase enzime implicate în respiraţie. 
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Simptomele de carenţă de potasiu: 
- decolorarea vârfului şi marginilor frunzelor, 
- apar pete necrotice de la baza plantei spre vârf, 
- frunzele se încreţesc, 
- tulpinile suntsubţiri şi se curbează. 

FOSFORUL 
 Apare în plante sub formă de fosfaţi. 

Rolul fosforului: 
- intră în structura moleculelor ATP, care este molecula energetică esenţială din organism; 
când ATP se descompune, eliberează energie ce este folosită pentru absorbţia elementelor 
minerale şi pentru metabolism. 

Simptomele de deficienţă: 
- creşterea este încetinită, - tulpini scurte, 
- frunze de culoare verde închis cu pete pe suprafaţă, 
- uneori apar coloraţii roşii pe frunzele de la vârful tulpinii. 
 Aceste trei elemente minerale esenţiale, de regulă se găsesc în sol în cantităţi 
insuficiente, care limitează creşterea şi productivitatea plantelor. De aceea, în practicile 
agricole se aplică pe sol îngrăşăminte complexe. Tendinţa modernă în agricultura durabilă 
(agricultura în care se obţin producţii mari concomitent cu protecţia mediului înconjurător) 
este de a utiliya cantităţi cât mai mici de îngrăşăminte şi de pesticide sau ierbicide, pentru a 
proteja solul. Toate substanţele care se aplică pe suprafaţa solului îi modifică compoziţia şi în 
timp deteriorează solul. 
 Fertilizarea plantelor de apartament se face diferit în funcţie de anotimp. Iarna se 
fertilizează o dată la 6 săptămâni, iar de primăvara p-nă toamna se aplică fertilizatori o dată la 
2 săptămâni. În funcţie de tipul de plante în îngrăşământ trebuie să predomine azotul pentru 
plantele ornamentale prin frunze, iar pentru plantele cu flori, trebuie să predomine potasiul. 
 

FACTORII DE MEDIU AI ABSORBŢIEI ELEMENTELOR MINERALE 
FACTORI EXTERNI:  1-Umiditatea solului - umiditatea optimă este de 75-80%; în solul 
mai umed de 80% apa bălteşte. În solul mai uscat, elementele minerale sunt mai greu de 
extras din sol. 2-Temperatura – absorbţia elementelor minerale începe la 5-6oC, creşte 
proporţional cu temperaturap-nă la 35oC după care intră în declin. 3-Lumina – influenţează 
indirect absorbţia prin deschiderea stomatelor, creşterea transpiraţiei, înoirea fluxului de 
lichid.  
FACTORI INTERNI 
1-Suprafaţa sistemului radicular – un system radicular extins absoarbe o cantitate mare de 
nutrienţi. 2-Arhitectura sistemului radiculear – rădăcinile profunde în sol explorează o 
cantitate mai mare de sol decât cele superficiale.  3-Micorizele – sunt asociaţii simbiotice 
între rădăcină şi ciuperci. Ciupercile solubilizează anumite elemente din sol şi ajută absorbţia. 
 
SOLURILE TOXICE 

Solurile toxice sunt acele soluri contaminate cu metale grele sau care conţin cantităţi 
mari de săruri minerale.  

Metalele grele apar în sol ca urmare a exploatărilor miniere când sterilul de mină se 
depozitează în exterior. Principalele metale grele din sol sunt plumbul, cadmiul, cuprul, 
zincul, aluminiul, nichelul. Aceste metale sunt absorbite de către plante alături de 
elementele minerale necesare şi provoacă simptome de toxicitate care constau în: 
1-creştere redusă, 2-frunze îngălbenite, 3-unele plante nu înfloresc, 4- sistemul radicular 
foarte profundpentru că se încearcă găsirea unor zone necontaminate. 
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pH-ul solului este un factor esenţial de care depinde absorbţia metalelor. Unele metale pot 
exista în cantităţi foarte ridicate în sol fără să fie absorbite(de ex., aluminiul este insolubil 
până când pH-ul coboară la 5,5 după care se solubilizează şi este absorbit de către plante). 
 
EFECTELE METALELOR GRELE 
1 – disturbă diviziunea celulară, 2 – inhibă procesul de fotosinteză. 3 – la concentraţii mici 
stimulează respiraţia după care o inhibă, 4 -  inhibă creşterea plantelor 
 Unele plante sunt tolerante faţă de metale, adică suportă cantităţi destul de mari şi 
trăiesc normal. Plantele sensibile dispar. Plantele obligate să trăiască pe soluri contaminate au 
dezvoltat o serie de strategii pentru evitarea toxicităţii. De exemplu, la nivel cellular metalele 
grele se depun în vacuolă pentru a evita acumularea în citoplasmă care este sensibilă. Acest 
process se numeşte compartimentare. De asemenea, metalele pot fi reţinute la nivelul 
peretelui cellular. 
 Există unele plante capabile sa acumuleze cantitati de metale mai mari decat în sol. 
Acestea se numesc hiperacumulatoare sau hiperacumulatori. În ecologie există practici de 
depoluare a solurilor cu ajutorul plantelor: fitoremediere – constă în capacitatea plantelor 
de a absorbi metalele din sol şi astfel de a scădea nivelul de contaminare; fitoextracţia – se 
foloseşte pentru recuperarea metalelor rare de exemplu a aurului din nisipurile aurifere. Pe 
acestea se cultiva plante hiperacumulatori, iar la sfărşitul perioadei de vegetaţie plantele se 
recoltează, se incinerează şi se recuperează metalul preţios.  

SĂRĂTURILE 
 Solurile sărăturate sunt cele cu un conţinut ridicat de săruri care pot fi: clorura de 
sodiu, sulfat de sodiu, sulfat de magneziu şi ale saruri. În mod normal un sol are un conţinut 
de săruri de pana la 0,5%, între 0,5 şi 1,5% se situează solurile sărăturate, peste 1,5% solurile 
se numesc solonceacuri. Formarea solurilor saraturate. Numeroase terenuri agricole se 
saratureaza datorita irigatiilor. Apa contine in mod natural cantitati mici de saruri care se 
acumuleaza si care determina deteriorarea solului. Plantele traiesc cu mare greutate pe 
saraturi pentru ca nu pot absorbi apa din acestea si ca atare apar simptome de ofilire. Exista 
putine specii tolerante la saraturi. 
 Strategii de adaptare a plantelor la saraturi. Unele plante au glande saline sau pori 
salini. Glandele imping sarea in afara frunzei depunand-o sub forma de cristale pe suprafata 
frunzei. Perii salini se incarca cu saruri dupa care se rup si cad. 
 
 EFECTELE SĂRURILOR ASUPRA PLANTELOR: 

Plantele au o crestere incetinita, 
Frunzele sunt albicioase si putine, 
Tulpinile sunt subtiri, 
Florile sunt mici si decolorate.  
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9. FOTOSINTEZA 
 Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi sintetizează substanţe organice, din 
apă şi CO2, în prezenţa luminii. Plantele verzi sunt organisme fotoautotrofe, datorită faptului 
că, în acest process, utilizează lumina. 

Radiaţia solară este reprezentată de radiaţii electromagnetice care pornesc de la 
soare, se propagă prin spaţiu şi ajung la nivelul Globului terestru, unde suferă o serie de 
transformări. La nivelul stratului de ozon, radiaţia solară se reflectă în mare măsură şi se 
întoarce în spaţiu. O parte străbate stratul de ozon şi ajunge în atmosferă, unde, o parte se 
reflectă pe suprafaţa norilor şi o parte pătrunde până la nivelul păturii de vegetaţie.  

Plantele folosesc pentru fotosinteză radiaţia electromagnetică din spectrul vizibil.  
La trecerea printr-o prismă, lumina din spectrul vizibil se descompune în elementele 

monocromatice / roşu orange, galben, verde albastru, indigo violet. În celulele vegetale există 
un organit specializat numit cloroplast, un organit mare, de formă ovală, învelit cu o 
membrană dublă, având în interior un sistem de lamele dispuse ca şi monedele într-un fişic. 
În aceste lamele (tilacoide) se găsesc pigmenţi de natura clorofilelor şi carotenilor, capabili să 
recepteze radiaţia solară. 

Radiaţia electromagnetică solară are lungimi de undă diferite. Domeniul vizibil este 
situat între 320 nm şi 760 nm. Între 280 nm şi 320 nm este cuprinsă radiaţia ultravioletă,  
peste 760 nm este radiaţia infraroşie IR. Radiaţiile cu lungime de undă scurtă au energie 
mare. Razele x Roengen au lungimea de undă < 320 nm. Razele γ au lungimea de undă < 
decât razele x.  
             ↔ ←→ ←→  ←―――――――→  ←→  ――――――――――→ 

  γ    x     UV    320 spectru vizibil 760   IR       MICROUNDE 
                                   lumină 

              6CO2   + 6H2 O  ―――――――→    C6H12 O6  + O2  + Energie 
                                               clorofilă               glucoză 

 
SURSE DE ENERGIE PENTRU ECOSISTEME 

Energia electromagnetică  a radiaţiilor solare este principalul izvor de energie pentru 
desfăşurarea vieţii pe Pământ şi energia chimică a diferitelor substanţe. Soarele bombardează 
Pământul cu radiaţii în două forme importante pentru biosferă : 

a) sub formă de radiaţii calorice care încălzesc Pământul, antreneză ciclul apei şi curenţii 
atmosferici şi oceanici şi 

b) sub formă de radiaţii utilizabile în procesul de fotosineză prin care se produc 
substanţe organice şi se regenerează oxigenul din atmosferă.  

Soarele emite sub formă de radiaţie o cantitate uriaşă de energie din care Pământul 
interferează o fracţiune foarte mică. Se apreciază că la nivelul atmosferei înalte, radiaţia 
solară incidentă, RSI, este de 1,9 calorii / cm 2 / minut ( 1,02 x 10 7 cal / m 2 / an), 
reprezentând constanta solară.  

Energia electromagnetică a radiaţiilor solare incidente pe Pământ are următoarea 
componenţă spectrală:  
10% ultraviolete (lungimea de undă 0,1-0,4 μ),  
45% radiaţii din spectrul vizibil (lungimea de undă 0,4-0,7 μ),  
45% radiaţii din spectrul infraroşu (lungimea de undă 0,7-10,0 μ). 

Spectrul solar (după Demeyer şi colab.,1981) este constituit din 8% radiaţii 
ultraviolete, 41% radiaţii vizibile şi 51% radiaţii infraroşii. Din totalul energiei incidente, 
circa 42% este absorbită în atmosferă, apoi radiată în spaţiu sub formă de căldură şi 48% 
ajunge la suprafaţa Pământului, din care 20% este absorbită de apă, sol sau vegetaţie iar 
80% este reflectată în spaţiu. La nivelul biosferei, la suprafaţa solului, se înregistrează un flux 
mediu de radiaţie solară de circa 0,5 cal /cm 2 / minut. În  ţara noastră fluxul mediu de energie 
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solară este de 1-1,4 kcal / m 2 / an. Partea cea mai mare din energa solară ajunsă la suprafaţă 
este cheltuită  în formarea climatului general al planetei şi numai o mică parte, 0,5% din 
radiaţia solară incidentă, este utilizată de ecosisteme în producerea de substanţă organică, de 
biomasă. Aceasă realitate se datorează mai multor cauze : 
- lumina este absorbită de vegetaţie intermitent în cele 24 de ore de rotire ale planetei în jurul 
axei sale;  
- lumina este absorbită de vegetaţie în funcţie de zonele climatice ale globului, între zonele 
calde şi cele reci se intercalează întreruperi sezoniere ;  
- vegetaţia absoarbe pentru fotosinteză cu precădere lumina roşie (cu o eficienţă maximă de 
33,3%, între benzile 0,66-0,69 μ) şi lumina albastră (cu o eficienţă maximă de 21,1% în 
jurul benzilor de de 0,42-0,45 μ), aceste lungimi de undă constituind radiaţia fotosintetic 
activă RFA. Deci în fotosinteză au rol esenţial radiaţiile albastre (lungimea de undă 0,4-0,5 μ) 
şi cele roşii (lungimea de undă 0,6-0,7 μ) din spectrul vizibil. 

Cantitatea de energie solară pe o suprafaţă determinată variază mult în funcţie de 
latitudine (care determină unghiul de incidenţă al razelor solare, cu cât acesta este mai mic 
cu atât creşte energia reflectată), expoziţia  terenului (care modificâ unghiul de incidenţă), 
natura substratului (apă, sol liber, vegetaţie, stâncă), alţi factori (nebulozitate, suspensii, 
vapori de apă). Din cauza gazelor, vaporilor de apă, particulelor solide suspendate şi a altor 
impurităţi care toate la un loc absorb o bună parte din radiaţia solară, la suprafaţa Pământului 
ajunge o cantitate redusă de energie solară, răspândită neuniform pe latitudini, anotimpuri, 
luni, zie, expoziţii etc.  

 Rolul fotosintezei 
1. Contribuie la menţinerea constantă a cantităţii de CO2 în atmosferă, de 0,03%. Dacă 

nu ar exista vegetaţia care să consume CO2, acesta ar deveni din tot mai abundent 
datorită activităţilor industriale, datorită arderii combustibililor fosili. 

2. Contribuie la menţinerea constantă a cantităţii de O2 în aer, de 20,9%. In fotosinteză, 
plantele elimină oxigenul, care este utilizat de vieţuitoare în respiraţie. 

3. Fotosinteza asigură sursa de hrană pentru toate celelalte vieţuitoare. 
Fotosinteza are un rol cosmic datorită utilizării radiaţiilor solare şi transformării acestora 

în energie chimică.  
Pigmenţii asimilatori. 

Clorofilele sunt pigmenţi de culoare verde care au capacitatea de a recepta lumina şi 
de a iniţia un lanţ de reacţii chimice care se încheie cu sinteza unei molecule organice. Există 
mai multe feluri de clorofilă. Cea mai importantă este clorofila A. 

Carotenii  sunt pigmenţi de culoare galben portocalie care absorb lumina albastră. Ei 
dau culoarea petalelor florilor sau a rădăcinii de morcov. Se găsesc alături de clorofilă în 
toate frunzele şi au rolul de a proteja molecula de clorofilă de lumina prea puternică. 

Proprietăţile pigmenţilor clorofilieni. 
1. Dicromismul este proprietatea de a avea culoarea verde în lumină transmisă şi 

culoarea brună – roşcată în lumină reflectată; 
2. Polaritatea – molecula de clorofilă are un capăt hidrofil, care atrage apa şi un 

capăt hidrofob, care respinge apa; 
3. Spectrul de absorbţie – moleculele de pigmenţi absorb lumina cu o anumită 

lungime de undă. De ex., clorofila absoarbe lumina roşie la 660 nm. 
4. Emisia de fluorescenţă – după ce molecula de clorofilă a fost lovită de o radiaţie 

electromagnetică, ea se excită.  
Starea de excitare constă în saltul unui electron de pe un orbital apropiat pe unul mai 
îndepărtat. Starea de excitare este  instabilă şi electronul revine în poziţia iniţială sau este 
cedat altei molecule. Dezexcitarea este însoţită de emisia unei radiaţii de către molecula de 
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clorofilă, numită fluorescentă. Această radiaţie se deosebeşte de radiaţia care a lovit molecula 
având o energie mai mică şi o lungime de undă mai mare. 

5. Fotooxidarea – atunci când lumina ese prea puternică clorofila se oxidează şi se 
inactivează. 

Desfăşurarea fotosintezei.  CO2 din aer pătrunde prin stomate în spaţiul 
intercelular din frunză, se dizolvă la nivelul pereţilor celulari şi se absoarbe, intrând în 
celulă, difuzează până în cloroplast unde este fixat. Se formează molecula organică şi 
oxigenul degajat face calea inversă. 

Efectele procesului de fotosinteză 
1. Absorbţia  luminii de către clorofilă. 
2. Excitarea moleculelor de clorofilă. 
3. Faza de lumină în care se sintetizează 2 molecule şi anume : ATP, care oferă energie 

şi NADPH, care oferă hidrogenul pentru reacţii chimice. 
4. Reacţia biochimică în care se folosesc cele două molecule ATP şi NADPH pentru 

fixarea CO2 . În această etapă se sintetizează molecule organice. 
 
REACŢIA BIOCHIMICĂ A FOTOSINTEZEI.  
CICLUL C3. CICLUL C4. CICLUL CAM. 

CICLUL C 3. În reacţie biochimică este fixat CO2 gazos din aer în structura unor 
molecule organice, în lanţ de Carbon. În celule există un fixator care are 5 atomi de C; CO2 
intră ca al 6-lea atom de C al lanţului:  CO2 + C-C-C-C-C → C-C-C-C-C-C  

Molecula de 6 atomi de C este instabilă şi se rupe în 2 molecule cu 3 atomi de C. 
Toate plantele care au fotosinteză au ciclul C3 sau ciclul Calvin. Molecule cu 3 atomi de C 
servesc la sinteza glucozei şi a amidonului, la sinteza aminoacizilor şi a acizilor graşi, 
existând la toate plantele. 

CICLUL C4   sau Calea C4   – unele plante care trăiesc în medii deosebite, foarte calde 
sau uscate, sau sărăturate, au o adaptare specială pentru concentrarea CO2, care  se 
acumulează sub forma unei molecule cu 4 atomi de carbon, numite malat ( acid malic). 
Această substanţă se acumulează în frunză şi când este nevoie de CO2, malatul se 
descompune şi CO2 intră în ciclul  C3, ciclul Calvin. 

Plantele de tip C4 au o eficienţă foarte mare de utilizare a apei. În habitatele aride, 
ciclul C4 este folosit ca un mecanism de reducere a pierderilor de apă prin transpiraţie. De ex., 
plantele de tip C3 transpiră 600 g apă în timpul producerii a 1 g substanţă organică.  Plantele 
de tip C4  pot creşte în zone tropicale şi subtropicale unde intensitatea luminii este foarte mare 
şi temperaturile sunt ridicate. În general plantele C4 au productivitatea mai mare decât cele 
C3. Ex., plante C4 sunt porumbul, sorgul, trestia de zahăr. 

CICLUL CAM – metabolismul acizilor crasulacei, la plantele suculente. Termenul se 
bazează pe faptul că multe plante suculente stochează mari cantităţi de acizi graşi, în special 
malat, în frunze şi tulpini. Frunzele cărnoase, acumulează malat, în sucul vacuolar, în timpul 
nopţii. Plantele de tip CAM fixează CO2 noaptea, prin aceleaşi reacţii ca şi ciclul C4; în 
timpul nopţii temperaturile sunt mai scăzute şi stomatele sunt deschise; în timpul zilei, când 
este foarte cald, stomatele se închid, astfel se reduce transpiraţia dar se reduce şi CO2 din 
frunze. Atunci planta foloseşte CO2 fixat noaptea. Aceste plante trăiesc de obicei în deşert. În 
grupul lor intră plantele suculente şi cactuşii, care, la fel ca şi plantele de tipul C4, 
economisesc apa. Ciclul C3 există la toate plantele. 

FACTORII DE MEDIU CARE INFLUENŢEAZĂ FOTOSINTEZA 
FACTORI EXTERNI. LUMINA.  

Fotosinteza nu se poate desfăşura în lipsa luminii. Lumina influenţează fotosinteza 
prin două caracteristici, prin intensitate şi prin compoziţia ei spectrală. 
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INTENSITATEA LUMINII.  
Unele plante, numite heliofile, sunt adaptate la intensităţi mari de lumină, trăind în 

spaţii libere, deschise. Plantele scatofile (ombrofile), sunt cele cărora nu le place lumina 
puternică, trăind în păduri, sub copaci. Intensitatea luminii poate ajunge într-o zi de vară, 
senină, până la 100 000 lucşi. Când este înorat, intensitatea luminii este de aproximativ 20 
000 lucşi.. În general, lumina puternică distruge clorofila plantelor, pentru că determină 
formarea unor forme reactive de O2 (ROS), care distrug membranele celulare şi membranele 
organitelor, conducând la moartea plantelor. Simptomele expunerii la lumină puternică 
constau în decolorarea frunzelor, datorită distrugerii clorofilei. În celulele plantelor se 
sintetizează anumite molecule care contracarează acţiunea ROS. Vitamina C (acidul ascorbic) 
neutralizează aceste specii reactive de O2 ROS. Pentru protecţia clorofilelor acţionează şi un 
alt factor reprezentat de caroteni, pigmenţi portocalii-galbeni, care protejează clorofilele, 
absorbind lumina albastră, care are energie mare.  
COMPOZIŢIA SPECTRALĂ A LUMINII 

Lumina din spectrul vizibil este un amestec de radiaţii cu diferite lungimi de undă. 
Compoziţia spectrală este diferită în cursul aceleiaşi zile. Astfel, dimineaţa şi înainte de 
asfinţit predominăradiaţiile UV; la prânz predomină radiaţiile roşii şi infraroşii, care au 
puternic efect termic. Faţă de aceste radiaţii, plantele s-au adaptat printr-un ritm intern al 
metabolismului. Astfel, fotosinteza are valori mai mici dimineaţa, se intensifică după prânz şi 
intră în declin după-amiaza. 
 Compoziţia spectrală determină şi structura vegetaţiei.  

De ex,. La parterul unei păduri, vor trăi numai specii scatofile (umbrofile) pentru că 
arborii reţin o mare parte din radiaţia solară în aşa fel încât la nivelul plantelor de la baza 
tulpinii arborilor ajung numai radiaţii din domeniul roşu îndepîrtat. 

Alt ex., de structurare  datorită compoziţiei spectrale este cel al dispunerii 
arganismelor vegetale în apă. Radiaţia solră penetreazî apa  în funcţie de lungimea de undă 
(respectiv de energie), adică radiaţiile cu energie mică se opresc la suprafaţă (rad roşii), rad 
cu energie mare penetreză apa până la 500 m (rad albastre). Algele din ape se stratifică în 
funcţie de lumina care ajunge în apă. La suprafaţă vor fi algele verzi, la adâncime vor fi 
algele brune, urmate de algele roşii. 
TEMPERATURA. Fotosinteza începe pe la 2-3oC, creşte până la 30oC după care intră în 
declin. La peste 40 oC proteinele care se găsesc în citoplasma celulelor încep să se denatureze 
şi ca urmare fluiditatea citoplasmei scade. La peste 50 oC celulele plantelor de zonă 
temperată, pot muri. Extremele de temperatură sunt –2, -3oC la plantele din zonele reci şi 
+65oC la algele din ape ermale. Plantele care trăiesc în zonele reci au un optim mai scăzut, 
15oC. 
CONCENTRAŢIA O2. Dacă concentraţia O2 în aer este mare, fotosinteza scade. 
CONCENTRAŢIA CO2 . Dacă mărim concentraţia de CO2 până la 2% fotosinteza se 
intensifică. Peste 2% (între 2-5 %),  CO2 devine toxic. 
ELEMENTELE MINERALE 

Fotosinteza este influenţată de elementele N2, P, K şi Mg, ce intră în structura 
clorofilei. Dacă există carenţe nutritive şi fotosinteza intră în declin. 

FACTORI  INTERNI. Starea de hidratare a ţesuturilor. Pentru desfăşurarea fotosintezei 
trebuie să existe apă în ţesuturi. 
Cantitatea de clorofilă. Cantitatea de clorofilă este proporţională cu intensitatea fotosintezei 
numai la intensităţi scăzute de lumină. 
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10. METABOLISMUL, CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA PLANTELOR 

 
Metabolismul este totalitatea reacţiilor biochimice care se desfăşoară într-un 

organism. Există două tipuri de reacţii. Unele sunt de sinteză (de producere de substanţe 
organice) şi se numesc reacţii anabolice, iar altele sunt reacţii de descompunere a 
substanţelor organice şi se numesc reacţii catabolice. Anabolismul şi catabolismul sunt cele 
două ramuri ale metabolismului.  
 
10.1.    METABOLISMUL SUBSTANŢELOR DE REZERVĂ. 
 
10.1.1. Metabolismul lipidelor – lipidele se depun în anumite organe ale plantei, în seminţe 
sau în fructe, sub forma unor picături numite oleozoni. Ex., de plante cu depuneri de lipide: 
in, cânepă, floarea soarelui, nucile (seminţe), avocado (în fruct). Când este nevoie, lipidele se 
descompun şi se transformă în zaharoză, formă sub care ele pot fi transportate prin plantă. 
10.1.2. Metabolismul proteinelor   
- Proteinele se depun în seminţe sau frunze. Nu au rol energetic. Servesc ca rezervă de 
aminoacizi. Se depun sub forma unor granule numite granule de aleuronă. Când este nevoie, 
se descompun în aminoacizi şi sunt utilizate. Ex., fasole,mazăre, soia, linte, bob. 
10.1.3. Metabolismul glucidelor de rezervă  
– În plante, glucidul cel mai răspândit este amidonul, care se depune în seminţe, fructe, 
tulpini subterane (tuberculi de cartof). Amidonul se descompune în glucoză după care se 
formează zaharoză şi este transportat prin plantă. Toate seminţele de cereale conţin amidon. 
Dintre fructele care conţin amidon fac parte bananele.  
 
10.2. METABOLISMUL SECUNDAR 
- Plantele, spre deosebire de animale, produc substanţe speciale foarte diverse d p d v chimic. 
Există trei grupuri de metaboliţi secundari:  terpene,  fenoli, alcaloizi. În general, metaboliţii 
secundari au roluri ecologice. Astfel, unii dau culoare florilor (antocianii) şi atrag insectele; 
alţii sunt agenţi antipatogeni, adică folosesc în lupta plantei împotriva atacurilor de virusuri, 
bacterii, ciuperci; alţii sunt substanţe antierbivore, molecule excitante pentru sistemul digestiv 
al erbivorelor; alţii determină distribuţia plantelor pe o anumită suprafaţă, datorită 
fenomenului de alelopatie. Alelopatia, de ex. interacţiunea dintre plante şi microorganisme, 
nucul sau alte plante produc substanţe pe care le eliberează în sol şi nu lasă să se dezvolte alte 
plante . Aceste substanţe se folosesc în industria farmaceutică, de ex. cofeina, morfina, 
cocaina, intră in doze mici în compoziţia unor medicamente, în doză mare sunt toxice. pot da 
dependenţă (opiul din mac, canabis). 
 
10.3.METABOLISMUL RESPIRATOR  

Metabolismul respirator (respiraţia) constă în degradarea substanţelor organice cu  
producere de CO2. Evidenţierea externă a respiraţiei este schimbul de gaze, adică consumul 
de O2 şi producerea de CO2. Respiraţia este procesul invers al fotosintezei. 
 
Fotosinteza   Respiraţia 
Se produc substanţe organice Se descompun substanţe organice 
Are loc în celule cu clorofilă Are loc în toate celulele 
Se produce O2 Se consumă O2 
Se consumă CO2 Se produce CO2 
Se produce ATP Se produce ATP 
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CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA PLANTELOR 

 
CREŞTEREA este proceul prin care planta îşi măreşte ireversibil dimensiunile. 

Creşterea se poate realiza prin două procese :  
1. Diviziunea celulară, prin care se măreşte numărul de celule; 
2. Expansiunea celulară, prin care se măreşte volumul celulelor. 
 
Meristemele sunt grupuri de celule care se divid frecvent pe toată durata de viaţa a 
plantei, fiind localizate în vârful tulpinii şi în  vârful rădăcinii.  
Clasificarea meristemelor: 

1. Meristeme primare – din care se formează rădăcona principală şi tulpina, împreună cu 
mugurii şi cu frunzele. 

2. Meristeme secundare – din care se formează rădăcinile laterale şi ramurile de pe 
tulpină. De asemenea, există meristeme secundare laterale care determină creşterea în 
grosime a organelor. Unele meristeme funcţionează mii de ani, în cazul arborilor 
seculari. 
Creşterea la plante se realizează prin intermediul modulelor de creştere, care se 

numesc şi fitomere. Un fitomer la tulpină este format din un nod, un internod, un mugure, o 
frunză. Fitomerul pentru rădăcină este format dintr-un fragment din rădăcina principală şi o 
rădăcină laterală. Creşterea se realizează prin suprapunerea unităţilor de creştere. 
 
DEZVOLTAREA este procesul care însumează toate transformările de structură şi de 
funcţie pe care le suferă plantele. 
 
DIFERENŢIEREA este procesul prin care se formeayă celule cu structură şi funcţie diferită 
faţă de cea a celulelor parentale. 
 
DEDIFERENŢIEREA este procesul prin care o celulă diferenţiată, pusă în anumite condiţii, 
revine la starea  în care poate să se dividă. 
 
TOTIPOTENŢIALITATEA  celulei vegetale constă în faptul că fiecare celulă conţine în 
nucleu întreaga informaţie genetică care să îi permită să regenereye întreaga plantă. 

În lumea vegetală există aproximativ 40 de tipuri diferite de celule, comparativ cu 
lumea animală care cuprinde mai mult de 100 de tipuri de celule.  

CICLUL DE DEZVOLTARE 

Etapa 1 – Germinaţia. La plante, ciclul de dezvoltare începe cu sămânţa. Majoritatea 
seminţelor au nevoie de o perioadă de repaos înainte de a germina. Când condiţiile sunt 
prielnice (apă şi temperatură adecvată) sămânţa germinează.  

Etapa 2 – Emergenţa plantulei are loc atunci când plantula formată din embrion iese din 
sol. 

Etapa 3 – Faza juvenilă este faza în care plantula tânără are rădăcină, tulpină, frunze şi 
muguri. 
Etapa 4 – este faza de maturitate, când planta produce flori. 
Etapa 5 – este faza reproductivă, când în floare se formează fructul şi sămânţa. Cu sămânţa 
din fruct se reia ciclul. 
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HORMONII DE CREŞTERE. AUXINELE, CITOCHININELE, 

GIBERELINELE, ACIDUL ABSCISIC (ABA), ETILENA 
 

Caracterizare generală.  
Hormonii de creştere sunt produşi în anumite zone ale plantei de unde sunt 

transportaţi la distanţă. Hormonii sunt molecule mici care conţin informaţie, 
determinând la plante reacţii specifice. 

Hormonii de creştere formează cu receptorii din membrana celulelor, unde ajung, 
complexe hormoni-receptori, care declanşează reacţii în lanţ, ce duc la un răspuns din partea 
plantei. Eficienţa acţiunii hormonilor depinde de numărul moleculelor receptoare, de 
concentraţia hormonilor şi de eficienţa cu care semnalul declanşează reacţia de răspuns. 
 

1. AUXINELE.  
 Acţiunea auxinelor a fost decoperită de Charles Darwin în sec XIX, observând că  

plantele tinere se orientează înspre sursa de lumină, dacă sunt iluminate lateral. Dacă se taie 
vârful tulpinii, plantulele nu se mai orientează înspre lumină. Mai târziu, prin 1940, a fost 
izolată substanţa responsabilă de această reacţie şi a fost identificată, fiind acidul 
indolilacetic (AIA). Ulterior, din plante au fost izolate şi alte molecule asemănătoare, din 
grupul auxinelor. Auxinele sunt sintetizate în vârful tulpinilor şi au un traseu descendent până 
în rădăcini. 

 Efectele fiziologice ale auxinelor: 
1–stimulează creşterea rădăcinilor (în concentraţii mici) şi a tulpinilor(în conc.mai mari), 
2 – influenţează dezvoltarea fructelor, 
3 – induce fenomenul de dominanţă apicală, adică tulpina creşte prin vârful ei şi nu se produc 
ramuri laterale, numai dacă se taie vârful tulpinii, în care caz, ramurile laterale apar, de 
obicei, de la ultimul nod. 
4 - stimulează înrădăcinarea butaşilor. 
 

2. CITOCHININELE sunt un grup de hormoni produşi nu numai de plante ci şi de 
microorganisme şi de celulele animale. La plante, citochininele sunt hormoni 
stimulatori, sintetizaţi în vârful rădăcinii şi circulă ascendent. 

Rolul fiziologic:  
 1 – stimulează diviziunea celulară,   
2 – stimulează formarea clorofilei, 
3 – au rol antisenescent,   
4 – stimulează deschiderea mugurilor dorminzi,   
5 – întârzie căderea frunzelor. 
 

3. GIBERELINELE sunt hormoni stimulatori, produşi de plante şi ciuperci, care se 
găsesc mai ales în organele tinere, (reprez  acidul giberelic). 

Rolul fiziologic: 
1 – stimulează elongaţia tulpinilor, 
2 – stimulează germinaţia seminţelor, 
3 – determină sexul florilor la plantele dioice, 
4 – induce procese de dezvoltare şi de diferenţiere celulare. 
 
4. ACIDUL ABSCISIC (ABA) este numit şi hormonul stresului. Apare frecvent în  

condiţii de deficit hidric. Circulă în plantă în toate direcţiile.  
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Rolul fiziologic: 
1 – determină închiderea stomatelor în timpul secetei; 
2 – induce senescenţă (îmbătrânire); 
3 – menţine mugurii în stare dormindă; 
4 – determină căderea frunzelor; 
5 – inhibă germinaţia seminţelor. 
 
5. ETILENA este un hormon gazos produs în metabolismul plantelor. Apare , de ex., 

în perioada de maturare a fructelor sau în inundaţii.  
Rolul fiziologic: 
1 - determină coacerea fructelor. Există în depozitele mari de fructe, instalaţii cu etilenă 
pentru coacerea fructelor la termen fix. Fructul de kiwi face excepţie, el nu produce etilenă şi, 
pentru coacerea în depozite, trebuie pus alături de mere şi banane, 
2 - determină alungirea tulpinilor în condiţii de inundaţii pentru ca acestea să ajungă la 
suprafaţa apei, 
3 - determină căderea frunzelor 

 

FIZIOLOGIA STRESULUI 
În timpul vieţii, plantele experimentează condiţii extreme de viaţă. De ex., temperaturi 

prea scăzute sau prea înalte, lipsă sau exces de apă, lumină prea puternică sau insuficientă, 
soluri toxice sau poluanţi atmosferici.  

 
TEMPERATURA. Căldura determină deshidratarea ţesuturilor plantelor, urmată de 

ofilire. Pe perioade scurte, plantele tolerează căldura, dar, dacă perioada de timp creşte, planta 
poate să moară, pentru că se opreşte fotosinteza şi respiraţia, iar apa este pierdută prin 
evaporare simplă.  

Temperaturile scăzute ( dar peste 0oC) determină modificări fiziologice şi anume, 
absorbţia apei şi a sărurilor este scăzită, fotosinteza, respectiv şi transpiraţia sunt afectate, 
deoarece ele încep în jurul valorii de 5oC.  

Există însă două procese stimulate de către frig: 1- Anumite seminţe au nevoie de frig 
ca să germineze, de ex., grâul de toamnă. Procesul se numeşte iarovizare. 2- Anumite plante 
înfloresc numai dacă seminţele lor au fost expuse 60 de zile la frig. Procesul se numeşte 
vernalizare. 

 
ÎNGHEŢUL afectează ţesuturile vegetale prin formarea cristalelor de gheaţă, care 

distrug celulele.  
Există plante mai rezistente la îngheţ care conţin apă mai puţină şi în interiorul 

celulelor există soluţii foarte concentrate de substanţe organice. 
 
APA. Seceta prelungită determină ofilirea plantelor, procesele fiziologice intră în 

declin. Excesul de apă apare în cazul inundaţiilor sau a ploilor puternice, când apa bălteşte. 
Oxigenul este dislocuit din sol şi la nivelul rădăcinilor apar procese de fermentaţie în care se 
produc alcool etilic sau acid lactic. 

 
LUMINA. Lumina prea puternică distruge clorofila. Pigmenţii carotenoizi au rolul de 

a proteja clorofila. Fotoinhibiţia este procesul de distrugere temporară reversibilă a 
aparatului fotosintetizator de către lumina prea puternică. Fotooxidarea este distrugerea 
ireversibilă a aparatului fotosintetizator. Lumina insuficientă determină etiolarea plantelor, 
adică creşterea exagerată a tulpinilor şi prezenţa frunzelor mici galbene. 
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POLUAREA ATMOSFERICĂ. Apare ca urmare a activităţilor industriale, a arderii 
combustibililor fosili şi ca urmare a traficului. În aer se degajă gaze cum ar fi: CO, SO2, 
oxizii de azot, cloruri, fluoruri, ozonul (O3, care este extrem de toxic şi rezultă din reacţiile 
chimice ale gazelor atmosferice). Aceste gaze se combină cu apa din nori şi se reântorc pe sol 
sub forma ploilor acide, care modifică pH-ul solului, împiedică absorbţia elementelor 
minerale, modifică fotosinteza şi respiraţia. Dacă  concentraţia poluanţilor este mare, atunci 
ploaia acidă poate determina găurirea frunzelor sau căderea lor. Coşurile fabricilor se 
construiesc foarte înalte tocmai pentru a împrăştia gazele emanate, distanţa până la care ajung 
aceste gaze depinzând de direcţia şi viteza vântului. Uneori poluanţii gazoşi se răspândesc 
până la sute de km, aşa încât o sursă de poluare nu are efecte locale ci poate avea efecte 
extinse pe suprafeţe mari.  
 
Bibliografie selectiva: 
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11. Sistemele funcţionale ale integrării şi nutriţiei organismului animal. 
Integrarea sistemului celular animal. 

 
Schimburile celulare, permeabilitatea celulară. 

Cuprins: 
1.2.      Schimburile celulare 
1.2.1.   Celula, sistem deschis  
1.2.2.    Mediul intra- şi extracelular 

1.2.2.1. Mediul extracelular.  
  Caracteristici fizico-chimice:  
1.2.2.2. Mediul intracelular 

1.2.3. Permeabilitatea celulara 
 

1.2. SCHIMBURILE CELULARE 
 
1.2.1. CELULA, SISTEM DESCHIS 

Celula este traversată de un curent de materie şi de energie, aflându-se într-un schimb 
permanent cu mediul care o înconjoară. În celulă, nenumărate enzime acţionează constant 
pentru a desface constituenţii chimicorganici, dar alte enzime se opun în mod constant acestei 
eroziuni chimice, reconstituind structurile celulare, din elementele nutritive aduse din 
exterior şi de la resturile acestei eroziuni. Pe baza deci a unei activităţi neâncetate, celula 
îşi menţine integritatea structurilor sale şi a unităţii funcţionale (Roşca, 1977). După ce o 
celulă moare, unitatea sa structurală şi funcţională se prăbuşeşte. 

Deşi schimbul de materie şi energie cu exteriorul este permanent: celula se găseşte 
într-un echilibru dinamic cu mediul ei exterior - un echilibru metabolic şi energetic,  
datorită metabolismului, prin care celula reuşeşte să-şi menţină un nivel ridicat, aproape 
constant, al energiei libere interne, o stare staţionară. Starea de echilibru a sistemului 
celular, trebuie înţeleasă în sensul că diferenţele de potenţial şi concentraţiile ionice sunt 
invariabile în timp, adică fluxul net al fiecărui ion este zero. Pentru a realiza acest echilibru 
staţionar celula cheltuieşte, permanent energie. 
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1.2.2. MEDIUL INTRA- ŞI  EXTRACELULAR 
1.2.2.1. Mediul extracelular 

Organismele unicelulare -protozoare- trăiesc într-un mediu apos, a cărui compoziţie 
şi concentraţie moleculară poate fi cuprinsă între aceea a apei dulci şi aceea puternic sărată 
(cu un conţinut ridicat de săruri) a mărilor şi oceanelor.  

La organismele pluricelulare -metazoare- toate celulele trăiesc în mediu lichid apos 
care este plasma interstiţială, sau "mediul interior" al organismului şi care constituie 
mediul exterior celular - lichidul extracelular. La animalele superioare, compoziţia 
cantitativă şi calitativă a plasmei interstiţiale este foarte constantă; la animalele inferioare 
se pot produce însă modificări ale compoziţiei mediului extracelular, dependente într-o mare 
măsură de variaţiile din mediul înconjurător.  

 Mediul extracelular, atât ca mediu de viaţă înconjurător, cât şi ca mediu interior al 
organismelor pluricelulare, prezintă câteva caracteristici fizico-chimice importante pentru 
viaţa celulelor:  

1. Este un mediu apos: stabilizator termic, solvent-inert şi inofensiv chimic, 
pentru reacţiile chimice celulare (hidrolizele şi oxidările), proprietăţi 
speciale: transparenţă, tensiune superficială ridicată; 2. Este un mediu 
oxigenat; 3. Are o anumită presiune atmosferică; 4.  Are o concentraţie 
osmotică şi un echilibru ionic; 5.  Are un pH ce oscilează neînsemnat în 
jurul neutralităţii; 6. Prezintă un anumit regim termic. 

1. Mediul extracelular este un mediu apos, apa conferindu-i proprietăţile sale de: 
stabilizator termic, solvent- inert şi inofensiv chimic, implicat în reacţiile chimice celulare 
(hidrolizele şi oxidările, proprietăţi speciale: transparenţă, tensiune superficială ridicată.  
Apa-stabilizator termic, proprietate derivată din  

 căldura specifică mai mare decât a altor lichide;  
 căldura latentă de vaporizare, una dintre cele mai ridicate - 539 calorii pentru apa la 

100°C;  
 căldura de difuziune coborâtă;  
 capacitate calorică ridicată şi conductibilitate termică mare.  

Apa solvent: apa este cel mai bun solvent cunoscut – în ea se solvă mai multe substanţe decât 
în oricare alt solvent.  

 Apa este un solvent polar cu o constantă dielectrică ridicată (constanta dielectrică a 
apei este de 78,5, a alcoolului etilic este de 24,3 şi a benzenului de 2,2).  

 Ionizarea şi reacţia ionică, fenomene ce însoţesc solvarea substanţelor în apă, au mare 
importanţă pentru viaţă.  

 Apa ca solvent este inertă şi inofensivă din punct de vedere chimic: cele mai multe 
substanţe solvate în ea nu-şi schimbă acţiunea specifică, rămânând astfel nealterate 
până la utilizarea lor.  

 Apa este necesară celor două reacţii chimice fundamentale din celulă: hidrolizele şi 
oxidările.  

 Apa are proprietăţi speciale: este transparentă pentru lumină, ceea ce asigură 
reacţiile fotochimice ale unor celule specializate sau a unor organisme unicelularei; 
apa are o tensiune superficială ridicată, de care depind multe fenomene de suprafaţă.  
2. Mediul extracelular este un mediu oxigenat, gradul de oxigenare al mediului 

exterior, apos, al organismului unicelular depinde de coeficientul de solubilitate al O2 (funcţie 
la rândul lui de temperatură şi de salinitatea mediului, precum şi de presiunea barometrică). 
La animalele pluricelulare gradul de oxigenare al mediului interior este destul de constant. 

3. Mediul extracelular are o anumită presiune atmosferică dependentă de 
presiunea mediului apos înconjurător, care poate varia de la 1 la 1000 atmosfere (pentru 
fiecare 10 m adâncime în apă, presiunea creşte cu 1 atmosferă).  
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Numeroase animale nevertebrate (moluşte, gasteropode, viermi, echinoderme, 
crustacee) s-au adaptat la viaţa la presiuni ce merg pînă la 600 atmosfere, iar unii peşti şi 
batracieni, pînă la 300-400 atmosfere.  
Toleranţa de adaptare a celulelor animale faţă de presiune a putut fi cercetată pe ouă de 
animale marine, cum ar fi cele de Arbacia punctulata, supuse la presiuni de până la 400 
atmosfere. 

4. Mediul extracelular are o concentraţie osmotică şi un echilibru ionic 
dependente de conţinutul în electroliţi, care variază de la acela al apei marine şi până la acela 
al apei dulci.  

5.Mediul extracelular are un pH ce oscilează neînsemnat în jurul neutralităţii  
(pH=6.8 - 8,6 pentru animalele din râuri; 7,8-8,6 pentru animalele marine).  
Rezistenţa unor celule animale faţă de variaţiile de pH este  

 destul de mare la animalele inferioare (pentru amoebă este de 4,2-8,2,) şi  
 foarte restrânsă la cele superioare (la om este de 7,0-7,8). 

6. Mediul extracelular prezintă un anumit regim termic faţă de care celulele 
animale manifestă o capacitate de adaptare variabilă. In general, zona biocinetică este 
cuprinsă între +10° şi +45°C; sunt însă animale care tolerează temperaturi mai ridicate de 
+45°şi altele temperaturi mai coborâte de+10°C. Variaţiile termice ale mediului extracelular 
influenţează reacţiile metabolice celulare, în conformitate cu legea lui Van't Hoff (Roşca, 
1977). 

 
1.2.2.2. Mediul intracelular 

O celulă vie (-mediul intracelular-) nu este niciodată în echilibru fizico-chimic cu 
mediul său exterior (-lichidul extracelular-); Viaţa celulară necesită ca schimburi continue 
să-i fie asigurate cu mediul extracelular, din care-şi ia elementele sale nutritive şi în care 
elimină resturile metabolice acumulate în mediul său intracelular. Când schimburile acestea 
încetează, când survine echilibrul fizico-chimic între cele două medii, pentru celulă înseamnă 
moartea. Deşi mediul intracelular diferă în ceea ce priveşte compoziţia sa fizico-chimică de 
la un ţesut la altul, totuşi diferenţele caracteristice dintre acesta şi mediul extracelular sunt 
aceleaşi:                        

Compoziţia ionică a mediului intracelular şi extracelular 

Mediul intracelular Mediul extracelular 
Cationi 

Anioni Cationi Anioni 
 K + …………..155  Cl – ………….8  K + …………...5  Cl –……………110 
 Na + …………..12  HCO3

– ………8  Na + ……….145  HCO3
– …………27 

 Mg 2+ …………15  *Prot – ……..60  Mg2+………….2  Prot – ………….15 
 Ca 2+ …………...2  PO4 3– ……...90  Ca2+ ………….2  PO4 3– …………..2 
 Altii ………..18   
 Total……..…..184                   184                        154                        154   

* Prot- = rest de proteină
                                                                     
Lichidul extracelular are o concentraţie cu mult mai ridicată în Na+ şi Cl–, în timp ce 
lichidul intracelular este cu mult mai bogat în K+ şi PO4 3– şi, de asemenea, şi în diverşi 
anioni organici (A-). Diferenţelor de concentraţii ionice le corespund şi diferenţe de potenţial 
electric între interiorul membranei (electronegativ) şi mediul extracelular (electropozitiv) 
(Roşca, 1977).  
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1.2.3. PERMEABILITATEA CELULARA 
Generalităţi. De o parte şi de alta a membranei periplasmatice există, diferenţe foarte 

marcante de concentraţii ionice şi de potenţial electric. Membrana poate să intervină în 
menţinerea acestor diferenţe.  

Membrana funcţionează astfel încât  
 elementele nutritive (săruri minerale, apă, oxigen, aminoacizi, acizi graşi şi 

biocatalizatori) să intre în celulă şi  
 produşii de catabolism (bioxid de carbon, săruri minerale, amoniac - săruri 

de amoniu, uree, acid uric etc.) să iasă, uşor, iar  
 substanţele idiogene, cu adevărat indispensabile funcţionării sistemului 

celular, să nu o traverseze decât foarte greu, într-un sens sau în altul. 
Cercetările întreprinse cu ajutorul izotopilor radioactivi, sau folosind substanţe 

toxice metabolice, au arătat că: 
 permeabilitatea membranei periplasmatice, ca şi a endomembranelor, 

este strâns legată de activitatea metabolică a întregii celule;  
 permeabilitatea este selectivă, adică este diferită pentru diversele 

substanţe;  
 este dinamică, adică variază de la un moment la altul, pentru aceeaşi 

substanţă, în funcţie de schimbările care survin în mediul extracelular sau 
în metabolismul celular. 

Permeabilitatea celulară măsoară tocmai uşurinţa cu care unele substanţe străbat 
zona periplasmatică superficială şi sistemul de endomembrane. 

Permeabilitatea celulelor este o însuşire fundamentală, determinată   
 de compoziţia şi structura materiei vii,  
 de specificul reacţiilor biochimice care se petrec în ea şi  
 de compoziţia şi concentraţia mediului extern.  

Permeabilitatea este determinantă  
 pentru felul şi intensitatea reacţiilor metabolice şi  
 pentru structura materiei vii şi  
 pentru însăşi compoziţia mediului.  

Între permeabilitatea celulelor şi factorii ei determinanţi există relaţii dialectice. Ea se 
schimbă după diverse condiţii fiziologice sau experimentale. 

Dinamica fiziologică a permeabilităţii celulare este extrem de complicată. Se 
cunosc bine manifestările sale, se pot vedea pe viu modificările sale în cursul activităţilor ce-
lulare, s-au elucidat unii dintre factorii ce-o influenţează, dar, ansamblul mecanismului său 
reprezintă încă aspecte neelucidate complet. S-au identificat cîteva dintre verigile care sunt 
susceptibile de a fi utilizate în cursul acestor manifestări complexe. 

Majoritatea concepţiilor curente asupra problemelor permeabilităţii se bazează pe 
acceptarea teoriei de membrană care presupune că principala rezistenţă la pătrunderea în 
celulă a substanţelor din mediul extracelular, sau la ieşirea din mediul intracelular la 
exterior, este localizată la suprafaţa membranei periplasmatice, de condensaţie lipo-
proteică.  

Descoperirea sistemelor de membrane intracelulare, la nivelul organitelor celulare, 
existenţa reticulului endoplasmatic şi ergastoplasmei, continuitatea de la suprafaţa celulară 
până la nivelul nucleului a acestui sistem de membrane şi natura biochimică asemănătoare, 
face ca problemele permeabilităţii celulare să devină mai complicate; ele au făcut să crească 
interesul pentru studiul proprietăţilor membranelor şi a permeabilităţii lor. 

Teoriei de membrană a permeabilităţii i se opune de către unii fiziologi teoria sorbţiei, 
teoria biostructurii ş.a. 
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Importanţa teoretică şi practică. Cunoaşterea fenomenului de permeabilitate celulară 
ne permite nu numai înţelegerea justă a morfologiei şi fiziologiei celulelor, ci şi înţelegerea 
unor probleme de bază ale biologiei, cum ar fi: -influenţa modificatoare a mediului exterior 
asupra animalelor; -adaptarea organismelor acvatice la mediul lor de trai; -explicarea unor 
fenomene funcţionale (fenomenele bioelectrice, excitaţia şi conducerea ei, transmisia la 
sinapse, -mecanismul celular al proceselor de secreţie şi excreţie la nivelul tractului gastro-
intestinal şi al rinichilor etc.). 

Cunoaşterea fenomenului are importanţă pentru activitatea practică imediată: 
- modul de acţiune al medicamentelor, hormonilor şi al altor substanţe biologic active 

la nivelul substratului celular;  
- există multe dovezi care atestă că modul de acţiune al câtorva agenţi biologici activi 

este acela de a modifica permeabilitatea unuia sau a câtorva tipuri de celule faţă de 
ioni sau faţă de substanţe nutritive;  

- modul de acţiune al unor insecticide depinde strâns de nivelul permeabilităţii celulare. 
 
 
 
 
 

12 . Integrarea organismului animal pluricelular. 
 

Mecanisme de integrare: funcţii trofice, hormonale, nervoase de integrare. 
 
2.1. MECANISMELE INTEGRĂRII 
 

Organismul animal pluricelular, de la formele sale cele mai inferioare de organizare - 
spongieri, celenterate – până la cele mai evoluate - mamiferele - funcţionează ca un sistem 
unitar în continuă auto reînnoire, în stare staţionară şi în unitate permanentă cu mediul lui de 
viaţă cu care realizează un schimb neîntrerupt de materie şi energie. Expresia unităţii interne 
este constanţa "mediului intern" (Bernard, 1859) sau "homeostazia" (Cannon, 1929), 
incluzând aici atât întreaga organizare cât şi funcţionarea organismului. Aceasta nu exprimă 
însă nici fixitate, nici echilibru mecanic, ci, dimpotrivă, o continuă variaţie, ceea ce îi conferă 
caracterul de "stare staţionară". 
 Expresia unităţii organismului cu mediul este capacitatea acestuia de adaptare  
permanentă, echilibrul dinamic. Atât unitatea internă cât şi cea cu mediul înconjurător, care 
nu reprezintă decât două aspecte ale aceluiaşi atribut fundamental şi condiţie a existenţei 
fiecărui sistem viu, integralitatea, sunt asigurate de un mecanism funcţional integrator 
complex .  

„Studierea şi cunoaşterea sistemelor integratoare, principiile de funcţionare, 
randamentul şi limitele eficienţei lor, constituie una din sarcinile fiziologiei animale” (Roşca, 
1977). 

Componentele principale ale acestui mecanism pot fi grupate în trei categorii fun-
damentale  de sisteme:  

 TROFO-INTEGRATOR,  
 STIMULO-INTEGRATOR,  
 PSIHO-INTEGRATOR. 
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Componentele mecanismului de integrare la organismele pluricelulare 
SISTEM 
TROFO-

INTEGRATOR 

SISTEM 
STIMULO-INTEGRATOR 

SISTEM 
PSIHO-INTEGRATOR 

Cortex  
Primate 

Cortex 
Mamifere 

 
S.N. 
concentrat 
Cerebralizare 

Neurosecreţie 
 Vertebrate 

Artropode 
Moluşte 

 

 

 

 

 

Hormoni 

S.N. 
concentrat 

Neurosecreţie 

 Procordate 
Anelide 

 

 

 

 

 
 
 

Sânge 

 
 
 
 
 
 
 

Mezenchim 
S.R.H. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
S.N. 

concentrat 

 Echinoderme 
Viermi 

Mezenchim Sistem nervos difuz Celenterate 
Spongieri 

S.N.= SISTEMUL NERVOS; S.R.H.=SISTEMUL RETICULO HISTOCITAR 

2.1.1. SISTEMELE TROFO-INTEGRATOARE 
Mezenchimul şi componentele sistemului reticulo-histiocitar, pe de o parte, sângele şi 

limfa pe de altă parte, realizează ansamblul ce unifică fenomenele trofico-nutritive.  
 
2.1.2. SISTEMELE STIMULO-INTEGRATOARE 

Aparatul nervos şi endocrin prin mesagerii lor bioelectrici (influxurile nervoase) şi 
chimici (hormonii) extind dialogul la toate sectoarele corpului şi cu mediul înconjurător. Ele 
constituie trunchiul mecanismului integrator la toate grupele de animale. 

SISTEMUL NERVOS, datorită organizării şi funcţionării sale, dispune de o reţea de  
informaţie rapidă cu ajutorul căreia percepe orice modificare a factorilor fizici, chimici, 
metabolici din mediul intern, ca şi din cel extern; în acelaşi timp, dispune de mecanisme 
efectoare rapide şi precise, cu ajutorul cărora poate să reajusteze într-un timp scurt şi cu 
maximum de eficienţă funcţionarea interioară şi comportamentul animalului în mediul său de 
viaţă. La animalele inferioare - spongieri, celenterate, viermi - dialogul acesta, stabilit prin 
sistemul nervos, apare sub forma unui mecanism elementar: excitaţie-reacţie. Pe măsura 
dezvoltării sistemului nervos, atât relaţiile interne cât şi mai ales acelea ale organismului cu 
mediul de viaţă, se diversifică, devin mai complexe; mecanismul linear, excitaţie-reacţie, 
devine un complex de legături între informaţiile senzoriale, controlul, prelucrarea lor, ca şi 
alegerea răspunsurilor posibile cele mai potrivite. Activitatea reflexă elementară se dezvoltă, 
se perfecţionează, devenind treptat o activitate comportamentală complexă - activitate 
nervoasă superioară  (Roşca, 1977). 

 
Componentele funcţionale ale sistemului nervos integrator. Diferiţii centri nervoşi 

realizează anumite acte reflexe, dar activitatea lor nu. se desfăşoară izolat a unuia faţă de 
ceilalţi ori invers. În realitate ei fac parte din adevărate sisteme funcţionale unitare.  
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Sistemul motor somatic, cu cele două componente ale sale: sistemul extrapiramidal 
şi sistemul piramidal, asigură, în special integrarea organismului în mediu (integrarea 
externă). Sistemul motor vegetativ asigură integrarea internă a organismului. Acestea nu 
funcţionează izolat, independent, unul faţă de celălalt. Dimpotrivă, atât structural cât şi 
funcţional interrelaţiile lor sunt aşa de strânse, de complexe, încât pot fi considerate ca şi 
componente ale unui mecanism funcţional mai larg - sistemul motor. Activitatea acestuia 
este puternic interconectată cu aceea a sistemului senzitiv - sistemul analizatorilor: centrii 
motori (centri ai actelor reflexe) prelucrează şi valorifică o parte, mai mare sau mai mică, din 
informaţia senzorială pe care o asigură diferiţii analizatori. Interconectarea acestora, 
integrarea unitară a întregului sistem nervos este asigurată, la mamifere – şi într-o măsură mai 
mică la păsări - prin funcţionarea cortexului cerebral, la nivelul căruia există atât proiecţia 
superioară a sistemului senzitiv, cât şi a celui motor (somatic şi vegetativ).  

La celelalte grupe de vertebrate, la care cortexul cerebral este slab dezvoltat sau 
practic lipseşte, integrarea senzitivo-motoare este realizată de sistemul talamus - corpii striaţi. 

La nevertebrate, integrarea senzitivo-motoare cea mai complexă şi mai adecvată este 
realizată la nivelul ganglionilor cerebroizi, pe aceleaşi baze fiziologice ca şi la vertebrate. 

In rezumat, putem reprezenta : 
Componentele funcţionale ale sistemului nervos integrator ( la mamifere) 

Sistemul senzitiv Analizatorii 
extrapiramidal Sistemul motor somatic        
piramidal 

Sistemul motor     

Sistemul motor vegetativ       
Cortexul cerebral Activitatea nervoasă superioară 

  
 SISTEMUL ENDOCRIN. Funcţia integratoare a sistemului nervos este întregită de 
aceea a sistemului endocrin. Ca şi influxurile nervoase, hormonii sunt mesageri purtători de 
informaţie. Numai că aceasta nu se propagă sub forma unei unde bioelectrice de-a lungul 
nervilor şi centrilor, ci este transportată ca o anumită substanţă chimică în sînge sau limfă. 
Aceşti mesageri chimici - hormonii - au întotdeauna : - o individualitate chimică şi 
funcţională, purtătoare a unei informaţii, - o origine precisă şi specifică, - o anumită acţiune, 
constantă, - intervin mai lent, dar acţiunea lor poate să fie mai profundă şi de lungă durată, în 
aşa fel încât acţiunii lor fiziologice i se poate adăuga şi una morfologică. Sistemul endocrin 
acţionează în strânsă interacţiune cu sistemul nervos, alcătuind sistemul stimulo-integrator, 
neuro-endocrin; în cadrul acestuia, sarcinile aparatului endocrin sunt mai mult interne şi în 
permanenţă supuse unui control regulator nervos, a cărui activitate însă o poate influenţa 
puternic. (Roşca, 1977). 
 
2.1.3. SISTEMUL PSIHO-INTEGRATOR 

Realizat odată cu procesul de corticalizare, clar exprimat la mamiferele superioare şi 
perfecţionat odată cu frontalizarea atinsă de om, el nu mai unifică doar pure stimulări, ci 
integrează mai ales psihismul indivizilor, graţie gândirii, limbajului. 
 
2.1.4. FUNCŢIONAREA MECANISMELOR INTEGRATOARE 

Sistemele integratoare din corpul animal funcţionează după principiile cibernetice ale 
mecanismelor automate de comandă şi control. Toate sunt sisteme închise de tipul acelora în 
care ieşirea (efecţiunea) este determinată atât de intrare cât şi de ieşire printr-o buclă de 
retroacţiune. Acest mecanism permite să se compare efectul produs cu mărimea de intrare, pe 
baza unui transport recurent de informaţie de la efectorii implicaţi, deci pe baza unei 
conexiuni inverse sau feedback negativ.  
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Anohin, în 1957, aprecia că principiul conexiunii inverse, cunoscut în fiziologie din 
secolul trecut şi denumit la începutul secolului "aferentaţie inversă" este principiul 
cibernetic fundamental, comun mecanismelor automate de comandă şi control dar şi 
mecanismelor de reglare din organismele vii (citat de Roşca, 1977). Cum marea majoritate a 
mecanismelor de reglare tind să readucă la valoarea fiziologică parametrii funcţionali 
(variabilele controlate), conexiunea inversă cel mai frecvent întîlnită este de tip negativ. 
Sunt însă şi situaţii când intervine în reglare un mecanism de feedback pozitiv - o 
retroacţiune pozitivă. Mecanismul asigură intensificarea acţiunii care l-a declanşat. In 
majoritatea cazurilor, retroacţiunea pozitivă (feed-back-ul pozitiv) amplifică şi menţine 
variaţia factorului variabil, determinând stări nefiziologice de suprasolicitare a organismului. 

Exemplu : Mecanismul de retroacţiune pozitivă asigură evoluţia normală a 
metamorfozei mormolocilor de broască:  
GLANDA TIROIDĂ a mormolocului tiroxina (hormonul tiroidian) pe care o secretă în 
cantitate mică şi care declanşează prima etapă a metamorfozei dar ,  
acţionează şi asupra  
→HIPOTALAMUSULUI, stimulând dezvoltarea eminenţei mediane. In aceste condiţii, un 
mesager chimic al hipotalamusului (TRF)   
acţionează asupra  
→HIPOFIZEI ANTERIOARE provocând secreţia  tirotropinei (TSH),trecut în sânge, 
acest hormon hipofizar ajunge la  
→TIROIDĂ unde stimulează şi măreşte producţia de tiroxină, ceea ce  
asigură 
→REALIZAREA RAPIDĂ A FAZELOR URMĂTOARE ALE METAMORFOZEI.  
 

Componentele sistemelor de reglare: 1.Parametrul reglat reprezintă sursa de 
mesaje informaţionale captate de un sistem sensibil specific - receptorul. Acesta traduce 
mesajul informaţional senzitiv într-un mesaj propriu sistemului viu - influxul nervos, în care 
informaţia despre mărimea variaţiei este codificată sub forma frecvenţei acestuia. 

2. O cale de intrare - nervii aferenţi - asigură transportul influxurilor nervoase la 
centri nervoşi ai sistemului regulator implicat, care elaborează un mesaj efector-corector - 
influxuri nervoase eferente (sau hormoni) .  

3. O cale de ieşire - influxurile nervoase eferente (sau hormonii) – transmit mesajul 
efector la sistemul motor efector. Prin funcţionarea lui, acesta modifică valoarea 
parametrului reglat în aşa fel încât anulează variaţia acestuia care a declanşat intrarea în 
acţiune a mecanismului regulator. După un astfel de mecanism se reglează, de exemplu, 
presiunea arterială, tensiunea CO2-ului în sânge etc. 

Eficienta (randamentul) unui astfel de sistem de reglare este măsurată prin 
amplitudinea acţiunii corective a efectorului ca răspuns la o schimbare de o unitate a 
parametrului reglat. Cu cât eficienţa este mai mare, cu atât parametrul (variabila controlată) 
este menţinut mai aproape de nivelul standard. În organismul animal, există un număr mare 
de mecanisme regulatoare şi activitatea fiecăruia în parte se află sub un control dominant - 
centri din segmentele superioare ale axului nervos central - care acţionează atât asupra 
centrilor de comandă cât şi asupra receptorilor (formaţiunea reticulată a trunchiului cerebral 
poate elabora influenţe inhibitoare ori facilitatoare asupra centrilor, dar poate modifica şi 
sensibilitatea receptorilor auditivi sau a celor gustativi; adrenalina, eliberată în cursul unor 
emoţii sau a unui exerciţiu fizic intens, are o acţiune modificatoare asupra baroreceptorilor 
zonelor reflexogene, schimbând astfel nivelul variabilei controlate, adică a presiunii arteriale 
centrale, pe lângă efectele sale specifice asupra efectorilor: creşterea forţei de contracţie a 
miocardului şi mărirea tonusului arteriolelor; hormonii corticalei suprarenale acţionează 
asupra sistemului efector, modificând reactivitatea vaselor. 
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La mamifere şi la om, controlul dominant îmbracă forma cea mai complexă şi cea 
mai precisă; el este realizat de cortexul cerebral şi de nucleii subcorticali împreună cu care 
formează sistemul integrator cortico-hipotalamic. Datorită acţiunii acestuia, toate sistemele 
de reglare sunt legate între ele în aşa fel încât formează un mecanism complex, unitar.  

Exemplu: Mecanismul complex de integrare - principalele verigi care sunt solicitate 
cu ocazia unei activităţi musculare voluntare: ridicarea unei greutăţi. 

Prima etapă funcţională constă într-o reprezentare mintală a mişcării de executat, în 
care individul trebuie să ţină seama de importanţa obiectului, de greutatea sa, de amplitudinea 
deplasării de realizat etc.  

Urmează faza declanşării ordinelor motoare care comandă executarea. Mişcarea 
trebuie să fie perfect coordonată, ceea ce comportă o activitate sincronă sau succesivă a 
diferitelor grupe musculare, activitate comandată de către centrii nervoşi specializaţi.  

Cu ajutorul unei activităţi musculare generale, mai este necesar ca individul, să 
mobilizeze regiunile de inserţie imobilă a muşchilor activi solicitaţi în cursul mişcării şi să ia 
o atitudine generală care să-i permită să execute corect mişcarea.  

In cursul activităţii, echilibrul individului poate să fie deranjat, de unde intervenţia, în 
tot timpul, a unei reglări şi coordonări a activităţilor musculare.  

Dacă aceste mişcări antrenează un travaliu muscular însemnat, vor rezulta, în acelaşi 
timp, repercusiuni asupra totalităţii funcţiilor: - Suplimentarea cheltuielilor energetice ale 
activităţii musculare va fi asigurată printr-o irigaţie sanguină a acestora, intensificată 
proporţional (vasodilataţie la nivelul teritoriilor musculare solicitate).  
- Vasodilataţiei locale i se suprapune o - mărire a debitului circulator general, prin  creş-
terea travaliului cardiac.  
- Creşterea debitului circulator est necesară pentru eliminarea surplusului de CO2                                                                       
aprovizionarea cu cantităţi sporite de O2. - Sunt mobilizate rezervele de glicogen şi 
menţinerea constantă a glicemiei.                   
- Intensificarea reacţiilor energetice musculare măreşte termogeneza şi tendinţa de creştere a 
temperaturii corpului, ceea ce pune în joc mecanismele de termoreglare (Roşca, 1977). 

 
 
 

Funcţia trofică integratoare 
 
 

Cuprins: 
 
Funcţia trofică integratoare 
 

1. Efectul factorilor de mediu asupra funcţiei trofice. 
 Alimentaţia. Nutrienţii. 
 Clasificarea alimentelor 
 Raţia alimentară sau dieta 
 Rolul nutrienţilor  
   

2. Metabolismul energetic. Metabolismul bazal. Factorii care influenţează cheltuielile energetice. 
  
3.    Regimul nutritiv al animalelor.  

Funcţia digestivă şi particularităţile ei în seria animală. Digestia. Absorbţia nutrienţilor    
Funcţia respiratorie. Producerea energiei. Lantul respirator. Glicoliza. Stocarea 
energiei. 
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Funcţia trofică integratoare 
 

Obiectivul disciplinei de ecofiziologie animală îl constituie studiul efectului factorilor 
de mediu asupra funcţiilor organismului animal:  

 funcţii de relaţie (funcţii ale sistemului nervos, ale organelor de simţ) şi  
 funcţii de nutriţie (funcţia digestivă, respiratorie, cardiovasculară, de excreţie).  

În continuare, capitolul privind “Funcţia trofică integratoare” face o prezentare  
schematică a problemelor de interes pentru ecofiziologia ambientală, după Ghergel, 2000.  

EFECTUL  FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA FUNCŢIEI TROFICE 
ALIMENTAŢIA. NUTRIENŢII 

 Alimentaţia este unul din factorii importanţi care  
asigură starea de sănătate a organismului, alături de  
 factorii genetici, 
 de condiţiile de mediu natural şi social, 
 de stilul de viaţă, 
 de serviciile din sistemul sanitar. 

Alimentele sunt 
sursa substanţelor nutritive organice sau anorganice,  
sursa nutrienţilor – care servesc organismului  

pentru creştere, refacere, ca sursă de energie, pentru reglarea funcţiilor.  
Nutrienţii sunt reprezentaţi de: glucide, lipide, proteine, substanţe minerale, 

vitamine şi apă.  
Nutrienţii se clasifică în: 

a. Nutrienţii plastici, de construcţie, care servesc la creşterea şi repararea ţesuturilor 
organismulul: proteine, lipide, glucide, Ca, P, Mg, Na, Fe. 
b. Nutrienţii energetici, reprezentaţi de glucide, lipide, proteine, care eliberează energie 
prin degradarea lor. 
c. Nutrienţii cu rol funcţional: sunt implicaţi în reglarea diferitelor funcţii, fiind formaţi din: 
proteine:  

– enzime (enzimele fiind de natură proteică), 
– hormoni (de natură proteică, lipoproteică sau steroidă- 

          exemplu: hormonii steroizi, sexuali, testosteron, estrogeni, progesteron),  
– vitamine . 

Buna funcţionare a organismului este asigurată de aproximativ 50 de  
nutrienţi de care are nevoie.  

Deoarece nu există nici un aliment care să conţină toţi nutrienţii, se impune 
consumarea zilnică de alimente foarte diferite, diversificate. 

 
CLASIFICAREA ALIMENTELOR 

A) După nutrientul organic care predomină în ele, sunt  
alimente proteice (carne,ouă),  
alimente grase (unt, smântână, margarină, ulei etc.),  
alimente glucidice( zahăr, miere etc.). 
B) După gradul de complexitate sunt:  
alimente complexe (care conţin un număr mare de nutrienţi  
(ouă, lapte, carne, peşte, cereale şi derivate, = nutriente complexe);  
alimente simple (care conţin un număr mic de nutrienţi şi sunt foarte bogate în energie: 
zahăr, unt, smântână). 
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C) După valoarea alimentară – energetică pentru organism,  
alimentele se caracterizează prin:  

a. valoarea energetică (sau densitatea energetică) şi  
b. densitatea de nutrienţi.  

a. Valoarea energetică a alimentelor 
– se exprimă în Kcal. 

1 Kcal, este cantitatea de căldură necesară pentru a creşte 
cu 1oC temperatura unui litru de apă. 

1 Kcal = 1000 cal. 
Valoarea energetică a alimentelor se determină cu aparatul numit bombă 

calorimetrică. 
Bomba  calorimetrică cuprinde:  

 un vas cu pereţi termoizolaţi, cu o cantitate cunoscută de apă,  
 capac cu termometru,  
 o incintă de sticlă in care se aprinde alimentul la care i se determină valoarea 

energetică.  
Funcţionarea:  

1 - se cântăreşte alimentul,  
2 - se introduce alimentul sub incinta de sticlă,  
3 - se toarnă un volum cunoscut de apă , 
4 - se închide capacul, 5 - se notează temperatura apei,  
6 - se aprinde alimentul,  
8 - se înregistrează creşterea temperaturii apei.  

De exemplu, dacă se toarnă 1 l apă şi temperatura apei creşte cu 50oC,  
                     valoarea energetică a alimentului este de 50 Kcal. 
Valoarea energetică a diferiţilor nutrienţi:  
1 g glucide –  4   Kcal 1 g proteine –  5,4 Kcal 1 g lipide – 9  Kcal 

În cazul comparării valorii energetice la compuşi organici cu acelaşi număr de C: Exemplu:                                 
1 g de glucoză:                           C 6H12O 6 + 6 O2 → 6 CO2  + 6 H2O + Energie 4 Kcal 
1 g de acid caproic (acid gras): 

CH3  (CH 2) 4 – COOH → C 6H12O 6   +  8 O2 → 6 CO2  + 6 H2O + Energie 9 Kcal  
● Raportul între numărul atomilor de hidrogen şi oxigen         

pentru glucoză este: 12/6 = 2, pentru acid caproic este 12/2 = 6. 
● Dacă doi nutrienţi au acelaşi număr de atomi de carbon atunci va furniza     
    mai multă energie acela la care raportul hidrogen/oxigen este mai mare. 
●  Un nutrient energetic furnizează cu atât mai multă energie cu cât este  
                              mai bogat în hidrogen şi mai sărac în oxigen. 
●  Lipidele sunt mai bogate în hidrogen decât glucidele sau decât proteinele     
                                şi furnizează mai multă energie. 
1 g glucide –  4   Kcal 1 g proteine –  5,4 Kcal 1 g lipide – 9  Kcal 

  ● Prin arderea glucidelor şi lipidelor, în organism,  
      rezultă aceeaşi cantitate de energie ca prin arderea în bomba calorimetrică. 
      În organism, produşii de  degradare ai glucidelor şi lipidelor sunt aceiaşi  
      ca şi în bomba calorimetrică :           CO2  +  H2O. 
● În organism, produşii de degradare ai proteinelor  
      nu sunt aceiaşi ca şi în bomba calorimetrică .   
      Prin arderea unui g de proteine:   
                 în bomba calorimetrică → H2O + CO2  + NO   → 5,4 Kcal 
                    în organism                  → H2O + CO2  + uree → 4,0 Kcal.  
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Prin arderea unui g de proteine în organism, 
rezultă numai 4 Kcal deoarece ureea conţine hidrogen. 

UREEA:      O=C(NH2)2 
 b. Densitatea în nutrienţi  

– se raportează la 100 Kcal;  
– este cu atât mai mare cu cât sunt mai numeroşi nutrienţi/100 Kcal; 
– cele mai valoroase alimente sunt cele care conţin  
                     numărul cel mai mare de nutrienţi raportat la 100 Kcal. 

 
RAŢIA ALIMENTARĂ 

 
 O raţie alimentară este adecvată atunci când satisface  

– nevoile energetice şi  
– nevoile de nutrienţi ale organismului. 

Aprecierea cheltuielilor energetice ale organismului 
 ● Valoarea energetică a alimentelor (VEA), care compun raţia alimentară, trebuie să 
corespundă cerinţelor energetice ale organismului (CEO): 

→ VEA = CEO 
 ● Cerinţele energetice sunt diferite în funcţie de activitatea efectuată, astfel că, pentru 
calcularea lor se parcurg  trei etape de stabilire a parametrilor: 
 

1-Se calculează cerinţele energetice ale organismului  
pentru întreţinerea funcţiilor vitale; 

2-La valoarea obţinută se adaugă cheltuielile energetice  
necesare diferitelor activităţi; 

3-La valoarea obţinută se adaugă efectul termic al alimentelor sau  
acţiunea dinamică specifică a alimentelor. 

 
Etapa 1. 
Cerinţele energetice ale organismului pentru întreţinerea funcţiilor vitale.  

Organismele cheltuiesc energie numai pentru întreţinerea funcţiilor vitale doar în 
starea de somn sau în starea de veghe fără nici o activitate.  

Acest parametru se determină  
– după somnul de noapte,  
– la 12 ore după ultima ingestie de hrană.  

Valoarea energetică a alimentelor necesară numai pentru întreţinerea funcţiilor vitale 
se calculează după greutatea corporală, în funcţie de sex, fiind stabilit că: 

♀ pentru femei, 1 Kg greutate corporală / 1 h necesită 0,9 Kcal; 
♂ pentru bărbaţi, 1 Kg greutate corporală / 1 h necesită 1,0 Kcal; 

Exemplu: - Presupunând că, atât femeia cât şi bărbatul au 60 Kg,  
cheltuielile energetice necesare pentru întreţinerea funcţiilor vitale,  
care se calculează pentru o zi (24 ore) sunt:             

pentru femeie: ( 60 x 0,9 Kcal ) x 24 h =1296 Kcal / zi 
pentru bărbat: ( 60 x 1,0 Kcal ) x 24 h =1440 Kcal / zi . 

 
Etapa 2.  
Cheltuielile energetice necesare diferitelor activităţi. 
Valorile obţinute pentru primul parametru se înmulţesc cu coeficienţii cunoscuţi: 
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I. Activităţi II. Coeficienţi 
- pentru activităţi foarte uşoare(jocul pe calculator): ●  1,3 pentru ambele sexe; 
- pentru activităţi uşoare (munca intelectuală):           ●  1,5 pentru femei;                                                                 

●  1,6 pentru bărbaţi; 

- pentru activităţi grele (cosit, săpat) ●  1,9 pentru femei;                                                                 
●  2,1 pentru bărbaţi; 

Exemplu:  1296 x 1,9 = 2462 Kcal pentru femei;                                                                 
                   1440 x 2,1 = 3024 Kcal pentru bărbaţi 

 
Etapa 3. Efectul termic al hranei 
  Efectul termic al hranei reprezintă cheltuielile energetice ale organismului pentru 
digestia alimentelor, pentru absorbţia nutrienţilor, pentru transportul lor în sânge şi pentru 
transformările pe care le suferă în celule. Aşa cum pentru efectuarea unei activităţi 
organismul cheltuieşte energie, tot aşa cheltuieşte energie pentru digestie şi restul funcţiilor 
vitale.  
     Efectul termic al alimentelor reprezintă aproximativ 10% din cheltuielile energetice 
necesare desfăşurării diferitelor activităţi (10% din valoarea obţinută la etapa 2). 
 
Exemplu: pentru bărbaţi, efectul termic al alimentelor:10% din 3024 Kcal = 302 Kcal. 

 
Un bărbat care efectuează o activitate grea (coseşte), 

are nevoie de 3326 Kcal/zi. 
3024 Kcal + 302 Kcal = 3326 Kcal / zi 

Cerinţele energetice ale organismului unui bărbat sunt mai mari decât ale unei femei 
cu aceeaşi greutate deoarece, pe de o parte, masa musculară este mai mare la bărbat iar, pe 
de altă parte, în corpul femeii ţesutul adipos, mic consumator de energie, are o pondere mai 
mare.  

 
Cerinţele energetice depind de: 
● sex,  
● constituţie (două persoane de acelaşi sex, aceeaşi greutate dar înălţime diferită, au 

cerinţe energetice diferite; persoana mai înaltă le are mai mari pentru că are suprafaţa 
corporală mai mare şi pierderea de căldură mai mare), 

● temperatura mediului extern ( cheltuielile energetice sunt mai mari în sezoanele 
reci decât vara; iarna, diferenţa de căldură dintre corp şi mediu este mai mare şi pierderea de 
căldură mai multă decât vara); 

● În caz de hipertiroidism, cerinţele energetice ale organismului se pot dubla, chiar 
în inactivitate. 

 
Greutatea corporală în funcţie de valoarea energetică a alimentelor şi cerinţele 

energetice ale organismului 
 

● A. Pentru adulţi:         VEA  =  CEO → GE  constantă (greutatea corporală)  
● B. In cazul excesului:      VEA  >  CEO → GE creşte (greutatea corporală) 
● C. In cazul insuficienţei: VEA  <  CEO → GE scade (greutatea corporală)  
 

IN CAZUL EXCESULUI ALIMENTAR în lipide, glucide sau proteine, se depăşeşte 
necesarul de cheltuieli energetice ale organismului şi se produc reacţii fiziologice complexe.   
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1. Excesul de lipide. Când valoarea energetică a alimentelor depăşeşte cheltuielile 
energetice ale organismului datorită unui exces de lipide în alimente, lipidele complexe 
(trigliceridele) sunt descompuse în intestinul subţire la glicerol şi acizi graşi, care sunt 
absorbiţi pe cale limfatică (acizii graşi) şi în sânge (glicerolul), ajung în ţesutul gras şi se 
sintetizează din nou lipide. (Degradarea trigliceridelor este hidrolitică.) 

III. GLICEROL ACID CAPROIC 
(acid gras) 

IV. TRIGLICERID 

CH2―OH       
 |     
 CH―OH                           
 |     
 CH2―OH 
1 moleculă 

HOOC― 
(CH2)4―CH3   
 
 
 
 
+ 3 molecule 

CH2―O―OC―(CH2)4―CH3       
 |     
 CH―O― OC―(CH2)4―CH3                                
 |     
 CH2―O― OC―(CH2)4―CH3       
+3 H2 O 

3. Excesul de glucide se transformă, în ficat, în acizi graşi din care, în ţesutul gras, se 
sintetizează lipide. 

4. Excesul de proteine solicită ficatul, unde aminoacizii din proteine, prin  
dezaminare, sunt transformaţi în acizi graşi şi uree. Acizii graşi rezultaţi în ficat, participă la 
sinteza lipidelor în ţesutul gras.  

Excesul de proteine în alimente determină în organism, producerea în exces de uree, ca 
rezultat al degradării proteinelor, iar eliminarea-excreţia de uree, necesită un surplus de apă. 
De aceea, ingestia de proteine provoacă setea. Dar, prin acest exces, organismul este 
traversat de un curent de apă şi o dată cu eliminarea urinii se pierd şi elemente foarte utile 
pentru organism, cum este Calciul. Un exces de proteine un timp îndelungat, favorizează 
osteoporoza, fragilitatea oaselor, adeseori fractura de col femural.  

 
IN CAZUL INSUFICIENŢEI ALIMENTARE: VEA  <  CEO → GE scade  

Când valoarea energetică a alimentelor este sub nivelul necesarului cheltuielilor  
energetice ale organismului, greutatea corporală scade, deoarece, în aceste condiţii 
organismul apelează la resursele proprii, pentru aşi completa nevoile energetice. 
1. Glicogenul, depozitat în ficat şi muşchi, poate susţine organismul cca. 8 ore. Rezervele de 
glicogen din muşchi se utilizează doar pentru activităţile musculare. 
Rezervele de glicogen din ficat se utilizează, sub formă de glucoză de întregul organism. 
Majoritatea celulelor preferă glucoza ca sursă de energie, iar celulele nervoase utilizează 
numai glucoză.  
2. Lipidele.  Prin degradarea lipidelor se formează glicerolul şi acizii graşi. Acizii graşi sunt 
o sursă energetică consistentă.  
Din glicerol organismul sintetizează glucoză, dar glicerolul este o sursă insuficientă de 
sinteză a glucozei.  
3. Proteinele utilizate ca sursă energetică în condiţii de subalimentaţie sunt proteine din 
structura organismului. În paralel cu degradarea lipidelor, organismul degradează şi 
proteinele, la aminoacizi. Din aminoacizi glucoformatori se sintetizează glucoză. 

În această situaţie a insuficienţei alimentare, scade ţesutul adipos, masa 
musculară şi masa osoasă. Dar, există un punct critic în care, dacă utilizarea proteinelor ca 
sursă energetică se continuă, survine moartea. În această situaţie, creşte sensibilitatea la boli 
infecţioase, deoarece organismul se apără împotriva agenţilor infecţioşi cu anticorpi care 
sunt de natură proteică. 

Lupta împotriva supragreutăţii cuprinde: activităţi care ard multe grăsimi ( alergat, 
mers pe jos, gimnastică etc.), reducerea valorii energetice a alimentelor, reducerea volumului 
alimentelor. 
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ROLUL NUTRIENŢILOR 
 
ROLUL  GLUCIDELOR 
 
    1. AMIDONUL este sursa energetică cea mai importantă pentru omenire. Amidonul 
este o macromoleculă, un polimer din molecule de glucoză.  
Este sursa de energie preferată de toate celulele organismului.  
Este obţinută din grâu, orez, cartofi. 
     2. GLICOGENUL este o macromoleculă, un polimer din molecule de GLUCOZĂ, 
este „amidonul animal”.  
Este prezent în puţine alimente, în ficat şi muşchi. 
     3. LACTOZA este „zahărul din lapte”, formată din câte o moleculă de 
GLUCOZĂ şi de GALACTOZĂ. Galactoza nu se găseşte liberă în natură.                                                                           
     4. ZAHĂRUL este format din câte o moleculă de GLUCOZĂ şi de  FRUCTOZĂ. 
     5. GLUCOZA şi FRUCTOZA  se găsesc în fructe, în mierea de albine. 

 
Descompunerea glucidelor. 
În intestin, amidonul, glicogenul, lactoza, zahărul sunt degradate la monozaharide. 
Monozaharidele sunt absorbite în sânge şi ajung, pe calea venei porte, la ficat, unde 
fructoza şi galactoza sunt transformate în glucoză.  
Glucoza este forma sub care circulă glucidele în sânge. 

Importanţa glucidelor.  
●  Glucidele sunt sursă de energie; 
●  intră în structura hormonilor glucoproteici şi au rol reglator; 
● intră în compoziţia heparinei, produsă permanent de sânge, având rol anticoagulant; 

● excesul de glucide favorizează flora bacterienă din gură, cariile dentare. 

 
ROLUL FIBRELOR ALIMENTARE 

Fibrele alimentare sunt reprezentate de:  

– fibre de natură glucidică: celuloză, hemiceluloză, mucilagii, pectine  
– şi de lignină.  

După solubilitatea în apă,  

 celuloza şi lignina sunt insolubile,  
 hemicelulozele, mucilagiile, pectinele sunt solubile. 

a) Rolul fibrelor alimentare insolubile (celuloza şi lignina) este multiplu:  
- absorb apa, se umflă, măresc volumul alimentelor; 
- grăbesc golirea stomacului;  
- accelerează tranzitul intestinal;  
- importante în situaţii de supragreutate, constipaţii. 

Se găsesc în grâu fiert, pâine semi-neagră, tărâţe.  
Acestea sunt bogate în vitamine, mai ales din grupul B şi în minerale, conţinute în 
cuticula şi embrionul din bobul de grâu. În procesul de obţinere a făinii albe din cereale 
(rafinare), se elimină cuticula şi embrionul bobului de grâu, făina albă  pierzând din 
vitamine şi minerale. 
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b) Rolul fibrelor solubile, care  se găsesc în fructe :  
-fixează reversibil glucoza, întârzie absorbţia ei şi suprasolicitarea pancreasului de a 
produc insulină(care duce la diabet); 

-formează o pastă cu apa, încetinesc golirea stomacului şi a tranzitului intestinal; 
-fixează ireversibil sărurile biliare din intestin, acestea în mod obişnuit sunt reabsorbite 
în sânge, dar dacă sunt fixate de fibrele solubile, se elimină din organism. Colesterolul 
este precursorul sărurilor biliare.  

 
ROLUL LIPIDELOR 

(TRIGLICERIDE, FOSFOLIPIDE, COLESTEROL, ACIZI GRAŞI) 
 

● 1.  TRIGLICERIDELE  
Trigliceridele sunt lipide neutre, sunt insolubile în apă. Sunt esteri ai GLICEROLULUI 
cu ACIZI GRAŞI cu catenă lungă, cu număr par de atomi de C.  
Acidul palmitic are C16 în moleculă. Acidul stearic are C18 în moleculă.  

Exemple: 
C4     CH3 ― CH2― CH2 ― COOH    acid butilic  (in grăsimile din lapte); 
C6     CH3 ― CH2― CH2 ― CH2―CH2―COOH    acidul caproic 
C16   CH3 ―( CH2) 14― COOH  acidul palmitic.  
Trigliceridul  TRIPALMITINĂ: GLICEROL şi ACID PALMITIC    

GLICEROL ACID PALMITIC    

      CH2―O―OC―(CH2)14―CH3       
       |     
       CH ― O ― OC ―(CH2)14―CH3                                
       |     

 CH2―O― OC ―(CH2)14―CH3       

Trigliceridele  pot fi  
- în stare solidă, conţinând acizi graşi saturaţi (untură, unt); 
- în stare lichidă, conţinând acizi graşi nesaturaţi (uleiuri). 
Rolul trigliceridelor în organism este acela de sursă concentrată de energie. 
Valoarea energetică a lipidelor  este mai mare faţă de ceilalţi nutrienţi:  

1 g glucide –  4   Kcal 1 g proteine –  4 Kcal 1 g lipide – 9  Kcal 
 
● 2.  FOSFOLIPIDELE  prezintă un oarecare grad de solubilitate în apă. 

Rolul fosfolipidelor în organism : sunt substanţe plastice, de construcţie. Intră în 
structura membranelor celulare, care au un strat dublu fosfolipidic şi macromolecule 
proteice. Pe lângă fosfolipide, în membranele celulare intră şi colesterolul.  

Astfel în membrana celulară în dublul strat fosfolipidic: ( ▀▄ )  
sunt intercalate din loc în loc, macromolecule proteice: ( ║ ), 
 care au rol de „proteină canal”, ce poate fi traversată de apă şi Na+, Cl-, K+.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              H2O,  Na+, Cl-, K+ 
                                                                   ↑ 

                                    ------------------------------------ 
Membrana celulară:         ▀▄▀▄║▀▄▀▄║▀▄ 

                                    ------------------------------------ 
                                                    ↓ 

                                                 H2O,  Na+, Cl-, K+ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
●  3.  ROLUL COLESTEROLULUI  
Colesterolul în exces se face vinovat de ATEROSCLEROZĂ (când se depune în pereţii 
vaselor de sânge şi îi întăreşte). Ca urmare:  

a) INIMA face un efort mai mare, pentru a pune sângele în circulaţie, 
b) TENSIUNEA ARTERIALĂ CREŞTE,  
c)  CAPILARELE, pereţii vaselor de sânge subţiri se pot rupe şi se pot produce 
d)  ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE sau la nivelul MIOCARDULUI. 

Efectul ruperii vaselor de sânge la creier este moartea unor neuroni, iar la inimă, este 
moartea unor fibre musculare miocardice. 

       
Colesterolul, în cantităţi moderate, este extrem de important pentru organism deoarece:  
 

 INTRĂ ÎN STRUCTURA MEMBRANELOR CELULARE alături de fosfolipide; 
 
 Este PRECURSOR AL VITAMINEI D, sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete –UV: 
 

          ↓ UV 
  COLESTEROL   →    VITAMINA D 
Efectele carenţei (deficienţei) de vitamină D sau AVITAMINOZA D sunt: 
 ;CALCIUL nu se poate absorbi la nivelul intestinului ٭    
 ;la copii apare RAHITISMUL (oasele se curbează sub greutate corpului) ٭    
 .la adulţi apare OSTEOMALACIA ٭         

      
 Este PRECURSOR AL ACIZILOR BILIARI.  
 

Acizii biliari şi sărurile biliare sunt „detergenţii” cu ajutorul cărora sunt  
emulsionate grăsimile în intestin.  

Lipaza, care degradează lipidele (la glicerol şi acizi graşi), nu poate face acest lucru 
decât dacă lipidele sunt emulsionate. Emulsionarea grăsimilor se face mai uşor atunci când 
sunt ingerate în alimente calde.). 

 
Sursele de colesterol sunt laptele integral, untul, smântîna, ficatul, creierul. 
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●   4. ROLUL ACIZILOR GRAŞI 

 Gustul şi aroma alimentelor este dată de grăsimi.  

Gustul bun al cărnii se datorează unui aminoacid: acid glutamic.  

Gustul  „Vegetei” este dat de acidul glutamic sau de glutamatul de Na . 

Acidul glutamic este un neurotransmiţător, alături de acetilcolină, noradrenalină 
(fiind mediatori chimici). În stări de stress, neuronii care produc acid glutamic, îl 
produc în exces, în cantităţi atât de mari încât omoară neuronii cu care fac sinapsă. ). 
Acidul glutamic în exces are efect NEUROTOXIC. 

  
Grăsimile conferă şi saţietatea alimentelor, pentru că staţionează mai mult în stomac. 

(Senzaţia de foame apare când stomacul este gol, când concentraţia de glucoză în sânge 
tinde să scadă. Concentraţia de glucoză obişnuită este de 100mg/100 ml sânge. 

 
ROLUL PROTEINELOR 

 
Proteinele reprezintă cea mai mare proporţie din compoziţia celulelor. 
Sunt macromolecule formate din aminoacizi legaţi prin legături peptidice (prin 
înlăturarea unei molecule de apă între gruparea carbonat a unui aminoacid şi gruparea – 
NH2  a aminoacidului alăturat). 

Exemplu: NH2 – CH2  – COOH     GLICOCOL (GLICERINĂ) 
NH2 – CH2  – COOH    HNH – CH2 – COOH   
NH2 – CH2  – CO - NH – CH2 – COOH   

                              ↑ 
                    legătură peptidică 

Numărul aminoacizilor care intră în compoziţia proteinelor este de aproximativ 20, dar 
într-o singură celulă animală pot să fie 1000 de proteine diferite. 

Din punct de vedere alimentar, aminoacizii sunt de două feluri:  
● aminoacizi esenţiali (pe care organismul uman nu îi poate sintetiza, şi care trebuie să 
fie conţinuţi în hrană), 
● aminoacizi neesenţiali (pe care organismul uman îi poate sintetiza). 

AMINOACIZI ESENŢIALI  AMINOACIZI NEESENŢIALI 
ARGININA 
FENILALANINA 
HISTIDINA 
LIZINA 
LEUCINA 
IZOLEUCINA 
METIONINA 
TREONINA 
TIRONINA 
VALINA 

ALANINA 
GLICINA 
ACIDUL ASPARTIC 
ACIDUL GLUTAMIC 
CISTEINA 
TIROZINA 
SERINA 
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PROTEINELE ALIMENTARE se clasifică după conţinutul în aminoacizi esenţiali în: 
 PROTEINE COMPLETE, cu valoare biologică ridicată, care conţin toţi aminoacizii 

esenţiali în cantitate adecvată.  
Acestea sunt de origine animală: lapte, carne, organe, ouă; 
 PROTEINE INCOMPLETE, cu valoare biologică scăzută, sunt proteine de origine 

vegetală: mazăre, fasole, grâu. 
Proteinele din grâu au deficit de lizină dar au în cantitate mare, metionină. 
Proteinele vegetale care, prin amestec, îşi completează deficitul în aminoacizi esenţiali 

se numesc proteine complementare şi sunt la fel de valoroase ca proteinele complete. 
Astfel, vegetarismul este posibil sub aspectul aprovizionării organismului cu aminoacizi 
esenţiali. De asemenea, dacă la ciorbe se adaugă o anumită cantitate de carne, se asigură 
conţinutul de aminoacizi esenţiali. 
 
ECHILIBRUL PROTEIC - BILANŢUL AZOTAT 
În studiul echilibrului energetic se disting cele trei situaţii: 
        ● VEA  =  CEO → GC  constantă;   
● VEA  >  CEO → GC  creşte;  
● VEA  <  CEO → GC  scade . 
 In cazul echilibrului proteic : 

Este cunoscut că : La 6,25 g proteine corespunde  1 g azot 
Un adult are nevoie zilnic de aproximativ  100 – 150  g  proteine 
Dacă   6,25 g proteine ---------  1 g N 
         150     g proteine--------- 25 g N 
1.  ECHILIBRUL  AZOTAT           25 g N ingerat  =  25 g N ureic 
    La adult : Cantitatea de N din proteinele ingerate (CNPI) faţă de cantitatea de N 
rezultată în urma degradării proteinelor şi eliminată ca uree, prin urină, transpiraţie (CNPD), 
sunt egale. 
2.  BILANŢUL  AZOTAT  POZITIV: CNPI>CNPD x g N ingerat>y g N ureic 
Este specific la TINERI ÎN CREŞTERE, ÎN CONVALESCENŢĂ, la FEMEI 
ÎNSĂRCINATE. Cantitatea de N din proteinele ingerate este mai mare decât cantitatea de 
N din proteinele degradate, aflat în uree. 
3. BILANŢUL AZOTAT NEGATIV:  CNPI<CNPD x g N ingerat<y g N ureic 
   Este specific persoanelor în vârstă, persoanelor înfometate. 

 
Metabolismul presupune  
 
Sinteze = anabolism A; si  Degradare = catabolism C 
 

La tineri          A > C;  
La maturi        A = C (echilibru între procesele anabolice şi catabolice) 
La vârstnici     A < C (predomină catabolismul) 

 La organismele în creştere este nevoie de proteine pentru formarea de noi celule, 
pentru creştere, repararea celulelor vechi, înlocuirea proteinelor degradate. 

 La organismele adulte permanent se degradează proteine, se descompun în aminoacizi 
şi trebuie înlocuite. O proteină degradată poate fi – o proteină canal; o proteină 
enzimă, indispensabilă, care trebuie înlocuită. 

 
Cantitatea de proteine care o ingerăm zilnic trebuie să fie de 100-150 g, dar cantitatea 

de proteine care se sintetizează în organism este de         400 g. Diferenţa de 300-250 g se 
sintetizează (în plus) pe baza aminoacizilor rezultaţi din proteinele degradate.  
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 Durata de viaţă a proteinelor diferă în funcţie de ţesut.  
 Este cu atât mai mică cu cât ţesutul este mai activ metabolic.  
 La ţesuturi active durata de viaţă a proteinelor este de 10 zile.  
 Astfel sunt albuminele, globulinele, fibrinogenul din sânge, proteinele din ţesutul 

hepatic, ţesutul muscular. 
 La ţesuturi de structură durata de viaţă a proteinelor este de mai mulţi ani. Acestea 

sunt ţesuturi slab active metabolic ca: ţesutul conjunctiv, cartilaginos, osos.  (Ex. O 
proteina cu viaţa lungă este colagenul.) 

 Lipsa unui singur aminoacid. împiedică sinteza proteinelor, conform  codului genetic, 
şi duce la manifestarea bolilor. 

 
VALOAREA A NUTRIENŢILOR ENERGETICI DIN RAŢIA  ALIMENTARĂ 

În raţia alimentară diferiţii nutrienţi trebuie să reprezinte: 

1. glucidele  55% 
2. proteine   15%  
3. lipidele  30% (10% saturate/grasimi solide, 20% nesaturate-grasimi lichide)  

Uleiurile conţin 2 acizi graşi esenţiali pe care organismul nu-i poate sintetiza: acidul 
linoleic şi acidul linolenic cu C18. Exemple: 
Acid saturat      → C18 = acid stearic CH3 – (CH2)16 – COOH 
Acid nesaturat  → C18 = acid oleic    CH3 - (CH2 ) 14 - CH = CH - COOH 
    acid linoleic   → 2 legături duble,  acid linolenic → 3 legături duble   

ROLUL APEI ÎN ORGANISM 
Apa este un nutrient alături de nutrienţii energetici (glucide, lipide, proteine), de 

minerale – săruri minerale şi vitamine. 
Apa reprezintă, relativ constant, 60% din organism.  
Reglarea apei din corp se realizează prin intermediul senzaţiei de sete. Reducerea 

conţinutului de apă din corp prin transpiraţie, respiraţie, urină, provoacă senzaţia de sete.  
Nu există receptori sensibili la scăderea conţinutului de apă din corp. 
În apa din corp sunt dizolvate săruri minerale. Ca urmare a pierderii apei din corp, creşte 
concentraţia de săruri în lichidele extra- şi intracelulare, deci creşte presiunea osmotică 
pentru care organismul are receptori osmoreceptori. Excitarea osmoreceptorilor 
determină senzaţia de sete. Astfel de osmoreceptori se află în hipotalamus, în centrul 
setei -structură nervoasă situată la baza creierului. 

Deficientul de apă se reglează prin apariţia senzaţiei de sete, care se realizează 
prin excitarea osmoreceptorilor din hipotalamus.  
La unii vârstnici, centrul setei se poate distruge (neurodegenerescenţă) şi nu mai 
percep senzaţia de sete şi suferă de deshidratare gravă.  

 
Rolul apei în organism: 

1) solvent pentru multe substanţe (glucoză, săruri minerale) pe care le şi 
vehiculează în corp 

2) mediu în care se desfăşoară reacţiile metabolice (chimice) 
3) este reactant în unele reacţii chimice (degradarea grăsimilor). 
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Digestia, degradarea grăsimilor 

TRISTEARINA                                    GLICEROL   +   ACID STEARIC 
CH2-O-CO-(CH2)16-COOH                       CH2-OH 

         |                        | 
CH –O-CO-(CH2)16-COOH  + 3HOH → CH -OH  +  3 CH3-(CH2)16-COOH 

         |                        | 
CH2-O-CO-(CH2)16-COOH                       CH2-OH 

4) Apa vehiculează căldura în corp de la organele termogenetice (producătoare 
de căldură) (ficat, muşchi) la organele termolitice (pierd căldura) (piele, aparat 
respirator) 

Provenienţa apei din organism:  
din surse externe (apă, sucuri, fructe, iaurt) şi din surse metabolice. 
Apa metabolică:  

- 100 g lipide furnizează    107 g apă metabolică 
- 100 g glucide furnizează   56 g apă metabolică 
- 100 g proteine furnizează 40 g apă metabolică 

 
 

ROLUL MINERALELOR ÎN ORGANISM 
 

Pentru întreţinerea vieţii sunt necesare 26 elemente chimice, din totalul de 109 
elemente chimice cunoscute, aspecte demonstrate de experienţele efectuate pe găini, şobolani 
etc. 

Oxigenul, Carbonul, Hidrogenul şi Azotul, fiind componenţi ai substanţelor 
organice din structura corpului şi a apei, reprezintă 96% din totalul elementelor chimice. 

7  Macroelemente – macrominerale:  Ca,  P,  Na,  Cl,  K,  Mg,  S  reprezintă  4% 
din elementele chimice, fiind necesare în hrana zilnică în cantitate de peste 100 mg. 

15  Microelemente – microminerale:  Fe,  J,  F,  Se,  Zn,  Cu,  Co,  Cr, sunt 
necesare în cantităţi foarte mici, de câteva mg sau μg (1 mg = 1000 μg). 
 
ROLUL MACROELEMENTELOR    Ca,   P,   Na,   Cl,   K,   Mg,   S 

CALCIUL reprezintă 2% din greutatea corpului; este prezent în cantitatea cea mai 
mare. Din totalul Calciului din organism: 99% este în structura oaselor şi dinţilor, iar 1% 
intră în lichidul intracelular şi în lichidele extracelulare (lichide intercelulare, plasma 
sanguină, lichidul cerebrospinal) ale corpului. 

 Ca şi P formează în oase sărurile fosfocalcice. În structura oaselor şi dinţilor mai 
intră şi Na, Mg, F.  Ca şi P fixate în oase şi dinţi, le conferă tărie, dar sunt înlocuite pe 
parcursul unui an, printr-un proces fiziologic continuu, diferenţiat în funcţie de vârstă: la 
copii, sunt înlocuite în procent de 100 %, iar la adulţi, sunt înlocuite în procent de 20 % într-
un an. Lipsa calciului în alimente este foarte periculoasă, ducând la apariţia rahitismului, la 
copii, sau a osteomalaciei - decalcifierea oaselor, la adulţi. 
 
Mecanismul de autoreglare a concentraţiei de calciu în sânge.  
 
Menţinerea concentraţiei de calciu în sânge, prin mecanismul de autoreglare, se face la valori 
de : 10 mg ± 0,2 mg / 100 ml plasmă.  
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a) Deficitul de Ca din sânge, la adulţi, duce la secreţia de PARATHORMON, care 
stimulează eliberarea Ca din oase şi, prin intermediul VITAMINEI D, stimulează 
absorbţia Ca spre sânge, la nivelul intestinului. PARATHORMONUL=hormonul 
hipercalcemic, stimulează concentraţia Ca din sânge, prin 3 căi:  
1-prin stimularea eliberării calciului din oase; 
2-prin intermediul VITAMINEI D, care stimulează absorbţia calciului din intestin în sânge; 
3-stimulând reabsorbţia Ca din urina primară la nivelul rinichiului. 
 
Surse de Calciu sunt: 500 ml lapte / zi pentru adult şi 750 ml lapte / zi pentru copii; varza, 
conopida, castraveţii, mazărea, fasolea. 
 
Surse de Fosfor: sunt în laptele de vacă şi alte alimente, care însă pot conţine fosfor în 
exces, foarte dăunător, provenind din îngrăşăminte chimice, ape carbogazoase, 
coloranţi, conservanţi, aditivi pentru gust, din alimente. Singurul aliment sărac în fosfor 
este laptele de mamă. 
 
MECANISMELE DE REGLARE A CONCENTRAŢIEI DE Ca şi P din sânge sunt 
puternic influenţate de  
PRODUSUL FOSFOCALCIC= produsul concentraţiilor Ca şi P din sânge.    
Ca ~ 10 mg %,  P ≈ 3,3 mg %, PRODUSUL FOSFOCALCIC = 33 mg %. 

 Acesta poate să crească până la 40% prin creşterea  conţinutului de P, fără să afecteze 
organismul.  

 Când însă această valoare este depăşită, organismul pierde Ca prin urină şi 
concentraţia de Ca din sânge scade. 

 Când concentraţia de Ca din sânge scade sub 9,2 mg % apar efecte fiziologice 
negative: manifestările lipsei de calciu fiind contracţiile musculare spontane. 

 
ROLUL CALCIULUI ÎN LICHIDELE CORPULUI: 

- coagulează sângele (lipsa Ca determină hemoragii); 
- în coagularea laptelui; 
- în mecanismul transmisiei nervoase la nivelul sinapselor; 
- necesar în cuplarea excitaţiei cu contracţia la fibrele musculare. 

 
METABOLISMUL CALCIULUI  -  „ECHILIBRUL CALCIULUI”  

La adulţi :         Ca ingerat = Ca eliminat (prin urină); 
La copii:           Ca ingerat > Ca eliminat    (oasele se întăresc); 

La vârstnici:  Ca ingerat < Ca eliminat (demineralizarea oaselor, osteoporoză). 
Prevenirea osteoporozei: prin alimente bogate în Ca , eforturi fizice, vitamina D. 
La femeile între 45-55 de ani, una din două suferă de osteoporoză, iar  
la bărbaţii între 55 – 65 de ani, unul din opt, suferă de osteoporoză. 

SODIUL este un macromineral necesar zilnic în cantitate de 2 g, luat ca NaCl, din 3 g 
de sare. Excesul de sare din alimentaţie este una din cauzele hipertensiunii arteriale (HTA). 
La români şi în Europa se consumă aproximativ 6 g de NaCl /zi. 

CLORUL. Cantitatea de Clor necesară zilnic este de 1 g. 
POTASIUL este necesar zilnic în cantitate de 2g, alimentele având conţinut adecvat de K. 
MAGNEZIUL intră în compoziţia oaselor; este activator a foarte multe enzime 
catalitice în reacţiile biochimice.  
(Toate enzimele au natură proteică; toate reacţiile metabolice sunt catalizate de enzime.)  
Surse de magneziu sunt: mazărea, fasolea, carnea, tegumentul boabelor de grâu (din care, 
prin măcinare se înlătură 80 % din Mg conţinut). 
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CAUZELE DEFICITULUI DE ELEMENTE CHIMICE ÎN ORGANISM sunt:  -    
carenţa din alimente; 

- imposibilitatea absorbţiei la nivelul intestinului; 
- pierderi excesive din organism -prin urină (în diabet zaharat, insipid);  
- dacă se consumă proteine în exces: pierderi - prin transpiraţie. 

 
ROLUL ELEMENTELOR ÎN GENERAREA PRESIUNII OSMOTICE 
 
Na+   şi  Cl –  se găsesc în concentraţie mai mare în lichidele extracelulare. 
(În lichidul intracelular predomină K+). Sângele cuprinde :  

- 55 % plasmă sanguină;  
- 45 % elemente figurate(globule roşii, globule albe, trombocite). 

 Presiunea osmotică a lichidelor corpului are rol în  
     asigurarea echilibrului  hidroelectrolitic. 
 În organism funcţionează mecanisme care asigură menţinerea în 

concentraţie constantă a mineralelor (Na, Cl, K) şi a apei, datorită hormonului 
ALDOSTERON, produs de cortexul suprarenal. Dacă hormonul este deficitar, organismul 
pierde prin urină, la nivelul rinichiului, 
în primul rând Na, apoi Cl şi apă, ceea ce duce la scăderea volumului sângelui, viaţa fiind 
însă incompatibilă cu scăderea volumului sângelui sub 7 % din greutatea corporală, adică 
sub aproximativ 5 l.  

În generarea presiunii osmotice mai au rol Ca2+, Mg2+, HCO3 – etc.  Cantitatea de 
Ca necesară zilnic în alimente este de 1200 mg.  
HCO3

–are rol preponderent în transportul CO2  de la ţesuturi la plămâni. 
 

ROLUL FIERULUI: 
1 – intră în compoziţia hem - ului din globulele roşii – hematiile, conferind culoarea roşie a 
acestora. Hem-ul este parte a hemoglobinei, în care globina este o proteină. 
 2 – intră în compoziţia mioglobinei, în celulele-fibrele musculare. Hemoglobina transportă 
O2 de la plămâni la ţesuturi.  
Mioglobina are afinitate mai mare faţă de O2 decât hemoglobina, preia O2 de la la 
hemoglobina din sânge, şi îl pune la dispoziţia fibrelor musculare, mari consumatoare de O2 
3 – intră în compoziţia citocromilor =enzime pt eliberarea energiei în organism. 
4 – intră în compoziţia catalazei enzimă care catalizează  

degradarea apei oxigenate H2O2  la apă metabolică şi O2 . 
Peroxidul de hidrogen H2O2 se  produce permanent, este foarte toxic dar este degradat de                             
                                                  catalază: 
                                                        ↓  
                                          H2O2     →   2H2O + O2    
Gena sintezei de catalază, ca orice genă responsabilă pentru sinteza de proteine, inclusiv 
enzime, poate suferi alterări – mutaţii genetice, cum sunt cele produse la vârstnici, afectând 
sinteza normală a catalazei. Ca urmare apa oxigenată nu mai este descompusă şi are efect 
toxic, formându-se:  H2O2   →   2 OH , substanţă foarte toxică deoarece atacă acizii nucleici, 
proteinele, lipidele, producând disfuncţii celulare, ducând la îmbătrânire sau la îmbolnăvirea 
organismului.    

Fierul se găseşte în organism în cantitate de ≈ 5 g din care: 
      - 3,2 g în sânge,                             

  - 1,8 g în ficat, măduva roşie a oaselor. 
În ficat se stochează Fe şi vitaminele liposolubile A, D, E, K, substanţe extrem de 

importante pentru organism.   
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Prezenţa fierului în organism se exprimă şi procentual, fiind repartizat: 
70 % în sânge 
3,2 % în mioglobină 
0,1 % în citocromi 

73,4 % 

0,1 % în catalază 
  26,6 % Stocat în ficat şi măduva roşie a oaselor 

 Sursele de fier pentru organism sunt: 
de origine animală: ficat şi carne ( fiind prezent în compoziţia celulelor musculare, în 
mioglobină, citocromi, catalază); 
de origine vegetală: boabe de grâu, mazăre, fasole, NUCI (nucile fiind surse importante şi 
pentru alte elemente minerale, vitamine, proteine, lipide, glucide); 
Necesarul zilnic de fier este diferenţiat, fiind de:   
- 10 mg Fe / zi    la  ♂♀  după 45 – 55 de ani 
- 15 mg Fe / zi    la  ♀  fertile 
- 30 mg Fe / zi    la  ♀  gravide. 
Fe de origine animală din compoziţia hemoglobinei şi mioglobinei → Fe hem. 
Fe din compoziţia catalazei, citocromilor  →→→→→→→→→→Fe nonhem.  
În carne:-Fe hem=40%-din care 23% se absoarbe la nivelul intestinului,caFe2+. 
         -Fe nonhem = 60 % -  din care    3 % se absoarbe la nivelul intestinului.  
Proporţia de Fe nonhem poate fi crescută de la 3 % la 8 % de Vitamina C . 
Fe de origine vegetală este Fe nonhem. 
Fe nonhem din alimente este Fe 3+ şi necesită convertirea în Fe 2+ prin reacţia cu HCl din 
sucul gastric, rezultând compuşi feroşi cu Fe 2+ 

Lipsa Fe din organism  este cauzată de lipsa lui din alimente sau de faptul că nu este 
absorbit la nivelul intestinului. Carenţa de fier se manifestă prin paliditate, oboseală care se 
instalează foarte repede. 
 
COBALTUL intră în compoziţia VITAMINEI  B 12 (cobalamină), prezentă numai în 
alimentele de origine animală, carne, lapte.  
Vegetarienii au nevoie de suplimente de vitamină B 12.  
În organism nu se găseşte sub formă ionică. 
 
CUPRUL de obicei nu lipeşte din alimente, decât în unele zone cu sol sărac în Cu. 
Simptomele carenţei de Cu sunt  paliditatea şi oboseala repidă, deoarece Cu are rol în sinteza 
HEM – ului.  
 
ZINCUL  intră în compoziţia a o serie de enzime ca:   
PEPTIDAZELE (care degradează peptidele la aminoacizi); 
-   ANHIDRAZA CARBONICĂ (care degradează H2CO3 → CO2 +H2O) 
CROMUL este necesar pentru ca INSULINA să-şi exercite efectul maxim de introducere a 
glucozei în celule. 
 
IODUL este necesar zilnic în cantitate foarte mică de cca. 150 μg, fiind preluat din sarea de 
bucătărie (NaJ).  În unele zone muntoase, îndepărtate de mare, lipseşte iodul, zonele fiind 
numite zone guşogene, cum sunt cele din Munţii Apuseni, Munţii Gutâiului.  

 
Iodul intră în compoziţia hormonilor tiroidieni  

T 3 = triiodotironina,  
T 4 = tiroxina (tetraiodotironina). 

Precursorul hormonilor tiroidieni este aminoacidul TIROZINA. 
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Rolul T 3 şi T 4 este :  
1 – în stimularea sintezei proteinelor, în creştere, în înlocuirea proteinelor uzate; 
2 – în stimularea dezvoltării sistemului nervos; 
3 –în stimularea arderilor(oxidărilor), are rol în eliberarea energiei în organism. 
Dacă hormonii tiroidieni lipsesc, la copii are loc întârzierea mintală şi creşterea.  
În situaţia de HIPERTIROIDISM arderile sunt intense, temperatura corpului mai ridicată. În 
situaţia de HIPOTIROIDISM arderile sunt lente. 
Creşterea în volum a glandei tiroide duce la apariţia guşei. Guşa endemică este cauzată de 
deficitul de iod. Tiroida are doi lobi formaţi din foliculi tiroidieni. 
 În absenţa iodului, hormonii tiroidieni nu se pot sintetiza. Ca efect, producţia de 
HRTSH şi TSH creşte. TSH – ul stimulează creşterea în volum a celulelor foliculilor 
tiroidieni şi a numărului lor, formându-se guşa. 
                                  H.T.       → Hipotalamus 
                                    ↓ 
                              H.R.T.S.H.→Hormon eliberator de hormon tirostimulator ce 
                                    ↓    stimulează sinteza şi eliberarea de hormoni din H.A. 
                                  H.A.        → Hipofiza anterioară 
                                    ↓ 
                                T.S.H.     → Hormon tirostimulator 
                                    ↓  
                            TIROIDA      
                                    ↓ 
                             T 3    T 4 
 

T.S.H.  -  Hormonul tirostimulator este transportat pe calea sângelui la tiroidă şi 
stimulează sinteza şi eliberarea T 3, T 4, în sânge. Când concentraţia lor din sânge ajunge la 
un anumit nivel, se inhibă sinteza şi eliberarea de HRTSH din HT- Hipotalamus  şi de TSH 
din HA- Hipofiza anterioară.. 
  
SELENIUL intră în compoziţia GLUTATION PEROXIDAZEI,  enzimă care degradează 
apa oxigenată şi derivaţii ei , care au efect oxidant, distrugând acizi nucleici, proteine, 
lipide. Seleniul are efect antioxidant, încetineşte îmbătrânirea. Deficitul de seleniu duce la : 
necroză hepatică(moartea celulelor hepatice); distrofie musculară (distrugerea structurii 
musculare). Cantitatea de seleniu necesară zilnic este de 70 μg. În cantitate mare de 1 mg / zi, 
timp de 2 ani, are efect toxic. Tot efect antioxidant are şi VITAMINA  E , care fixează apa 
oxigenată şi radicalii derivaţi din ea şi îi neutralizează.  
         
VITAMINELE. 

Vitaminele sunt necesare în cantităţi de câteva mg sau μg / zi.  
Rolul vitaminelor este  cunoscut de la începutul secolului XX.  
Numele „vitamină” este impropriu deoarece nu toate vitaminele conţin amine.    
Cu excepţia vitaminei A, celelalte vitamine se distrug repede în alimente, chiar în 

congelator şi cu atât mai mult la „fierbere”, la temperaturi de 70 – 80 oC prin pregătirea 
mâncării.  

Vitaminele se clasifică în  2 categorii: 
-1- VITAMINE   LIPOSOLUBILE : A, D, E, K. 

Pentru absorbţia lor sunt necesare sărurile biliare, ca şi pentru absorbţia grăsimilor, de unde 
rezultă că insuficienţa hepatică atrage incapacitatea absorbţiei vitaminelor liposolubile.  
Organismul localizează vitaminele liposolubile în ficat, rinichi. Organismul rezista la lipsa lor 
din hrană timp de o lună, chiar mai mult. 
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-2- VITABINE    HIDROSOLUBILE : B 12, B 1, B 2, B 6, PP, C, 
acid folic, acidul pantotenic, biotina 
B 12 =cobalamina (singura greu solubilă şi în apă, absorbţia durează 1 h)  
B 1 = tiamina 
B 2 = riboflavina 
B 6 = piridoxina sau piridoxal 
PP = nicotinamina sau acidul nicotinic 
Vitamina C = acidul ascorbic 
acidul folic , acidul pantotenic, biotina  
Vitaminele B 1, B 2, PP sunt coenzime ale unor enzime care au rol în eliberarea energiei 
în organism. (Enzimele sunt alcătuite: unele numai dintr-o parte proteică, altele din parte 
proteică şi o coenzimă neproteică.) 
 

VITABINELE    HIDROSOLUBILE 
Vitamina B 1 = tiamina. Vitamina B 1 este coenzimă a decarboxilazei acidului 

piruvic. În lipsa vit. B 1, acidul piruvic nu poate fi degradat, se acumulează în celule, este 
toxic, producând instalarea oboselii, lipsa de energie. Acidul piruvic, în prezenţa enzimei se 
degradează la CO2+H2O şi furnizează 38 mol. de ATP. (Glucoza eliberează 2 mol. de ATP): 

                     2 mol ATP                    38 mol ATP 
GLUCOZA       →       acid piruvic        →        CO2  + H2 O 
                                  (produs intermediar) 

Lipsa vitaminei B1 cauzează o boală foarte gravă: Beri – Beri, frecventă în trecut la 
popoarele care consumă orez decorticat. Simptomele sunt: senzaţia de oboseală, dureri de cap 
şi pe traiectul nervilor, paralizii. 
Susele de Vitamina B 1 sunt: coaja boabelor de grâu, produsele de origine animală, vit.B1 
fiind coenzima implicată în degradarea glucozei = sursa preferată de energie a celulelor. 

Vitamina B 2 = riboflavina. Din ea derivă câteva coenzime: 
FMN = FLAVINMONONUCLEOTID 
FAD=FLAVINADENINDINUCLEOTID=coenzimă a enzimei din ciclul citric. 
Simptomele lipsei de vit. B 2 sunt: - oboseală;- leziuni la colţurile gurii şi nasului; - în cornee 
apar vase de sânge supranumerare; - limba creşte în dimensiune (glosită). 
Surse de vit. B 2: laptele păstrat în vase închise. Radiaţiile UV distrug vit. B2. 

Vitamina PP = nicotinamina sau acidul nicotinic. Intră în compoziţia 
NAD = NICOTINAMIDADENINDINUCLEOTID, coenzimă a unor enzime din  
ciclul citric (= ciclul lui Krebs sau ciclul tricarboxilic).  
Simptomele lipsei de vit.PP sunt: dermatoze, diaree, demenţă, chiar deces. 
Surse de vit.PP: produse animale. 

Vitamina B 6 = piridoxina sau piridoxal are: 
-rol în metabolism, ca şi coenzimă a unor enzime implicate în sinteza de aminoacizi 
neesenţiali, ca TRANSAMINAZE ŞI DECARBOXILAZE; 
-rol în metabolismul triptofanului.  
-În prezenţa vit. B 6, din TRIPTOFAN se sintetizează  
     SEROTONINA= substanţă cu acţiune vasomotoare, care determină    
     VASODILATAŢIA şi VASOCONSTRICŢIA vaselor sanguine. 

Acidul folic are rol în sinteza proteinelor şi acizilor nucleici, în creşterea şi repararea 
ţesuturilor. Este necesar în sinteza HEM – ului.  
În carenţa de acid folic, vit C, vit. B 12 apar anemii. 

                                                + Vitamina C                              + Vitamina B 12  
ACIDUL FOLIC INACTIV       →       ACID FOLIC ACTIV     →    sinteza HEM - ului 

 



 252 

Acidul pantotenic şi  biotina  sunt vitamine larg răspândite, carenţele sunt rare. 
Vitamina C = ACIDUL ASCORBIC, are rol în: 

-sinteza COLAGENULUI (proteină din structura dermei, ţesutului conjunctiv, inclusiv osos, 
în spaţiile dintre celule ); 
-absorbţia FIERULUI;   
- inhibarea reacţiei dintre NITRIŢI şi AMINE, din colon, cu efect cancerigen:  
                                                                  + Vitamina C                                            
 NITRIŢI   +  AMINE ( HISTAMINE )  → //  →    NITROZAMINE    ( cancerigene, 
din COLON )  

Simptomele în carenţe de Vitamina C, sunt:  
- producerea de hemoragii din cauză că pereţii capilarelor devin fragili; 
-leziuni la gingii, căderea dinţilor, scăderea rezistenţei pielii, boala: SCORBUT. 
 

VITAMINELE   LIPOSOLUBILE 
VITAMINA  A   -    ANTIXEROFTALMICĂ (xero = uscare) are rol în: 

-sinteza pigmenţilor vizuali (rodopsina, iodopsina).  
Carenţa duce la pierderea temporală a vederii la lumină puternică sau slabă. 
-Sinteza proteinelor, în creşterea şi refacerea ţesuturilor. În carenţă, cele mai  
afectate ţesuturi sunt cele în care înmulţirea celulelor este intensă: ŢESUTURILE 
EPITELIALE: epiderma (ţesut multistratificat), epieliul intestinal, epiteliul căilor 
respiratorii, endoteliul vascular, corneea transparentă. Celulele din aceste ţesuturi acumulează 
KERATINA (proteină dură) şi se întăresc. La ochi poate provoca orbire (corneea 
transparentă devine opacă- xeroftalmie). 
 Surse de vitamina A sunt în: ficat, rinichi.  Provitamina A are sursa în morcovi, 
legume şi fructe colorate gălbui, unde pigmenţii carotenoizi sunt precursori de vit. A .  
În morcovi se găseşte cel mai important precursor de vit. A : β –carotenul. Prin fierberea 
alimentelor bogate în pigmenţi carotenoizi se favorizează eliberarea acestora din celule. 

VITAMINA  D   -   ANTIRAHITICĂ este implicată în absorbţia calciului. 
Acţionează asemenea hormonilor ca hormon D = vitamina D activă.  
Se sintetizează în 3 etape: în piele; în ficat; în rinichi. Dacă există afecţiuni ale acestor 
organe, sinteza de vit. D este afectată. Sursele de vit.D sunt: uleiul de peşte (în exces este 
toxic). 

VITAMINA  K -ANTIHEMORAGICĂ . Se găseşte în frunzele unor legume: 
spanac, varză; are rol în: sinteza unor factori ai coagulării (PROTROMBINA, sintetizată de 
flora microbiană din intestin ); în sinteza florei intestinale;nu străbate bariera placentară, copii 
nou născuţi, în prima săptămână, nu au floră bacteriană şi dacă au hemoragii, trebuie să li se 
administreze vit. K. 

 
CARACTERISTICILE UNEI BUNE DIETE 

 
Trebuie să corespundă din punct de vedere energetic VEA=CEO  
(ex. 2500 kcal=2500 kcal, cosaş→6000 kcal) 

Trebuie să conţină toţi nutrienţii necesari organismului (cca 50) din care: 
Vitamine : 15; Minerale : 26; Lipide 
Proteine : 20 aminoacizi (10 aminoacizi esenţiali); 
Glucide (glucoză, fructoză, lactoză, etc). 
Valoarea energetică a alimentelor (VEA) trebuie să fie satisfăcută astfel:  
55% glucide (amidon);  
30% lipide – 20% lipide nesaturate, 10% lipide saturate;  
15% proteine. 
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Raţia alimentară trebuie să fie formată din alimente diverse pentru a satisface 
necesarul de nutrienţi. Unele alimente pot conţine substanţe toxice (prin contaminare), de 
care însă, organismul se poate dezintoxica dacă nu le consumă zilnic. 

Alimentele se pot grupa în 5 mari categorii: 
1. Cereale şi derivate din cereale. Grâul conţine:  
- amidon, nutrientul cel mai important din punct de vedere energetic; 
     - Vitamine: grupul B, vit. E liposolubilă;  
     - Minerale: 80% din Mg se pierde prin  măcinare;  
     - fibre alimentare 
2. Laptele şi derivatele lui – aliment complex:  
Ca (500 ml/zi), Vitaminele B2 , A, B12 
3. Carnea şi alternativele ei (mazăre, fasole, soia, linte) 
Legume sunt surse incomplete de proteine ce se completează cu cele din grâu:  
Proteinele din grâu sunt sărace în LIZINĂ şi bogate în METIONINĂ, iar proteinele din 
leguminoase (din mazăre, fasole etc.) sunt bogate în LIZINĂ şi sărace în METIONINĂ.  
Porumbul este sărac în LIZINĂ şi în TRIPTOFAN. 
Carnea este un aliment complex, conţinând: - proteine complete =  proteine cu valoare 
energetică ridicată , toţi aminoacizii esenţiali în cantităţi adecvate, - Fe (culoarea roşie a 
muşchilor, chiar fără sânge, este dată de Fe din compoziţia mioglobinei din fibrele 
musculare), - Mg, Zn,  
- Vitaminele B1, B2, PP, B12 (B12 se găseşte numai în alimentele animale, de aceea 
vegetarienii trebuie să ia suplimente de vit.B12). În organism se acumulează rezerve de B12 în 
ficat şi acestea ajung câţiva ani.Carenţa - avitaminoza B12 duce la anemie gravă. Anemia este 
cauzată de un complex de factori: lipsa Fe din alimentaţie, lipsa vitaminei C, lipsa HCL din 
sucul gastric, lipsa B6, a acidului folic, simptomele anemiei fiind: oboseala, paliditatea. 
4. Legumele şi fructele – surse importante de vitamine şi săruri minerale; 
5. Grăsimile şi alcoolul – trebuie consumate cu moderaţie. 

Într-un regim alimentar corect sunt recomandate   3 mese zilnice pentru adulţi şi 5 
mese pentru copii (cu 2 gustări substanţiale şi nu bogate în glucide, care determină cariile).  
O singură masă zilnică, chiar dacă este adecvată din punct de vedere al nutrienţilor sau 
energetic, este ne recomandată pentru că supraîncarcă mecanismele de digestie, absorbţie, 
metabolism şi excreţie. Atenţie deosebită trebuie acordată tinerilor în creştere şi femeilor 
însărcinate sau care alăptează pentru asigurarea necesarului de Ca, Fe, proteine de calitate şi 
vitamine. Felul cum evoluează sarcina se poate aprecia după evoluţia în greutate a mamei. 
Înainte de naştere, femeia are cu 11 kg mai mult faţă de normal (3,5 kg reprezintă fătul). La 
sfârşitul primului trimestru de sarcină, femeia are in plus 1,4 kg, apoi, în fiecare săptămână 
câte + 0,4 kg (38 săptămâni). Femeile subnutrite pot face edeme – se umflă mâinile şi 
picioarele) Copii sub 2,5 kg sunt „sub greutate”. 
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METABOLISMUL 

Cuprins: 
Metabolismul energetic.  
Metabolismul bazal.  
Factorii care influenţează cheltuielile energetice 

 

METABOLISMUL ENERGETIC 

DETERMINAREA  INTENSITATII  METABOLISMULUI  ENERGETIC 
   
Organismele vii sunt traversate de un flux permanent de materie şi energie. 
 Energia provine din substanţele alimentare, pe două căi: 
 • 1. în urma reacţiilor hidrolitice, în procent de 1% (ex. : cele care se referă la degradarea 
glicogenului, amidonului, lipidelor, proteinelor) şi  
•  2.  în urma reacţiilor de oxidoreducere, din lanţul respirator, în procent de 99%. 
 Energia rezultată este depozitată temporar în substanţele fosfat-macroergice: ATP-ul 
şi CP =creatin fosfatul. Energia CP este utilizată prin transferarea ei la ATP. 

Organismul apelează la rezervele de energie depozitate în ATP pentru  
 contracţia musculară,  
 reabsorbţia la nivelul tubilor uriniferi, (aceste două procese fiind cele mai mari 

consumatoare de energie ale organismului),  
 absorbţia intestinală,  
 sinteza substanţelor (proteine etc,) 

Fluxul de energie care însoţeşte fluxul de substanţe din organism se numeşte 
metabolism energetic. 

Consecutiv desfăşurării diferitelor activităţi rezultă  
 energie calorică, astfel că,  
 producţia de căldură reprezintă un  
 indicator preţios al intensităţii metabolismului intermediar,  
 al intensităţii arderilor. 

Metabolismul energetic - ME este energia care se eliberează în organism în urma 
degradării substanţelor energetice (glucide, lipide, proteine, ATP).  

 
1.  METODA  CALORIMETRIA  DIRECTA 

Măsurarea producţiei de căldură  presupune : determinarea energiei calorice.  
Intensitatea ME (IME) se exprimă în Kcal şi se raportează la 24h.  

Se utilizează aparatul numit – calorimetru, compus din : 
- cameră cu pereţi dublii, izolată termic de mediul exterior, 
- între pereţi circulă apă printr-un sistem de conducte, 
- C = contor, la ieşirea apei din conducte, pentru determinarea cantităţii de apă  

ce circulă prin sistem, 
- T1 – termometru la intrarea apei în conducte, 
- T2 – termometru la ieşirea apei din conducte, 
- D = dispozitiv din interiorul calorimetrului, cu H2SO4 .  

H2SO4  captează vaporii de apa rezultaţi prin respiraţie si transpiraţie. Cantitatea de apă 
rezultată din transpiraţie şi respiraţie se determină prin diferenţa dintre greutatea acidului 
sulfuric înainte şi consecutiv testării.  
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Temperatura subiectului se determină cu un termometru. 
IME se calculează după formula : (T2 – T1) x (V H2O + G H20) x 0,568 ± DT 
în care : 
G H2O = greutatea apei rezultată prin transpiraţie-respiraţie în timpul determinării 
V H2O = volumul de apă care a circulat prin sistem în timpul determinării, 
0,568 Kcal = constantă reprezentând căldura necesară pentru evaporarea a 1g H2O,  
DT = diferenţa de temperatură corporală înregistrată în timpul testării subiectului. 

Camerele calorimetrice pot avea dimensiuni diferite, pentru determinarea IME în diferite 
activităţi. 

Energia cheltuită de organism este de două categorii: 
1)energia utilizată pentru întreţinerea funcţiilor vitale în condiţii de repaos şi  
corespunde metabolismului energetic bazal; 
2) energia utilizată pentru desfăşurarea diferitelor activităţi:  
munca intelectuală, munca fizică (uşoară, moderată sau grea),  
care necesită cheltuieli de energie diferite. 
METtotal = MEBbazal + MEcorespunzator dif. activitati 

 
2.METODA CALORIMETRICĂ INDIRECTĂ 

Se realizează prin: 
1. Determinarea valorii energetice a alimentelor (a bilantului alimentar), 
2. Determinarea schimbului de gaze. 
 
 DETERMINAREA VALORII ENERGETICE A ALIMENTELOR 
(A BILANTULUI ALIMENTAR) 

Dacă omul desfăşoară acelaşi gen de activităţi într-un interval lung de timp, 
păstrându-şi greutatea corporală constantă, intensitatea metabolismului energetic se poate 
aprecia după valoarea energetică a cantităţii de alimente consumate zilnic.  

Se are în vedere, în acest calcul, faptul că fiecare aliment are o anumită valoare 
calorică.  

Prin arderea în organism ca şi în bomba calorimetrică  
 a unui g de glucide rezultă 4,1 kcal, apă şi dioxid de carbon; iar  
 a unui g de lipide 9,1 kcal şi dioxid de carbon.  
 Prin arderea unui g de proteine în bomba calorimetrică rezultă 

5,4 kcal, iar în organism 4,1 kcal în organism rezultând şi uree 
pe lângă apă şi dioxid de carbon.  

 Se are în vedere, de asemenea, faptul că principiile alimentare 
nu sunt absorbite complet la nivelul tubului digestiv, o parte se 
pierde prin fecale, astfel că  

 la calcularea valorii calorice se consideră că valorile reale sunt:  
4 kcal pentru glucide, 9 kcal pentru lipide, 4 kcal pentru proteine. 

 
Valoarea energetică a alimentelor poate fi o măsură a intensităţii metabolismului 

energetic când este egală cu cheltuielile energetice ale organismului şi dacă greutatea 
corporală se menţine constantă → când zilnic se desfăşoară acelaşi gen de activitate. 

a) VEA = CEO 
b) VEA >CEO →VEA nu este o măsură a intensităţii metabolismului energetic. 

Suplimentul se depune în organism →glicogen →lipide 
c) VEA < CEO → nu este o măsură a CEO.  

      
Numărul de calorii este asigurat din rezervele organismului. 
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Ex: Raţia alimentară de 2500 Kcal se asigură de un consum necesar zilnic de: 
- lapte de vacă (67 kcal/100 ml) →500 ml = 335 Kcal 
- pâinea albă                               → 200  g = 564 Kcal 
- ou  (171 Kcal/100g )         2 ouă = 120 g = 205 Kcal 
- carne (pasăre slabă)                        100 g = 128 Kcal 
- cartofi (89 Kcal/100g)                    200 g = 178 Kcal 
- morcovi                                          200 g =   90 Kcal 
- pătrunjel                           rădăcini   100 g =  53 Kcal  
-                                             frunze    25 g =   12 Kcal  
- paste făinoase                                  100 g = 366 Kcal 
- unt                                                     50 g = 403 Kcal 
- gris                                                   100 g = 354 Kcal 

                Total: 2690 Kcal > 2500 Kcal  
 
In această situaţie, VEA>CEO, 2700 kcal depăşeşte cu 200 Kcal CEO care este de 

2500 kcal, surplusul depunându-se sub formă de glicogen + grăsimi. 
În cazul  VEA < CEO, organismul apelează la glicogenul, lipidele şi apoi la proteinele 

din rezervele sale. 
 
METABOLISMUL BAZAL  ( MB ) 
Metabolismul bazal este metabolismul energetic ce corespunde situaţiei în care  

organismul consumă cea mai mică cantitate de energie şi, deci, produce cea mai diminuată 
cantitate de căldură pentru întreţinerea funcţionării organismului la nivelul cel mai redus de 
activitate - în timpul somnului sau în anumite condiţii standard stabilite:  
- repaus fizic - cu 24 ore înainte de determinare nu se face efort fizic, iar cu o jumătate de oră 
înainte se stă în poziţie orizontală, cu musculatura relaxată; 
-repaus psihic, fără preocupare psihică, într-un spaţiu liniştit, linişte, culoarea pereţilor verde 
sau albastru; 
-repaus digestiv – cu 24 ore înainte nu se consumă proteine, iar ultima masă se ia cu cca. 12 
ore înainte de determinare; 
-confort termic , adică 20 oC îmbrăcat, 30 oC dezbrăcat. 

Valoarea MB se determină după procedeul descris la ME şi se exprimă la  
greutatea corporală sau la suprafaţa corporală. 
 Valoarea MB este de aprox. 1 kcal/kg corp/oră,  
deci la 75 kg este de  75 x 24 h = 1700 kcal 

Valorile MB variază în funcţie de greutatea, de înălţimea - suprafaţa corpului; de 
vârstă:la copii este mai crescut decât la vârstnici; de sex-la femei sunt mai scăzute la femei 
34kcal/m2suprafaţă corporală/h,la bărbaţi: 40 kcal/m2 suprafaţă corporală/h; de climat – este 
mai crescut spre nord; de ritmul nictimeral - la animalele diurne este mai crescut ziua, iar la 
animalele nocturne este mai crescut noaptea; de dietă - este mai scăzut la vegetarieni. 
 Valoarea MB este un indicator al stării de sănătate. Creşte foarte mult în 
hipertiroidism, când oxidările celulare se decuplează de fosforilarea oxidativă. 
 
ALCĂTUIREA RAŢIEI ALIMENTARE 
 
 La alcătuirea raţiilor alimentare se au în vedere vârsta, sexul, greutatea corporală, 
condiţiile geografice şi felul activităţilor prestate de subiect. Compoziţia chimică şi puterea 
calorică a alimentelor se iau din tabele. 
Activităţile au fost grupate în 4 categorii, în raport cu energia consumată zilnic: 
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Categ.                     Felul muncii Nevoile energetice Kcal 
I. Persoane care desfăşoară muncă 

intelectuală: profesori, medici, ingineri, 
cercetători, funcţionari etc. 

3000 - 3200 

II. Persoane care lucrează în producţia 
mecanizată: strungari, frezori, textilişti etc. 

3500 

III. Persoane care fac muncă fizică lucrând pe 
maşini: tractorişti, excavatorişti etc. 

4000 

IV. Persoane care fac muncă fizică grea: 
hamali, cosaşi, la săpatul pământului etc. 

4500 - 5000 

  
LLaa  aallccăăttuuiirreeaa  rraaţţiiiilloorr  aalliimmeennttaarree  ssee  aarree  îînn  vveeddeerree  ccăă::    

1) puterea calorică a raţiei alimentare să corespundă consumului zilnic de energie. 
Valoarea energetică a alimentelor trebuie să fie repartizată proporţional astfel:  
55% glucide (amidon), 30% lipide (20% nesaturate, 10% saturate); 15% proteine. 
22))  pprrooppoorrţţiiaa  ddee  pprrootteeiinnee,,  lliippiiddee,,  gglluucciiddee  vvaarriiaazzăă  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  ffeelluull  mmuunncciiii  pprreessttaattee::    

  CCoonnţţiinnuuttuull  îînn  hhrraannăă    ((gg  //  2244    hh))  aall    
Categ. PPrrootteeiinneelloorr  

((PP))  
LLiippiiddeelloorr  

((LL))  
GGlluucciiddeelloorr  

((GG))  
Total g 

  
I. 110099  110066  443333            554488  
II. 112222  111166  449911            772299  
III. 114411  113344  555588  883333  
IV. 116633  115533  663311  994477  

  
33))  OOrrggaanniissmmuull  aarree  nneevvooiiee  ddee  pprrootteeiinnee  ccuu  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  ccoommpplleettăă  ((pprrootteeiinnee  ccaarree  ccoonnţţiinn  ttooţţii  
aammiinnooaacciizziiii,,  ccuumm  eessttee  ccaazzeeiinnaa  şşii  llaaccttooaallbbuummuunnaa  ddiinn  llaappttee,,  aavvaallbbuummiinnaa  şşii  oovvoovviitteelliinnaa  ddiinn  oouuăă,,  
aallbbuummiinnaa  şşii  mmiioozziinnaa  ddiinn  ccaarrnnee))..  PPrrootteeiinneellee  ddiinn  cceerreeaallee,,  lleegguummiinnooaassee  ((mmaazzăărree,,  ffeessoollee))  nnuu  
ccoonnţţiinn  ttooţţii  aammiinnooaacciizziiii  eesseennţţiiaallii  şşii,,  ddee  aacceeeeaa,,  ssuunntt  ccoonnssiiddeerraattee  pprrootteeiinnee  ccuu  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  
iinnccoommpplleettăă;;  
44))  pprriinn  aammeesstteeccaarreeaa  pprrootteeiinneelloorr  ccuu  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  ccoommpplleettăă  ccuu  cceellee  ccuu  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  
iinnccoommpplleettăă  ssee  rriiddiiccăă  vvaallooaarreeaa  bbiioollooggiiccăă  aa  pprrootteeiinneelloorr  ccuu  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  iinnccoommpplleettăă  ccuu  mmuulltt  
ppeessttee  mmeeddiiaa  aarriittmmeettiiccăă  aa  ccoommppoonneenntteelloorr..  AAssttffeell,,  aammeesstteeccuull  ddee  110000  gg  ccaarrnnee  şşii  220000  gg  ffăăiinnăă  aallbbăă  
aarree  oo  vvaallooaarree  bbiioollooggiiccăă  mmaaii  mmaarree  ddeeccââtt  330000  gg  ccaarrnnee;;  
55))  ccuu  ccââtt  rreeggiimmuull  aalliimmeennttaarr  eessttee  mmaaii  vvaarriiaatt,,  ccuu  aattââtt  aassiigguurrăă  mmaaii  bbiinnee  nneecceessaarruull  ddee  ssuubbssttaannţţee  
hhrrăănniittooaarree;;  
66))  uunn  ccoonnssuumm  eexxaaggeerraatt  ddee  ggrrăăssiimmii,,  ddee  pprrootteeiinnee  ssaauu  ddee  gglluucciiddee  dduuccee  llaa  ppeerrttuurrbbăărrii  mmeettaabboolliiccee..  
EExxcceessuull  ddee  lliippiiddee  ccaauuzzeeaazzăă  aaccuummuullaarreeaa  ddee  ccoorrppii  cceettoonniiccii  îînn  oorrggaanniissmm,,  cceell  ddee  pprrootteeiinnee  
aaccuummuullaarreeaa  ddee  aammoonniiaacc  şşii  uurreeee,,  iiaarr  cceell  ddee  gglluucciiddee  îînnccaarrccăă  eexxaaggeerraatt  ttuubbuull  ddiiggeessttiivv  şşii  ppooaattee  
dduuccee  llaa  ddiiaabbeett  zzaahhaarraatt..  

  
Bibliografie selectiva: 
• GHERGHEL PANTE, 2000. Fiziologie cu elemente de comportament.Casa cărţii de 
ştiinţă. Cluj 
• ROŞIORU CORINA, SEVCENCU CRISTIAN, PANTE GHERGHEL, 1995. Lucrări 
practice de fiziologie animală pentru uzul studenţilor. Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 
• STRUNGARU GR. POP MIRCEA, HELCO V., 1983. Fiziologia animalelor. Ed. 
Didactică şi pedagogică. Bucureşti. 
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MMOODDEELL  DDEE  AALLCCĂĂTTUUIIRREE  AA  RRAAŢŢIIEEII  AALLIIMMEENNTTAARREE  

PPrroodduussuull  aalliimmeennttaarr  CCoonnţţiinnuuttuull  îînn  pprrootteeiinnee,,  lliippiiddee,,  gglluucciiddee  ((gg))  PPuutteerreeaa  
ccaalloorriiccăă  

CCaannttiittaatteeaa((gg))  ddeennuummiirreeaa  PP  LL  GG  kkccaall  
220000  PPââiinnee  1133,,7788  11,,3300  9955,,4455  445599,,88  
220000  MMaaccaarrooaannee  1188,,7700  11,,6688  114422,,4466  667755,,44  
220000  CCaarrnnee  vviittăă  3388,,0000  1188,,9900  --  333311,,66  
110000  BBrrâânnzzăă  1155,,3366  1177,,1100  22,,9944  223344,,11  
220000  OOuuăă  2244,,0000  2222,,8800  00,,9988  331144,,44  
110000  ZZaahhăărr  --  --  9988,,8800  440055,,55  
5500  DDuullcceeaaţţăă  mmeerree  00,,1177  --  3322,,9966  110088,,88  
330000  CCaarrttooffii  44,,22  --  5577,,0000  225500,,88  
110000  MMoorrccoovvii  11,,0044  --  77,,4400  3344,,66  
5500  PPăăttrruunnjjeell  00,,7722  --  44,,5555  2211,,66  
5500  UUlleeii  --  4477,,4400  --  4444,,00  

TToottaall::  
11555500  aalliimmeennttee  111155,,9977  110099,,1188  444422,,4466  33227788,,44  
  
  

VVAALLOOAARREEAA  EENNEERRGGEETTIICCĂĂ  AA  UUNNOORR  AALLIIMMEENNTTEE  
DDeennuummiirreeaa  pprroodduussuulluuii  aalliimmeennttaarr    

((  110000  gg  ))  
PPrrootteeiinnee  

gg  
LLiippiiddee  

gg  
GGlluucciiddee  

gg  
CCoonnţţiinnuuttuull  îînn  kkccaall  

FFăăiinnăă  ddee  ccaarrttooffii  00,,7700  --  8800,,4477  333322,,88  
FFăăiinnăă  ddee  ggrrââuu  ccll..II  99,,3355  11,,0022  6699,,9955  333344,,66  

FFăăiinnăă    ddee  ggrrââuu  ccll..IIII  99,,7788  11,,3300  6688,,4411  333322,,77  
GGrriişş  99,,5522  00,,7744  7700,,3377  333344,,44  

AArrppaaccaaşş  66,,3300  11,,1100  6688,,4433  331166,,66  
OOrreezz  66,,4466  00,,9933  7722,,7777  333333,,55  

MMaaccaarrooaannee,,  ffiiddeeaa  99,,3355  00,,8844  7711,,2233  333388,,22  
MMaazzăărree  1155,,3388  22,,2211  5500,,8855  229933,,33  
FFaassoollee  1166,,2244  11,,9933  5500,,5577  229911,,88  

PPoorruummbb  ggrrăăuunnţţee  77,,0000  44,,2233  6633,,8833  332299,,77  
FFuullggii  ddee  ppoorruummbb  1122,,6677  11,,2211  6699,,4411  334477,,88  

PPââiinnee  ddiinn  ffăăiinnăă  ddee  ggrrââuu  cc ll..II  66,,8899  00,,6655  4477,,7711  222299,,99  
PPââiinnee  ddiinn  ggăăiinnăă  ddee  ggrrââuu  ccll..IIII  77,,1144  00,,8844  4466,,5566  222288,,00  

PPââiinnee  ddee  sseeccaarrăă  44,,8833  00,,8844  4400,,2233  119922,,66  
CCaarrnnee  ddee  bbee rrbbeecc  1166,,1155  1155,,3300  --  220088,,55  

CCaarrnnee  ddee  vviittăă  1199,,0000  99,,4455  --  116655,,88  
CCaarrnnee  ddee  iieeppuurree  2200,,4433  77,,2200  --  115500,,77  
CCaarrnnee  ddee  ppoorrcc  2222,,3333  99,,0000  --  117755,,33  

CCrreeiiee rr  88,,5555  88,,5555  --  111144,,66  
LLiimmbbăă  ddee  vvaaccăă  1155,,2200  1155,,7755  --  220088,,88  
FFiiccaatt  ddee  vvaaccăă  1188,,0055  3344,,5500  22,,9944  112233,,77  

ŞŞuunnccăă  1166,,1155  3311,,5500  --  339955,,22  
CCaarrnnee  ddee  ccuurrccaann  2233,,2288  77,,6655  --  116666,,66  
CCaarrnnee  ddee  ggăăiinnăă  1199,,0000  44,,5500  --  119999,,88  
CCaarrnnee  ddee  ppuuii  2200,,4433  22,,2255  --  110044,,77  

CCaallccaann  1144,,66  00,,8811  --  6655,,22  
CCrraapp  1155,,2200  33,,2244  --  9922,,55  
ŞŞttiiuuccăă  1177,,8866  00,,6633  --  7799,,11  

IIcc rree  ddee  nniisseettrruu  2255,,3377  1144,,2222  --  223366,,33  
LLaappttee  aaccrruu  33,,3366  33,,3333  44,,3311  6622,,44  

FFrriişşccăă  22,,8888  1199,,0000  33,,4433  220022,,66  
SSmmâânnttâânnăă  ssuupp..  11,,9922  3344,,2200  --  333366,,00  
SSmmâânnttâânnăă  ccll..II  22,,8888  2288,,5500  22,,4455  228866,,99  

BBrrâânnzzăă  1155,,3366  1177,,1100  22,,9944  223344,,11  
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DDeennuummiirreeaa  pprroodduussuulluuii  aalliimmeennttaarr    
((  110000  gg  ))  

PPrrootteeiinnee  
gg  

LLiippiiddee  
gg  

GGlluucciiddee  
gg  

CCoonnţţiinnuuttuull  îînn  kkccaall  

UUnntt  --  9944,,0055  --  887744,,77  
UUlleeii  vveeggeettaall  --  9944,,8811  --  888811,,77  

OOuuăă  1122,,0000  1111,,4400  00,,4499  115577,,22  
GGăăllbbeennuuşş  ddee  oouu  1155,,3366  2277,,5555  7777,,2244  332211,,22  
MMiiee rree  ddee  aallbbiinnee  00,,3344  --  7777,,2244  331188,,11  

ZZaahhăărr  --  --  9988,,9900  440055,,55  
CCaaccaaoo  2200,,0066  1199,,7799  3388,,1199  441133,,66  

CCiiooccoollaattăă  55,,1100  3344,,1133  5511,,3300  554488,,66  
BBoommbbooaannee  ccuu  llaappttee  22,,6644  88,,4466  7744,,7777  339966,,11  

MMaarrmmeellaaddăă  --  --  7733,,2255  330000,,33  
HHaallvvaa  1144,,0033  2299,,3399  4433,,4422  550088,,99  

DDuullcceeaaţţăă  ddee  mmeerree  00,,3344  --  6655,,9933  221177,,77  
DDuullcceeaaţţăă  ddee  ffrraaggii  00,,3344  --  7733,,4499  229988,,66  

DDuullcceeaaţţăă  ddee  zzmmeeuurrăă  00,,3344  --  6699,,6644  228866,,99  
VVaarrzzăă  pprrooaassppăăttăă  11,,4444  --  44,,5511  2244,,44  
VVaarrzzăă  ffeerrmmeennttaattăă  00,,8800  --  11,,7799  1100,,66  

CCoonnooppiiddăă  11,,7766  --  44,,4422  2255,,33  
CCeeaappăă  vveerrddee  11,,0044  --  33,,7744  1199,,00  

CCeeaappăă  22,,0000  --  88,,9933  4444,,88  
RReevveenntt  00,,4400  --  22,,5555  1122,,11  
SSaallaattăă  11,,2288  --  33,,0066  1177,,88  
SSppaannaacc  22,,9966  --  22,,8899  2244,,00  
MMăăccrriişş  22,,4400  --  33,,0066  2222,,44  

CCaassttrraavveeţţii  00,,8800  --  22,,0044  1111,,66  
RRooşşiiii  00,,8800  --  33,,2233  1166,,55  

PPaassttăă  ddee  ttoommaattee  3300%%  44,,0088  --  1177,,6688  8899,,22  
SSuucc  ddee  ttoommaattee  00,,8855  --  33,,0066  1166,,00  

DDoovvlleeccii  00,,8800  --  66,,5555  3300,,11  
FFaassoollee  ppăăssttăăii  22,,1166  --  55,,4444  3311,,55  

GGuulliiii  00,,6644  --  1100,,7711  4466,,22  
CCaarrttooffii  11,,4400  --  1199,,0000  8833,,66  

MMoorrccoovvii  11,,0044  --  77,,4400  3344,,66  
PPăăssttâârrnnaacc  11,,1122  --  99,,2277  4422,,66  
PPăăttrruunnjjeell  11,,4444  --  99,,1100  4433,,22  
RRiiddiicchhii  00,,9966  --  44,,1177  2211,,00  
SSffeeccllăă  11,,2200  --  88,,8844  4411,,22  
CCaaiissee  00,,5511  --  1100,,9988  4477,,11  

PPoorrttooccaallee  00,,7777  --  88,,1199  3366,,77  
SSttrruugguurrii  00,,6600  --  1144,,5588  6622,,22  
VViişşiinnee  00,,8855  --  1122,,8877  5566,,33  
PPeerree  00,,3344  --  1111,,1166  4477,,22  

CCăăppşşuunnii  00,,8855  --  88,,8822  3399,,66  
LLăămmââii  00,,5511  --  99,,2277  4400,,11  

ZZmmeeuurrăă  00,,8855  --  99,,1188  4411,,11  
MMaannddaarriinnee  00,,7777  --  99,,0000  4400,,11  

PPrruunnee  00,,6600  --  1122,,6600  5544,,11  
CCooaaccăăzzee  rrooşşiiii  00,,8855  --  1100,,0088  4444,,88  

CCooaaccăăzzee  nneeggrree  00,,8855  --  1122,,0066  5522,,99  
PPrruunnee  uussccaattee  33,,4400  --  6622,,1100  226688,,66  

MMeerree  00,,4433  --  1100,,0088  4433,,11  
MMeerree  uussccaattee  22,,3388  --  6633,,3366  226699,,55  
SSuucc  ddee  ccaaiissee  00,,4433  --  1144,,3355  6600,,88  

SSuucc  ddee  ppoorrttooccaallee  00,,6600  --  1133,,7788  5599,,00  
 
 



 260 

 
REGIMUL NUTRITIV AL ANIMALELOR 

 
Cuprins: 
Regimul nutritiv al animalelor.  
Funcţia digestivă şi particularităţile ei în seria animală 

Digestia 

Absorbţia nutrienţilor    
Funcţia respiratorie. Producerea energi ei în organism. Lantul respirator. Glicoliza.  
Stocarea energiei în organism 
                         

 
Funcţia digestivă şi particularităţile ei în seria animală 

 
 Viaţa pe Pământ depinde de energia solară; cu ajutorul ei plantele sintetizează 
substanţele organice din substanţele minerale (fotosinteza): CO2 + H2O → glucide.  

Pe Pământ, prima verigă a lanţurilor trofice sunt plantele verzi, iar în zonele acvatice 
sunt bacteriile. 

Pe fundul oceanelor, în zonele vulcanice, au fost identificate comunităţi foarte  
mari de animale, au fost descoperite foarte multe specii noi, total necunoscute. Deasupra 
acestor zone apa are o temperatura de aproximativ 350o, nu fierbe pentru că presiunea acolo 
este foarte mare. Unde temperatura apei este compatibilă cu viaţa (sub 40oC) este o populaţie 
foarte mare de bacterii care oxidează H2S şi obţin energia care serveşte la sinteza ATP. 
Aceste bacterii posedă pe lângă echipamentul enzimatic necesar sintezei ATP şi 
echipamentul necesar sintezei enzimatice din CO2 şi H2O. Existenţa acestor comunităţi de 
animale depinde totuşi de energia solară pentru că bacteriile utilizează O2 (provenit din 
fotosinteză) la oxidarea H2S. De asemenea, sunt importante ca sursă de hrană pentru unele 
animale care la rândul lor sunt mâncate de alte animale, din lanţul trofic. 
 Animalele unicelulare se hrănesc cu bacterii şi alge microscopice tot unicelulare. 
De exemplu, amiba preia hrana prin endocitoză, emite pseudopode în jurul hranei, care este 
cuprinsă într-o veziculă (vacuolă) digestivă, ce se desprinde din membrana plasmatică, spre 
interiorul celulei. 
 Cu particule mici de hrană se hrănesc nu numai unicelularele ci şi animalele mai mari 
la care hrana de bază este formată de zooplancton şi fitoplancton. Zooplanctonul este 
reprezentat de crustacee sub 5 mm. Balena are în cavitatea bucală un sistem de fanoane 
pentru filtrarea apei. Ea introduce în cavitatea bucală apa şi apoi închizând gura, apa este 
expulzată şi, cu ajutorul sistemului de filtrare, reţine fito- şi zooplanctonul. 
 Cele mai multe animale pluricelulare (metazoare), consumă particule mai mari de 
hrană pe care le prelucrează mecanic, le mărunţesc şi apoi, degradează macromoleculele 
nutrienţilor până la compuşi simpli, cu ajutorul enzimelor. 

Adaptări pentru ingerarea hranei la animalele pluricelulare 
Unele animale din grupe foarte diverse, rod hrana, o mestecă, o sfâşie, etc. 

Mărunţirea hranei este făcută de unele animale în cavitatea bucală iar de altele cu ajutorul 
unui stomac foarte puternic. De exemplu, unele păsări au un stomac care funcţionează ca o 
moară care macină şi mărunţeşte; pe lângă stomac au şi un stomac glandular care secretă 
enzime pentru degradarea chimică a macromoleculelor.  

Animalele care au sursa de hrană lichidă, prezintă adaptări complexe.  
Albinele consumă nectar, dar şi „roua de mană de afide”.  
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Afidele (păduchi de plante) sug seva elaborată a plantelor, având aparatul bucal 
transforma într-o trompă foarte ascuţită, pe care o introduc în frunze, în vasele liberiene, ce 
conţin seva elaborată. Seva elaborată conţine apă în care sunt dizolvate substanţele 
sintetizate de frunze: substanţe dulci, glucide în cantitate foarte mare şi proteine în cantitate 
foarte mică; ele trec prin tubul digestiv al afidelor şi se exudează- elimină, depunându-se pe 
frunze. Exudatele afidelor conţin multă apă care, sub acţiunea căldurii, se evaporă şi astfel 
creşte conţinutul  în glucide a lichidului care rămâne pe frunză, şi care este recoltat de albine. 
Acestea prepară din el „mierea de mană”, bogată în săruri minerale extrem de utile 
organismului, dar care nu este o hrană suficient de bună pentru iernatul albinelor. Afidele se 
dezvoltă ciclic, apărând populaţii mari şi producţie de „miere de mamă”, tot la 5-7 ani.  
 Păianjenii distrug insectele, care constituie prada lor, chiar dacă au un schelet 
exterior chitinos (exoschelet). Peste insecta prinsă în plasă, păianjenul îşi varsă sucurile 
digestive care degradează proteinele şi lipidele corpului insectei, apoi, extrage acest suc. 
 In intestinul omului găsim adesea paraziţi (tenii, ascarizi), care nu au tract digestiv 
ci preiau substanţele nutritive (glucoză, aminoacizi, acizi graşi, vitamine, săruri minerale) 
prin peretele corpului lor, dar având metabolism anaerob, nu valorifică integral aceste  
substanţe energetice absorbite.  
 Unele animale se hrănesc cu sânge (lipitori, ţânţari, căpuşe, păduchi).  

Lipitoarea dispune de o substanţă anticoagulantă în salivă care îi permite să sugă o 
cantitate mare de sânge. 
 Puii mamiferelor se hrănesc cu lapte (conţine proteine, glucide, lipide, vitamine, 
săruri minerale), fiind un aliment complex. Laptele de mamă conţine 1 % proteine, laptele de 
măgar conţine 1 % lipide, laptele de iepure conţine 15% proteine, laptele de focă conţine 
50% lipide. Cea mai mare cantitate de glucide o conţine laptele de cal, care poate să 
acumuleze până la 7% glucide şi nu mai mult, deoarece laptele este un produs de secreţie, 
care nu poate avea o concentraţie mai mare de glucide decât a sângelui. Laptele diferitelor 
specii nu este la fel de hrănitor. Cel mai hrănitor este laptele de focă, puiul având 20 kg la 
naştere şi este înţărcat după 4 zile, când ajunge la 40 kg. 
 Sunt câteva specii de păsări: porumbei, pinguin imperial care secretă la nivelul 
guşii, respectiv a esofagului, un lichid asemănător cu laptele, secreţie stimulată de acelaşi 
hormon: prolactina. Avantajul hrănirii cu acest lichid este că puii pot fi hrăniţi chiar dacă 
păsările adulte nu ar găsi o hrană specifică pentru ei. 

Digestia 
 Digestia este un proces de degradare mecanică, până la particule foarte mici, urmată 
de o degradare chimică enzimatică hidrolitică a macromoleculelor până la monomeri 
simpli, cu ajutorul enzimelor. Dacă macromoleculele pot fi insolubile în apă, monomerii lor 
sunt solubili, formă în care se poate realiza absorbţia intestinală.  
 În lumea animală, digestia prezintă două forme. 
•  1.  Digestia intracelulară, la animale unicelulare; 
•  2.  Digestia extracelulară - în tubul digestiv, la animalele pluricelulare.  
La unele metazoare (ex. la hidră), coexistă ambele forme de digestie. 
• Rolul enzimelor şi al vitaminelor în digestie.  
     Digestia începe sub acţiunea enzimelor în tractul digestiv şi se desăvârşeşte în celulele 
din peretele tractului digestiv. Degradarea chimică se face cu ajutorul enzimelor.     

Enzimele sunt substanţe de natură proteică, unele conţinând şi o componentă 
neproteică, aceasta putând fi o vitamină, absolut necesară pentru activarea enzimei. De aceea 
unele vitamine sunt foarte importante. Toate reacţiile chimice-metabolice din organism sunt 
catalizate de enzime. În lipsa unor vitamine componente ale enzimelor, anumite reacţii nu se 
pot produce. Lipsa vitaminelor determină boli metabolice. 
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•  Fiecare enzimă are un pH şi o temperatură optimă la care activitatea ei este 
maximă, respectiv, viteza reacţiei pe care o catalizează este maximă iar produsul reacţiei 
rezultă în cantitatea cea mai mare. 

Valorile de pH şi de temperatură sub nivelul celor optime, reduc activitatea enzimei. 
Majoritatea enzimelor sunt inactive la temperaturi peste 45oC. Există câteva excepţii: 
unele enzime care degradează proteinele din fructele de papaya sau ananas, şi care rezistă la 
temperaturi de 70-80 oC, motiv pentru care se utilizează la frăgezirea cărnii, dar şi ele sunt 
distruse la temperatura de 100 oC. 

Toate enzimele digestive sunt hidrolitice. 
Exemplu:   

•      GLICOCOLUL                            legătură peptidică 
2NH2 – CH2 – COOH  – H2O → H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH + H2O 
Exemplu:                                                      
                                                    Lipaza                                                  
                                                        ↓ 

TRIPALMITINA  + 3 H2O    →    1 mol  GLICEROL   +  3 mol ACID PALMITIC            
                                                Lipaza                                              
                                                   ↓  
 TRIPALMITINA  +  3 H2O        → 

   
 
GLICEROL    

 
 
ACID PALMITIC 

       CH2―O―OC―(CH2)14―CH3       
       |     
       CH ―O―OC―(CH2)14―CH3 
       |     

CH2―O―OC―(CH2)14―CH3       

 CH2―OH         +   HOOC― (CH2)14―CH3   
 |                                                  3 molecule 
 CH―OH                            
 |     
 CH2―OH 

1 moleculă 

 
• DIGESTIA PROTEINELOR 

 
Proteinele sunt macromolecule formate din aminoacizi, cuprinzând în structura lor de 

la 100 la câteva mii de aminoacizi. În compoziţia proteinelor naturale intră 20 de aminoacizi, 
dar din aceştia rezultă un număr extrem de mare de proteine vegetale şi animale. Ex. : într-o 
singură celulă animală pot fi 1000 de proteine diferite. 
•    Degradarea proteinelor se face cu ajutorul a două categorii de enzime:  
endopeptidaze; exopeptidaze.  
• ENDOPEPTIDAZELE catalizează hidroliza legăturilor peptidice din interiorul lanţurilor 
(catenelor) peptidice. 
1. PEPSINA. Sub formă de proenzimă este produsă de glandele gastrice. În cavitatea 
gastrică, sub acţiunea HCl din sucul gastric, la pH=6, se transformă în pepsină.  
(pH-ul din sucul gastric este extrem de acid ≈2; iar în intestin la pH≥8, pepsina este 
inactivată).  Pepsina hidrolizează legăturile peptidice numai dintre anumiţi aminoacizi, din 
interiorul macromoleculelor proteice şi astfel, dintr-o macromoleculă proteică rezultă doar 
câteva fragmente de lanţuri peptidice. 
2. TRIPSINA: este produsă în pancreas sub formă de tripsinogen. Ajunge în duoden, unde 
sub acţiunea unei enzime (enterochinază) dă naştere la tripsină. Pancreasul conţine 
inhibitori ai enzimelor pe care le produce. În condiţii patologice, enzimele pancreatice pot fi 
activate chiar în interiorul lui şi distrug pancreasul→ pancreatită acută. 
• EXOPEPTIDAZELE hidrolizează legăturile peptidelor de la capetele lanţurilor 
peptidice. Unele sunt sintetizate de pancreas. Altele sunt sintetizate de glandele digestive de 
la nivelul intestinului subţire. 
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•  Macromoleculele  proteice sunt degradate in mai multe faze: 
1. intervine  pepsina  →  rezultă mai multe lanţuri peptidice, mai scurte. 
2. intervine tripsina   →  hidrolizează legăturile peptidice din interiorul lanţurilor  

scurte rezultate anterior, rezultă lanţuri şi mai scurte. 
3.  exopeptidele           →  hidrolizează legăturile peptidice de la capete, rezultă lanţuri  

de doi aminoacizi-dipeptide, 
     4.  dipeptidazele       →  hidrolizează dipeptidele în cei 2 aminoacizi, fiind produse de 
glandele din structura intestinului subţire - ENTEROCITE. 
 
•  Produşii finali de digestie ai proteinelor, care se absorb sub aceste forme, sunt: 

- aminoacizii, dipeptidele, tripeptidele.  
 

•  În ENTEROCITE, di- şi tripeptidele sunt degradate la aminoacizi.  
Dipeptidele → 2 aminoacizi;            Tripeptidele → 3 aminoacizi. 

Epiteliul intestinal este format dintr-un singur strat de celule numite enterocite, care au formă 
columnară, la polul apical (dinspre lumen) sunt prevăzute cu microvilozităţi. 
 

•   DIGESTIA GRASIMILOR 
 

Enzima care degradează grăsimile este produsă în cantitatea cea mai mare de 
pancreas: lipaza pancreatică. Sucul intestinal conţine o lipază mult mai slabă.  

Digestia grăsimilor implică emulsionarea lor (în particule fine): 
•  cu un „detergent” propriu organismului: sărurile biliare, produse de ficat şi   
• prin mişcări mecanice ale intestinului subţire, mişcări de pendulare: contracţii alternative 
ale musculaturii longitudinale din structura anselor intestinale.  

Produşii de degradare a lipidelor sunt: glicerol;   -acizi graşi;   -    monogliceride,         
care se solubilizează în apă cu ajutorul sărurilor biliare şi astfel pot fi absorbiţi. 

Ex.: o particulă a grăsimilor este ceara = ester al unui acid gras cu catenă lungă. 
Ceara albinelor este mâncată de larva unui fluture. sau de o pasăre din Africa de Sud. Ceara 
este sintetizată în cantitate mare de crustaceele copepode marine, ce constituie hrana pentru 
balene şi unii peşti. Degradarea cerii se face cu ajutorul enzimelor produse de bacteriile 
din tractul digestiv – bacterii simbionte ale animalelor. 

 
• DIGESTIA GLUCIDELOR 

AMIDONUL  
este degradat cu ajutorul AMILAZEI produsă de glandele salivare şi pancreas, rezultând: 
MALTOZĂ. MALTOTRIOZĂ, DEXTRINE. 
Amidonul + amilaza → Maltoză         (formată din 2 molecule de glucoză);  
       → Maltotrioză     (3 molecule de glucoză) 
       → Dextrine        (4-9 molecule de glucoză) 
Cu ajutorul   MALTAZEI, se face în continuare degradarea până la GLUCOZĂ.  
Amidonul este substanţă de rezervă, la plante; la om este principala resursă energetică. 
LACTOZA 
este degradată sub acţiunea LACTAZEI la GLUCOZĂ ŞI GALACTOZĂ.  
Ex. Persoanele cărora le lipseşte lactaza, au intoleranţă la lapte. Aşa sunt unele persoane,  
chiar din naştere, şi 50% din oamenii maturi. Pentru că intestinul nu produce lactază, lactoza 
ajunge în intestinul gros unde, enzimele bacteriene o descompun la CO2 şi acid acetic lactic 
care irită mucoasa intestinului gros, iniţiază contracţii puternice, expulzare, diaree. 
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• DIGESTIA CELULOZEI 
Celuloza este cel mai important compus structural al plantelor. Pentru animalele 

vertebrate, rol asemănător de compus structural îl au colagenul şi sărurile fosfocalcice. 
Celuloza este insolubilă în apă, este foarte rezistentă la acţiunea unor reactivi puternici. 
Reprezintă sursa energetică pentru animalele erbivore, inclusiv pentru cele mai importante 
animale domestice. 

CELULOZA  + CELULAZĂ → GLUCOZĂ 
Celulaza este enzima produsă de microorganismele care trăiesc în simbioză cu 

animalele erbivore. Erbivorele rumegătoare au un stomac compartimentat în: ierbar (100kg), 
ciur, foios, cheag (care produce sucuri digestive ce conţin enzime).  

Când ierbarul este plin, iarba este regurgitată, remestecată şi reînghiţită, realizând 
degradarea mecanică. Microorganismele din ierbar care produc celulaza, sunt reprezentate 
de bacterii şi ciliate. Rezultă glucoza care prin fermentaţie → CH4, CO2 (înlăturate prin 
eructaţie) şi acizi: acetic, propionic, butilic. Acizii sunt absorbiţi şi furnizează cca 70% din 
cerinţele energetice zilnice. Ex.: ierbarul unei vite sătule are cca. 100 kg şi conţine iarbă, 
secreţie salivară şi aproximativ 2 kg de ciliate. Acizii rezultaţi la fermentaţie sunt neutralizaţi 
de salivă care conţine NaHCO3  

La o vacă de 500 kg apa reprezintă 2/3, adică 332 l apă = 60% din greutate; saliva 
produsă într-o zi reprezintă 1/3 = 166 l; cele 2 kg de ciliate conţin cca 150 g proteine, care 
sunt degradate de sucurile digestive la aminoacizi. Bacteriile din stomacul vitelor pot 
sintetiza aminoacizi esenţiali, pe care apoi sucurile gastrice îi degradează şi reprezintă sursa 
de aminoacizi esenţiali pentru vite. Bacteriile pot sintetiza şi vitaminele din grupul B care 
reprezintă o sursă de vitamine atât pentru vite cât şi pentru oameni.  

 
DIGESTIA GLUCIDELOR   presupune intervenţia enzimelor: 
                              •   Degradarea amidonului  -   AMILAZA, MALTAZA.  

                                                     •   Degradarea lactozei        -   LACTAZA. 
                                                      •   Degradarea celulozei      -  CELULAZĂ 

NECESARUL DE APĂ ÎN DIGESTIE 
 Digestia are loc în mediul lichid apos. Cantitatea necesară de lichid care ajunge zilnic 
în tractul digestiv, este de aproximativ 2 l apă pe zi.  

În structura corpului, apa este prezentă în: salivă-1,5 l; suc gastric-2 l; suc 
pancreatic-1,5 l; suc intestinal-1,5 l ; suc biliar-0,5 l; total 9 l apă, din care: 8,5 l sunt 
absorbiţi la nivelul intestinului subţire, 0,5 l sunt absorbiţi de intestinul gros (0,4 l 
reabsorbiţi şi 0,1 l eliminaţi cu materialul nedigerat – fecale). Cu excepţia sucului biliar toate 
celelalte sucuri conţin enzime hidrolitice care catalizează degradarea macromoleculelor cu 
participarea apei. 

Fiecare suc digestiv are un pH caracteristic: saliva pH = 7 (puţin sub 7), sucul 
gastric pH = 2 (puternic acid), sucul biliar, pancreatic şi intestinal pH =7- 8 (alcalin). 
Digestia în cavitatea bucală se petrece în mediu neutru, în stomac – în mediu puternic acid,  
în intestin – în mediu alcalin. Cel mai important compus al sucului gastric este HCl care 
îndeplineşte următoarele roluri: 
- are acţiune bactericidă (alimentele conţin bacterii uneori chiar patogene), 
- asupra absorbţiei fierului; fierul este ingerat ca şi compuşi  ferici (Fe3+) şi este absorbit ca 
fier bivalent. În lipsa HCl apare o anemie foarte gravă. 
- stimulează secreţia de suc pancreatic prin intermediul unor hormoni; în lipsa acidului 
clorhidric digestia este compromisă deoarece se secretă foarte puţin suc pancreatic, care are 
rol extrem de important în digestia lipidelor, glucidelor, proteinelor deoarece conţine: cea mai 
puternică lipaza, amilaza şi enzime proteolitice importante.  
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Intestinul subţire, intestinul gros şi stomacul au un epiteliu unistratificat prin 
care se face absorbţia nutrienţilor. Organul cel mai specializat la absorbţia 
nutrienţilor este intestinul subţire = enteron. Suprafaţa intestinului subţire lui 
este de 100 m2, lungimea 2,75 m. Suprafaţa e mărită de vilozităţile intestinale 
(pliuri marginale apicale ale enterocitelor) şi de valvule = pliuri mai mari ale 
mucoasei intestinale.  

 
ABSORBŢIA SODIULUI 

Concentraţia de Na în lumenul intestinal este mai mare decât în interiorul enterocitelor. Na 
se deplaseauă din lumenul intestinal, spre enterocite şi difuzează pe proteinele 
transportatoare, din membrana de la polul apical al enterocitelor.  
Proteina transportatoare de Na are 2 locusuri:  

    pentru  fixarea sodiului şi pentru fixarea glucozei şi galactozei.  
Alte proteine transportatoare de Na au locusuri pentru unii aminoacizi, di-şi tripeptide.  

Glucoza, galactoza, aminoacizii, di- şi tripeptidele difuzează din lumenul intestinal 

pătrunzând în enterocite pe proteinele transportatoare de Na.  

Când concentraţia ionilor de Na tinde să crească peste un anumit nivel este activată o 
enzimă pompă: ATP–ază dependentă de ionii de sodiu şi potasiu. Ea asigură expulzarea 
excesului de ioni de Na din celule şi introduce ionii de K în raport de 3/2.  
 
            mediu extracelular  →    Na+  K+     
             
            mediu intracelular  →                                   
 
 

3 Na+  → 
 
 
 

2 K+   →                                                                                      
 

 
Ionii de sodiu sunt mai concentraţi în mediu extracelular, lichidul intestinal, 

plasma sanguină. Ionii de potasiu sunt mai concentraţi în mediul intracelular.  
Regula după care se fac schimburile de ioni pozitivi:  

difuzează dintr-un mediu mai concentrat, într-un mediu mai diluat: 
a.  fie urmat de un ion de semn contrar, 
b.  fie că din mediul diluat difuzează un ion cu sarcină electrică identică.  
 

 
   Schimburile de ioni pozitivi 
dintr-un mediu mai concentrat  
într-un mediu mai diluat. 
 
 

 
• Ionul de sodiu atrage după el şi ionul de clor; drept urmare  
• în spaţiul dintre enterocite creşte presiunea osmotică, ceea ce determină  
• difuziunea apei din lumenul intestinal în spaţiul dintre enterocite,  
• creşte volumul de lichid dintre enterocite,  
• sodiul nu se mai poate întoarce în lumen şi  
• sodiul este forţat să se deplaseze printre enterocite spre capilarele sanguine.  

K+
  Na

+ 

     ↓Na+      ↓Cl-          ↑ K+          ↓2Na+ ↑Ca++         
↓Na+         ↓ Na

+          ↓ Cl-          ↑K+
                ↑Ca++         

 
Proteina transportatoare 
           

Na+ Na+ Na+ 

K
+ 

K
+ 
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ABSORBŢIA LIPIDELOR ŞI A VITAMINELOR LIPOSOLUBILE  
depinde de  prezenţa sărurilor biliare din sucul biliar care asigură dizolvarea lipidelor. 

ABSORBŢIA FIERULUI.  
Fierul este preluat din lumenul intestinal de o proteină transportatoare numită  
•  transferină care formează un complex cu fierul. Complexul se fixează pe nişte  
•  proteine receptoare din membrana de la polul apical al enterocitelor.  
•  complexul format: Fe+transferina+proteine receptoare pătrunde în enterocite. 
Când organismul are nevoie mai mare de fier, sintetizează cantităţi mai mari de  

transferină şi proteine receptoare. Fierul este un exemplu de nutrient a cărui cantitate 
absorbită în organism este reglată la nivelul enterocitelor. 
MODUL DE REGLARE A NECESARULUI DE GLUCOZĂ  
 Cantitatea de glucoză necesară organismului nu este reglată la nivelul intestinului, 
asemenea fierului. Glucoza se absoarbe pe o proteină transportatoare de Na. În organism 
poate sa ajungă o cantitate mai mare de fier. Excesul de glucoză din organism se transformă 
însă în grăsimi.  
NECESARUL DE VITAMINA B12 este reglat la nivelul intestinului în mod asemănător 
cu fierul, dar nu se poate absorbi în absenţa unui factor „intrinsec” produs de celule 
secretoare. În lipsa acestuia apare o anemie foarte gravă.  
ABSORBŢIA CALCIULUI este condiţionată de vitamina D sau hormonul D.  
Calciul este absorbit din lumenul intestinal cu ajutorul unor proteine transportatoare. 
Difuziunea cu ajutorul acestor proteine este mai rapidă decât fără ele şi se numeşte difuziune 
facilitată.  
 
REGLAREA NECESARULUI IN NUTRIENŢI A CELULELOR  

 
Nutrienţii sunt transportaţi de sânge în tot organismul, traversează pereţii capilarelor 

şi ajung în lichidul intercelular. Pătrund în celule numai dacă acestea au nevoie de ei.  
•Nevoia de GLUCOZA a celulelor determină sintetizarea proteinelor transportatoare care 
intră în structura membranei celulare, activitate stimulată de INSULINĂ.  
        În  absenţa insulinei : 
       • activitatea proteinelor transportatoare este de 20 ori mai mică,  
       • în celule nu pătrunde cantitatea suficientă de glucoză,  
       • glucoza se acumulează în lichidul dintre celule şi în plasma sanguină.  

Când concentraţia de glucoză din sânge depăşeşte 120 mg/100ml plasmă sanguină 
suntem ameninţaţi de diabet,concentraţia normală fiind 100 mg glugoză/100mg plasmă.  

 
• NECESARUL DE ENERGIE PENTRU ABSORBTIA NUTRIENTILOR  

Absorbţia nutrienţilor necesită în mod direct sau indirect consumul de energie.  
Sursa directă este ATP. Absorbţia de Na necesită ATP. Glucoza, galactoza şi unii 
aminoacizi fiind absorbiţi o data cu sodiul, necesită energie în mod indirect.  
 Fe, Ca si vitamina B12 se absorb cu ajutorul proteinelor transportatoare, a căror 
sinteză necesită ATP.  
 ATP este sursa directă de energie pentru toate procesele consumatoare de energie. 
Astfel sinteza unei legături peptidice necesită 3 molecule de ATP.  
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Funcţia respiratorie. 
Producerea energiei în organism. 

  
Plantele sintetizează cu ajutorul luminii solare substanţele organice. Energia 

solară este înmagazinată în legături chimice. 
În organismul omului substanţele organice sunt degradate pe doua căi:  
- degradarea hidrolitică (care furnizează 1% din energia produsă în organism,   

are loc în tractul digestiv);  
- degradarea oxidativă (care furnizează 99% din energia produsă în organism). 

Degradarea substanţelor organice se poate face: pe cale anaerobă (anoxic), când se 
eliberează doar o mică parte din potenţialul energetic al substanţelor şi pe cale aerobă, până 
la produşi finali CO2 şi H2O, cu eliberarea unei cantităţi mari de energie, a întregului 
potenţial de energie, iar în cazul proteinelor cu eliberarea de CO2 , H2O şi uree, potenţialul 
energetic parţial .  

Degradarea glucozei în lipsa O2 = GLICOLIZA ANAEROBĂ,  
- produsul final fiind acidul lactic,  
- eliberează 5% din potenţialul energetic al glucozei. 

               -    bilanţul energetic →   2 molecule ATP/1 moleculă de glucoză. 
Degradarea glucozei în prezenţa O2  = GLICOLIZA AEROBĂ,  
     -    bilanţul energetic → 38 molecule ATP/1 moleculă de glucoză.  

Nu toate reacţiile implicate în degradarea glucozei, lipidelor, proteinelor eliberează 
suficienta energie pentru sinteza ATP, dar toate furnizează energie din care o parte se 
pierde sub formă de căldură.  

GLICOLIZA AEROBĂ 
Acidul piruvic nu se transformă în acid lactic ci reacţionează cu coenzima A 

rezultând acetil-coenzima A. 
 În cazul că lipseşte din organism vitamina B1, acidul piruvic nu se poate transforma 

în acetil coenzima A şi glicoliza aeorbă este blocată.  
Acidul piruvic în exces este toxic, în primul rând pentru celulele nervoase; nu se poate 

valorifica potenţialul energetic al glucozei. 
Acetil-coenzima A intră în ciclul citric(ciclul Krebs, ciclul acizilor tricarboxilici).  
În ciclul citric au loc 4 dehidrogenări succesive ale substanţelor, formându-se  
3 molecule NADH şi 1 moleculă FADH  /  molecula de Acetil-coenzima A. 
1 moleculă  glucoză → 4 NADH + H +  x  3   =  12 ATP  
                  6 NADH + H +  x  3   =  18 ATP 
                  2 FADH2           x  2   =    4 ATP 

+ 2 ATP 
+ 2 ATP                            
Total                              38 ATP 

NADH+ H +  şi  FADH2  transportă H2  în LANTUL RESPIRATOR, unde: 
1 NADH + H +    asigură formarea a → 3 ATP, 1 FADH2 → 2 ATP. 
 
LANTUL RESPIRATOR 

În materia nevie, expresia arderilor este focul, iar în materia vie este respiraţia. 

Focul presupune eliberarea bruscă a unei mari cantităţi de energie  prin reacţia:                                       
               O2 + C  =   CO2                                       O2 + H2  = 2H2O  
Arderile = oxidările care au loc în materia vie au ca produşi de ardere-oxidare:  

-  CO2 + H2O (în cazul glucidelor şi lipidelor), CO2 + H2O + uree (în cazul proteinelor); 
-  nu eliberează brusc o cantitate mare de energie, sunt lente. 
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- Organismul animal este UN MOTOR CARE ARDE HIDROGEN, care provine din    
               dehidrogenarea unor substanţe din ciclul citric sau din glicoliza anaerobă. 
- H2  este transportat în lanţul respirator de    NADH+ H +     şi     FADH2   

NAD = forma oxidată ( nicotinamidadenindinucleotid) 
NADH  = forma redusă ( derivat al vitaminei PP) 
FADH=(flavinadenindinucleotid),(derivat al vitaminei B2). 

Lanţul respirator este reprezentat de un şir de compuşi care au afinitate faţă de H2, 
aceasta fiind cu atât mai mare cu cât compuşii sunt situaţi mai spre capătul lanţului.  
H2 nu poate trece de la un compus la altul decât în ordinea în care sunt dispuşi compuşii. 

Oxidarea     =  combinarea unui compus cu O2    sau  pierderea de H2  sau de  e– 

Reducerea   =  combinarea cu H2  sau acceptarea de  e– 

•  Reacţia de oxidare eliberează energia, care dacă atinge o anumită cantitate, poate servi la 
sinteza moleculelor de ATP, sau, în caz contrar se pierde sub formă de căldură.           

•  H2  preluat de la substrate de către NAD şi FAD, are o energie potenţială de reacţie, 
eliberată treptat de-a lungul lanţului respirator cu ocazia reacţiilor de oxido-reducere 
succesive la care participă:  
•  H2 se desface în H+ şi  e– 
•  e–  determină în continuare reacţii succesive de oxido-reducere. 
•  În final e–  sunt acceptaţi de  Oxigen care devine  oxigen ionic, formă în  care reacţionează     
cu  H2  formând apa metabolică şi energie. 
 
În lanţul respirator: 

      -    2 atomi de H, (proveniţi din NADH+H +   sau   FADH2) se desfac în  
- 2 protoni şi 2e–  ;    
- 2e–  sunt transportaţi în continuare prin lanţul respirator şi în final:  

                  -    2e–   reduc oxigenul respirator:  ½ O2   +  2e–   →  ½ O2
2– 

           2 H+   +  O2–  →  H2O 
NADH  +  H +  intră la începutul lanţului respirator, iar 
FADH2                    intră în una din etapele următoare ale lanţului respirator,  
o moleculă de NADH  +  H +  permiţând sinteza a 3 molecule de ATP, iar  
o moleculă de FADH2                    permiţând sinteza a 2 molecule de ATP. 
În materia vie, CO2   rezultă în urma unor reacţii de decarboxilare şi nu din reacţia 

directă C + O2. Degradarea unei molecule de glucoză: 
-  prin glicoliza anaerobă duce la formarea de acid lactic + 2 ATP; 

            - prin glicoliza aerobă duce la formarea de   CO2 + H2O + 38 ATP.  
 
Nu toate reacţiile implicate în degradarea glucozei, lipidelor, proteinelor eliberează  

suficienta energie pentru sinteza ATP, dar toate furnizează energie, din care, o parte se pierde 
sub formă de căldură. Acidul adenozintrifosforic (ATP) este sursă de energie a organismului. 
 Este sursă de energie pentru absorbţia la nivelul intestinului si rinichiului pentru absorbţia 
primară, pentru sinteza proteinelor se consună foarte mult ATP, pentru generarea 
potenţialelor de acţiune, pentru bioluminiscenţă, pentru descărcările electrice la unii peşti etc. 
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     GLUCOZA 
    HC=O                                       
       │ 
    HC─OH 
       │   
HO-C-H +  ATP→ 
       │                           
    HC─OH 
       │ 
    HC─OH 
       │   
       CH2OH 

GLUCOZO 6-
FOSFAT 
        CHO                                       
        │ 
     HC─OH 
        │    
 HO-C-H + ADP→  
        │                  
     HC─OH 
        │   
   HC-OH      O 
        │            ║        
       CH2─O─P─OH 
                       │ 
                     OH           

FRUCTOZO 6 
FOSFAT 
 
CH2OH                                       
    │          
 HC=O  + ATP  → 
    │ 
 HC─OH 
    │    
 HC─OH 
    │   
HC─OH    O 
    │             ║        
    CH2─O─P─OH 
                    │ 
                  OH 

                       O 
                       ║ 
      CH2─O─P─OH                                   
       │             │    
    HC=O       OH      
       │ 
  H-C─OH 
       ╡  ――――→ 
    HC─OH 
       │   
  H-C─OH    O 
       │             ║        
       CH2─O─P─OH 
                       │ 
                      OH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACID  FOSFOENOLPIRUVIC → ACID ENOLPIRUVIC →  ACID PIRUVIC →   ACID LACTIC   
        COOH   O                                       COOH                  COOH 
        │            ║                                        │                           │ 
        C─ O─ P ─ OH + ADP + H2O → C─OH + ATP → C = O  + NADH + H+ → CH3-CH-COOH 
        ║       OH                                         ║                           │                                                │   
        CH2              OH                                  CH2                                  CH3                                                                OH 
        │                │  
        C ─  O  ─  P  ─ OH   
        ║                │                 
        CH2                 OH 

                                                                                  

                           
DIHIDROXIACETONFOSFAT   
        CH2 ─ OH            ―→ 
       │   
2     C=O       O 
       │             ║        
       CH2─O─P─OH 
                       │ 
                       OH 

GLICERALDEHID 
3P 
       CH2─HO   ―→ 
       │   
   HC─OH     O 
       │             ║        
       CH2─O─P─OH 
                       │ 
                      OH 

             O  
             ║          -2H 
+ HO─P─OH――→ 
             │         +NAD 

          OH     
 

ACID 3 FOSFOGLICERIC →  ACID 2 FOSFOGLICERIC - 
H2O 

                                               O 
                                              ║ 
                                   +OH─P─OH +ATP                                                                                   
                                              │      
                                              OH 
                        COOH                                   COOH       O 
                        │                                             │               ║ 
  + HOH→ HC─OH                          →    HC ─  O  ─ P─OH ──→       
                        │              OH                         │              OH        -H2O 
                        CH2─O─P─OH                    CH2OH 
                                       ║  
                                       O   

ACID 1, 3 
DIFOSFOGLICERIC 
        O            O           ―→                                                 
        ║            ║             
        C ─ O ─ P ─ OH 
        │            OH 
    HC─OH    + NADH + H+   
        │             OH     
        CH2─O─P─OH                        
                        ║ 
                        O                                    

GLICOLIZA ANAEROBA 
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GLICOLIZA ANAEROBĂ.  
Degradarea glucozei în lipsa O2 - produsul final fiind acidul lactic,                                                                                   
- eliberează 5% din potenţialul energetic al glucozei.     
- bilanţul energetic→2 molecule ATP / 1 moleculă de glucoză. 
   
                               ACID PIRUVIC                                                  ACID LACTIC 

CH3-CO-COOH     +   NADH + H+   →  CH3 – CH (OH) - COOH 

   
GLICOLIZA AEROBĂ 

Degradarea glucozei în prezenţa O2  = GLICOLIZA AEROBĂ,  
     -    bilanţul energetic → 38 molecule ATP/1 moleculă de glucoză.  

Acidul piruvic nu se transformă în acid lactic ci reacţionează cu coenzima A rezultând 
acetil-coenzima A. 

Piruvat decarboxilaza are ca enzimă vitamina B1.  În cazul că lipseşte din organism 
vitamina B1, acidul piruvic nu se poate transforma în acetil coenzima A şi glicoliza aeorbă 
este blocată. Acidul piruvic în exces este toxic, în primul rând pentru celulele nervoase.  
Acetil-coenzima A intră în ciclul citric(ciclul Krebs, ciclul acizilor tricarboxilici).  

În ciclul citric au loc 4 dehidrogenări succesive ale substanţelor, formându-se  
3 molecule NADH şi 1 moleculă FADH  /  1 moleculă de Acetil-coenzima A. 
NADH+ H +  şi  FADH2  transportă H2  în LANTUL RESPIRATOR, unde: 
1 NADH + H +    asigură formarea a → 3 ATP, iar 1 FADH2    → 2 ATP. 

      
Stocarea energiei în organism 

Formele sub care este stocată energia în organism sunt glicogenul şi lipidele. 
Avantajele stocării glicogenului:  

 eliberează energia şi în condiţii aerobe (glucoza), pe când grăsimile nu; 
 energia se eliberează mult mai repede din glucoză decât din acizii graşi. 
Avantajele stocării grăsimilor 
 1 g grăsime furnizează 9 Kcal, deci: 0,1 g grăsime furnizează 1 Kcal;  
 1 g glicogen furnizează numai 4 Kcal şi , deoarece depunerea a 1 g glicogen se  

face cu 3 g H2O, deci total 4 g, rezultă că 4 g (glicogen + apă)→ 4 Kcal ,  deci : 1 g glicogen 
stocat + apă furnizează 1 Kcal . 

 La aceeaşi cantitate de energie  furnizată, rezerva energetica stocată consumată de  
glicogen este de 10 ori mai grea decât cea de grăsime. Păsările migratoare au un depozit 
energetic format de grăsime care reprezintă 40-50 % din greutatea corpului. Astfel o pasăre 
de 3 Kg (3000 g) care are 40% grăsime, are un depozit de numai 1200g grăsime din care i se 
furnizează:   9Kcal x 1200g = 10 800 Kcal. Pentru a obţine aceeaşi cantitate de energie din 
glicogen, rezerva de glicogen ar fi de 10 ori mai mare, deci 12 Kg.  
 Glicogenul este stocat ca sursă de energie de paraziţii intestinali pentru care greutatea 
glicogenului nu contează, deoarece nu se deplasează şi care trăiesc temporar în condiţii 
anaerobe; şi , de asemenea, pentru animalele puţin mobile. 
 Glicoliza anaerobă este prezentă şi la om, se desfăşoară în condiţii de efort foarte 
intens, când aprovizionarea ţesuturilor cu oxigen este insuficientă.  

             

 ACID PIRUVIC           +   COENZIMA A                                                  ACETIL-COENZIMA   A   

                                                                       PIRUVAT DECARBOXILAZA           O 
                                                                  + NAD                                 ║ 
CH3–CO–COOH     +     HS CO A              →                        CH3 – C –  S CO A 
                                                              – H2      – CO2 
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Peştii care iernează în apele dulci stătătoare, care îngheaţă la suprafaţă, îşi obţin 
energia prin glicoliză anaerobă. Dacă acidul lactic care rezultă, se acumulează în cantitate 
prea mare, devine toxic. Unii peşti evită acest lucru producând alcool etilic ca produs final al 
glicolizei anaerobe, şi care poate fi eliminat din corp prin difuziune la nivelul branhiilor,  spre 
deosebire de acidul lactic care nu poate fi eliminat prin branhii. Deşi 1 g de alcool etilic 
eliberează prin ardere 7 Kcal, deci deşi alcoolul este un material energetic important, aceşti 
peşti îl risipesc pentru a evita astfel toxicitatea acidului lactic. 

 
                                                                                                              O 
  ACID PIRUVIC                               ACID LACTIC                      ║                         ALCOOL ETILIC 
  CH3–CO–COOH  ––––––––→    CH3 – CH – COOH  →  CH3 – C  + NADH  +  H + → CH3 – CH2 –OH   
                                 NADH + H+                │                 - CO2               │ 

                                                               OH                              H           

 
 La aceşti peşti (cum este carasul auriu, de exemplu), cantitatea de alcool din sânge  
este de 0,25 g/l sânge.  La om, o cantitate de alcool în sânge de sub 0,5 g/l sânge indică un 
nivel al alcoolemiei ce nu este sub influenţa alcoolului.  
 Unele animale marine (peşti, raci) trăiesc în oceane la adâncimi de 100 – 900 m, unde 
concentraţia O2  este foarte scăzută, de 100 μl (0,1 cm3 ) / l apă. Acestea îşi obţin energia prin: 
metabolism anaerob ( glicoliză anaerobă); sau sunt capabile să valorifice O2 chiar din aceste 
ape cu concentraţie foarte scăzută în O2. 
  Lipsa oxigenului 

Lipsa oxigenului determină manifestările legate de scufundarea la mare adâncime a 
omului, mamiferelor, păsărilor acvatice, care au respiraţie aeriană. Fără oxigen nu se poate 
supravieţui deoarece nu se poate produce energia necesară prin matabolism anaerob.  

Celulele nervoase nu rezistă la lipsa oxigenului mai mult de 10 – 15 secunde, şi intră 
într-un proces de degradare ireversibil. 
 În cazul mamiferelor acvatice, toate marile ordine de mamifere cu excepţia primatelor 
şi chiropterelor - liliecilor, au reprezentanţi adaptaţi la viaţa acvatică. Focile şi balenele sunt 
mamifere numai acvatice. Prin scufundarea omului la adâncimi de peste 10 m, pentru mai 
mult timp, la revenirea la suprafaţă se produce embolia şi moartea subită. La presiunea 
atmosferică obişnuită, azotul nu se dizolvă în lichidele din ţesuturi şi în grăsimi, dar la 
presiuni mari are loc această dizolvare a azotului. La scufundarea omului, la fiecare 10 m 
coborâţi în adâncime, presiunea creşte cu 1 atm (1 atm = 760 mm Hg). Compoziţia aerului 
este de : oxigen = 20,97 %; azot = 79,1%; CO2 = 0,04%. La revenirea la suprafaţă, dacă 
aceasta se face repede, organismul se decompresează şi azotul din ţesuturi intră în sânge şi 
apar spaţii ocupate de azot; când aceasta se întâmplă la creier sau la miocard, survine moartea 
celulelor nervoase sau ale miocardului şi moartea organismului. 

Ieşirea la suprafaţă a scufundătorilor se face conform unor tabele care indică în funcţie 
de numărul de metri de ascensiune, cât timp trebuie să staţioneze pentru ca decompresia 
organismului să se facă treptat şi să se evite aerembolia. 

Mamiferele scufundătoare nu fac aerembolie pentru că resursele lor de aer de care 
dispun în plămâni sunt insuficiente pentru a se dizolva cantităţi mari de azot în ţesuturi. 
Astfel, caşalotul se scufundă până la 1000 m, iar foca elefant până la 1500 m. 
Toxicitatea oxigenului. Oxigenul începe să fie toxic dacă este respirat timp îndelungat la 
presiune>300 mm Hg,(corespunzătoare la 10 m adâncime) şi la suprafaţă, la presiune > 152 
mm Hg. Dacă se coboară la adâncimi sub 10m, proporţia oxigenului din aerul respirat 
trebuie să scadă la 10% O2 →  0,1 atm   şi   90% N → 0,9 atm , total: 1 atm. Cu acest 
amestec de aer se poate coborî până la 40 m. La 10 m adâncime  sunt→2 atm, din care :  0,4 
atm corespund O2  şi 1,6 atm corespund  N2 
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 Oxigenul poate fi în exces cu ocazia scufundărilor. 12 ore se poate respira chiar 
oxigen pur la 760 mm Hg. Primele semne ale toxicităţii oxigenului sunt: senzaţii de iritaţie în 
plămâni, tuse şi durere la respiraţie. Coborârile la adâncime sunt limitate nu numai de 
toxicitatea oxigenului ci şi de efectul narcotic al azotului la presiuni mai amari de 5 atm. 
Pentru evitarea efectului narcotic al azotului , acesta se înlocuieşte cu heliu.  

Oxigenul poate fi în exces în condiţii de oxigenoterapie , care de exemplu , dacă se 
face la copiii prematuri pentru un timp mai îndelungat, poate să fie periculoasă deoarece 
determină opacizarea corpului vitros şi pierderea vederii. 
 
Adaptarea fiziologică a respiraţiei la mamiferele acvatice 

Mamiferele scufundătoare pot sta un timp îndelungat sub apă (30 – 60 min.), iar omul 
nu mai mult de 4 min., explicaţia acestei adaptări este capacitatea vitală (CV) pulmonară 
diferită. 
Rezervele 
de O2  

Focă de 30 Kg Om de 70 Kg 

plămâni (CV=350ml O2) 16%→     56 ml O2 CV    =               4,5 l → 720 ml O2  
sânge (4,5 l)                25% → 1125 ml O2 Sânge arterial:    1,5 l → 300 ml O2 

sânge venos:       3,5 l → 525 ml O2 
muşchi       (6 kg)(45ml O2/Kg)  →   270 ml O2 16 Kg (15 ml O2/Kg) →  249 ml O2 
apa tisulară (18 l apă) (5 ml O2/l) →     90 ml O2 40 Kg  ( 5 ml O2/Kg) →  200 ml O2 
mlO2  total:   1541 ml  O2  / 30 Kg 1985  ml  O2  / 70 Kg 
ml O2 /Kg                     51 ml  O2  / Kg 28,3 ml  O2  / Kg 

 
Concluzii: 
1. Cantitatea de  O2  / Kg greutate corporală la focă este mai mare decât la om. 
2. Foca îşi are stocate rezervele de O2  în sânge, volumul de sânge raportat la  

greutatea corporală fiind mai mare la focă decât la om. Numărul de globule roşii şi cantitatea 
de hemoglobină din sânge este mai mare la focă decât la om, în raport cu greutatea corporală. 

3. Foca stochează mai mult oxigen decât omul şi în muşchi, raportat la unitatea  
de greutate corporală. Conţinutul de mioglobină din muşchiul de focă este mult mai mare 
decât cel din muşchii omului, raportat la greutatea corporală. După fierbere muşchii de focă şi 
de balenă se înnegresc datorită conţinutului mare de mioglobină. 

4. Conţinutul mare de oxigen din corpul de focă nu poate, totuşi, justifica timpul  
îndelungat pe care foca îl poate parcurge sub apă. Această explicaţie poate justifica un timp 
de aproximativ 5 minute. Explicaţia fenomenului constă şi în faptul că foca îşi obţine energia 
şi din metabolism anaerob, glicemie anaerobă din muşchi. 

5. Unul din cele mai importante explicaţii asupra fenomenelor fiziologice la  
scufundare este reflexul cardiac la scufundare, care constă în reducerea rapidă a ritmului 
cardiac (la focă, de la 140 bătăi / min., la 40 bătăi /min.) şi menţinerea lui pe tot timpul 
scufundării. Concomitent se produce vasoconstricţie în majoritatea organelor din corp, cu 
excepţia creierului şi miocardului, pentru care, metabolismul aerob - O2  este indispensabil, 
iar presiunea sângelui rămâne neschimbată. Durata de scufundare corespunde timpului în care 
rezervele de oxigen pot aproviziona creierul şi miocardul ca organe vitale. 
 
Bibliografie selectiva: 
• GHERGHEL Pante, 2000. Fiziologie cu elemente de comportament.Casa cărţii de ştiinţă. Cluj 
• ROŞCA I. Dumitru., 1977. Fiziologia animalelor. Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti.  
• ROŞIORU Corina, SEVCENCU C., GHERGHEL P., 1995. Lucrări practice de fiziologie animală 
pentru uzul studenţilor. Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 
• STRUNGARU Gr. POP Mircea., HELCO V., 1983. Fiziologia animalelor. Ed. Didactică şi pedagogică. 
Bucureşti. 
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14. Impactul poluării şi degradării factorilor de mediu asupra 
organismelor vii 

 
 
Cuprins : 
Elemente de ecotoxicologie.  
Poluarea solului. Surse de poluare atmosferică. Poluarea apelor. 
Efectele unor poluanţi şi prevenirea lor.  
Indicatori biologici de poluare.  Biomonitoringul. 
 

Impactul poluării şi degradării factorilor de mediu asupra organismelor vii  
  

Procesele de dezvoltare a societăţii, caracterizate prin urbanizarea accentuată, 
industrializarea, dezvoltarea traficului motorizat, mecanizarea şi chimizarea 
agriculturii, pot conduce la poluarea mediului ambiant, respectiv a apei, aerului, solului, 
produselor alimentare.  

Problematica poluării mediului implică o complexitate de aspecte care necesită o 
tratare multi- şi interdisciplinară. Cunoaşterea principalelor elemente poluante şi a măsurilor 
pentru anihilarea sau diminuarea urmărilor acţiunii acestor poluanţi, prezintă deosebit interes 
pentru dezvoltarea prezentă şi viitoare a umanităţii (dupa Zamfir, 1979) 

Câteva din aspectele majore ale poluării se referă la:  
 poluarea mediului cu plumb,  
 cu substanţe eutrofizante de tipul fosforului şi azotului,  
 alţi agenţi ce influenţează potenţialul biologic al populaţiilor, poluarea cu 

virusuri enterice care transmit afecţiuni grave de tipul hepatitelor virale, 
meningitelor, bolilor cardiace, pulmonare, faringiene etc.  

Este deosebit de importantă cunoaşterea aspectelor privind  
 poluarea naturală şi poluarea generată de activităţile umane,  
 poluarea termală a bazinelor hidrografice legată de dezvoltarea industriilor, a 

centralelor atomice etc.,  
 aspectele legate de utilitatea spaţiilor verzi, ca măsură de diminuare a 

nocivităţii chimice, fizice şi biologice a mediului,  
 de  instituire a zonelor de protecţie sanitară şi a mediilor antropice etc.  

In cadrul măsurilor de prevenire şi combatere a poluării mediului, a nocivităţii 
poluanţilor, un loc important îl are stabilirea normelor nivelelor admise. Cunoaşterea 
normării substanţelor chimice din sol, de care depinde şi concentraţia poluanţilor în 
celelalte medii: aer, ape, produse vegetale şi animale, este deosebit de necesară, ca şi 
normarea substanţelor mutagene, teratogene, cancerigene (Zamfir, 1979). 

Omul este un produs al evoluţiei în care rămâne integrat, deoarece existenţa lui este 
indispensabil legată de cea a altor specii şi a intregului înveliş al planetei. Prin stăpânirea 
ştiinţei şi a tehnologiei, omul a devenit specia dominantă în ecosferă, putând transforma 
mediul, adaptându-l la nevoile sale. 
 Omul este o parte a ecosferei şi ca urmare modificările din ecosferei determinate de 
om se reflectă asupra lui însuşi. Această poziţie în cadrul ecosferei implică alte trăsături 
ecologice ale speciei umane. Astfel omul nu este legat de un anumit ecosistem, ci este 
răspândit în întreaga ecosferă. 
 Stabilitatea ecosistemelor naturale înseamnă nu numai menţinerea structurii şi a 
modului de funcţionare a biocenozei, ci şi a condiţiilor abiotice: clima, structura solului, 
regimul hidrologic. Spre deosebire de această strategie a naturii, strategia societăţii umane 
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constă în realizarea unei masive productivităţi a ecosistemului cu exploatarea tot mai intensă 
şi mai extinsă a resurselor naturale, atât biologice cât şi nebiologice. 
 În satisfacerea acestei tendinţe, intervenţiile omului în echilibrele sensibile şi fragile 
ale naturii, subminează nu numai existenţa normală şi supravieţuirea multor specii, dar însăşi 
economia şi chiar existenţa omenirii. Astfel, vorbind despre impactul omului asupra mediului 
înconjurător se fac referiri la poluare (Zamfir, 1979). 
 Agresiunea omului depăşeşte mult sfera poluării, polurea fiind una dintre modalităţile 
prin care omul afectează calitatea mediului. Alte urmări ale impactului antropic duc la 
schimbarea structurii echilibrelor ecologice prin distrugerea sau dispariţia din ecosistem a 
unor componente abiotice sau biologice, prin introducerea de elemente biologice, floristice 
sau faunistice etc. 
 

 TIPURI DE POLUANŢI ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI 
(după European Environment Agency, 1998, Ionescu, 2000, Ozunu şi Teodosiu, 2002) 

POLUANŢI IMPACT DESCRIEREA IMPACTULUI 
Dioxid de carbon, metan, 
protoxid de azot 

Efect de seră Acumularea în stratosferă a unor gaze, ca rezultat al 
activităţilor umane, poate conduce la schimbări 
climatice 

Hidrocarburi cloro-fluorurate, 
solvenţi cloruraţi, bromură de 
metil 

Diminuarea 
stratului de 
ozon 

Reducerea concentraţiilor de ozon care protejează 
suprafaţa Pământului de excesul de radiaţii UV, 
datorită reacţiilor chimice care au loc cu compuşii 
halogenaţi 

Oxizi de sulf, oxizi de azot, 
amoniac 

Ploi acide Reacţiile oxizilor cu apa din atmosferă, conduc la 
apariţia precipitaţiilor cu caracter acid, afectând 
apele de suprafaţă, solul, ecosistemele acvatice şi 
terestre, precum şi mediul antropic. 

Compuşi organici biodegradabili,  
compuşi anorganici cu caracter 
reducător,  
suspensii solide,  
acizi, baze, nitraţi şi fosfaţi  

Poluarea apei Modificarea calităţii apelor de suprafaţă (râuri, lacuri, 
mări) şi subterane, afectarea ecosistemele naturale şi a 
populaţiei din zonă. 

Compuşi organici 
nebiodegradabili (insecticide, 
pesticide, produse organice de 
sinteză, materiale plastice), 
gudroane, azbest,  
metale grele,  
compuşi anorganici toxici 

Poluarea apei 
şi solului 

Degradarea calităţii apelor şi solului, datorită acţiunii 
compuşilor nebiodegradabili/toxici, cu efecte 
cancerigene şi mutagene.  
La nivelul organismelor vii se manifestă efecte de 
bioacumulare.  
Riscuri pentru utilizatorii amplasamentului datorită 
prezenţei substanţelor toxice şi / sau explozibile. 

Particule, pulberi minerale, oxizi 
metalici, negru de fum, compuşi 
organici volatili, SOx , NOx 

Poluarea 
factorilor de 
mediu, mai 
ales a  aerului 

Deprecierea calităţii factorilor de mediu,  
afectarea ecosistemelor şi a sănătăţii oamenilor. 

Deşeuri menajere şi industriale, 
toxice şi / sau periculoase, deşeuri 
din agricultură, mine,construcţii 
nămol din staţiile de epurare 

Poluarea 
factorilor de 
mediu, mai 
ales a solului 

Agravarea problemelor de poluare a aerului/ apei/ 
solului datorită gestionării sau depozitării inadecvate a 
deşeurilor. 

Zgomot / vibraţii datorate 
traficului, activităţilor industriale 
şi de construcţie 

Poluare 
fonică 

Impact ecologic nesemnificativ; disconfort,  
impact psihologic / social, 
impact fiziologic semnificativ. 

Sistematizare inadecvată / design Impact vizual 
/ disconfort 

Diminuarea moştenirii naturale, sociale şi culturale, 
modificări ale peisajului, florei şi faunei, suprafeţelor 
construite cu valoare istorică şi arhitecturală. 

Deversări de produse petroliere, 
accidente chimice sau explozii. 

Poluarea 
factorilor de 
mediu şi 
accidente 
majore 

Impact semnificativ asupra mediului pe termen 
scurt/mediu,  
efecte critice pe termen mediu/lung,  
impact asupra populaţiei şi ecosistemelor. 
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Poluarea reprezintă o modificare mai mult sau mai puţin dăunătoare pentru om sau 
pentru speciile din ecosistemele naturale sau artificiale, ca rezultat al introducerii în mediu al 
poluanţilor care reprezintă deşeuri ale activităţii umane. Poluanţii pot fi substanţe chimice 
(pesticide), factori fizici (caldura, zgomote) sau biologici (organisme, agenţi patogeni).  

Deşi fenomenele şi gradul poluării sunt de o mare diversitate şi complexitate se pot 
desprinde câteva caracteristici generale ale poluării:  

- poluarea creşte datorită creşterii numerice, fiind consecinţa activităţii umane; 
- caracterul creşterii poluării este exponenţial, ca al factorilor care o generează;  
- în prezent nu se cunosc limitele poluării pentru securitatea omului, a ecosistemelor 

majore şi a ecosferei, deoarece nu se cunoaşte capacitatea de suportabilitate a ecosistemelor şi 
a ecosferei;  

- există o tendinţă generală de subestimare a importanţei poluării, a stabilirii 
măsurilor de control, ca şi a limitelor admisibili. Deşi cauzele acestei tendinţe  sunt multiple: 
costul ridicat, ignoranţa, cea mai importantă cauză a subestimării importanţei poluării este 
faptul că, de cele mai multe ori, există un decalaj în timp şi spaţiu între pătrunderea 
poluanţilor în mediu şi efectele lor ecologice.  

- Acest decalaj se datorează modului de desfăşurare a proceselor ecologice (circuitele  
geochimice, biogeochimice, concentrarea unor poluanţi în lungul lanţurilor trofice etc., 
circulţia aerului, apei), (Ozunu, Teodosiu, 2002). 
 
ELEMENTE DE ECOTOXICOLOGIE 
POLUAREA SOLULUI 
Solul ca sistem ecologic 

Solul este un ecosistem cu o biocenoză şi un biotop ce acţionează în conditii specifice, 
fiind substratul nutritiv indispensabil pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. Solul se 
caracterizează printr-o compoziţie foarte complexă, constituind un sistem complex de natură 
organo-minerală. Solul este un adevărat laborator chimic şi biologic, ce reacţionează prompt 
la orice intrări din afara ecosistemului şi ieşiri din ecosistem. Solul poate fi catalogat ca un 
organism viu, care se naşte, evoluează, se autoregenerează (Ghidra, 2004).  

Solul este unul din elementele biosferei şi în acelaşi timp mediul de viaţă pentru plante. 
Solul depozitează, îndeosebi în humus, “substanţa vie a uscatului” şi a energiei potenţiale 
biotice, captate prin fotosinteză, precum şi elementele esentiale: carbon, azot, fosfor, 
potasiu, calciu. Ca mijloc principal de producţie în agricultură, solul se degradează uşor, mai 
ales când este exploatat neraţional. Distrugerea stratului fertil se reface în timp îndelungat (3 
cm de sol se refac în 300-1000 de ani, 20 cm se refac în 3-7 mii de ani) (Ghidra, 2004). 

Solurile se distrug îndeosebi prin eroziune, iar aceasta este activă prin lucrările 
neraţionale pe care le efectuează omul. Omul constituie principalul factor care determină 
eroziunea solului cu efect final asupra apelor continentale şi oceanelor. Se apreciază că, 
volumul depunerilor de mâl în oceane şi mări de către apele curgătoare este de 24 miliarde 
to/an, faţă de 9 miliarde to/an cât se depunea înainte de luarea în cultură a păşunilor şi 
pădurilor. Solul este, de asemenea, degradat prin poluarea sa cu hidrocarburi, pesticide, 
metale acumulate în sol, care pot tulbura puternic echilibrul ecologic al acestuia. De aceea, 
pentru protecţia solului sunt necesare măsuri de ordin tehnic, dar şi de ordin juridic. 
Poluarea solului 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că poluarea solului este consecinţa unor 
obiceiuri neigienice sau a unor practici necorespuntătoare. Poluarea solului este rezultatul 
oricărei acţiuni care produce dereglarea funcţionării normale a solului, care se manifestă prin 
degradarea fizică, chimică şi biologică a solului ce afectează negativ fertilitatea sa, 
respectiv capacitatea sa de producţie. Datele statistice atestă că poluarea a devenit un 
fenomen de o gravitate deosebită în sol, ea fiind cauzată de deşeurile şi pulberile 
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industriale, reziduurile din sectorul zootehnic, îngrăşăminte, substante fito-farmaceutice, 
ierbicide, produse radioactive. Poluarea în sol acţionează pe cale fizică, chimică, 
biologică şi radioactivă, ceea ce face foarte dificilă combaterea ei imediată. Unele substanţe 
care pătrund în sol rezistă la descompunerea naturală, degradarea lor este foarte lentă şi au 
un potenţial ridicat de toxicitate. După diversele surse de poluare şi după elementele 
poluante, s-au descris mai multe tipuri de poluare a solului: poluare organică, poluare 
industrială, poluare radioactivă şi poluare agricolă. 

Poluarea organică. 
Reziduurile menajere, zootehnice, industriale (mai ales cele provenite de la 

întreprinderile alimentare) determină poluarea organică. Poluarea organică persistă un timp 
relativ redus, datorită marii capacităţi a solului de degradare a acestor substanţe. Prin 
descompunerea – biodegradarea - materiei organice şi transformarea sa în substanţe 
minerale, se realizează un ciclu natural al elementelor chimice din sol în plante şi 
animale, respectiv în om, revenind în sol şi reluând ciclul. Caracteristic pentru acest circuit 
este ciclul carbonului, dar şi pentru alte elemente (oxigen, hidrogen, azot, fosfor, sulf etc.) 
care urmează indeaproape acelaşi ciclu. 

Procesele de biodegradare a substantelor organice din sol se desfăşoară aerob sau 
anaerob. În cazul unei poluări foarte intense şi a unui sol sărac în aer, se petrec procese 
anaerobe, pe când într-un sol bine aerat sau la cantităţi redusc de poluanţi, au loc procese 
aerobe. Cele două tipuri de procese se pot desfaşura succesiv. Degradarea compuşilor 
organici prin procese anaeobe nu este finală, pe când procesele aerobe duc la 
descompunerea completă a substantelor organice poluate. La procesele anaerobe şi 
aerobe participă un mare număr de microorganisme. Descompunerea substanţelor poluante 
din sol are loc în straturile superioare (10-20 cm), unde poluanţii sunt reţinuţi de particulele 
de sol, datorită selectivităţii acestuia. În prima fază, macromoleculele hidrocarbonate sunt 
descompuse până la glucoză, iar în cea de-a doua până la CO2 şi H2O.  

Lipidele sunt descompuse la început în glicerină şi acizi graşi, iar în faza a doua, 
glicerina se descompune în CO2 şi H2O, acizii graşi descompunându-se mult mai lent. 

Proteinele sunt descompuse într-o primă fază în polipeptide sub acţiunea florei 
proteolitice, iar ulterior, sub influenta unor ectoenzime, în aminoacizi. Aceştia, prin 
procese de dezaminare şi de decarboxidare, ajung la amoniac. Din acest moment, procesul 
de degradare se consideră terminat, urmat fiind de procesul de oxidare a amoniacului în 
nitriţi într-o prima fază şi a nitritilor în nitraţi, în a doua fază. Procesul este identic şi 
pentru sulf şi fosfor, în sensul descompunerii până la hidrogen sulfurat şi hidrogen 
fosforat, iar mineralizarea ulterioară până la sulfaţi şi respectiv fosfaţi (Ghidra, 2004). 

Poluarea industrială 
Poluarea industrială este consecinta dezvoltării explozive a industriei de la care rezultă 

cantităţi importante de deşeuri din diferite procese de fabricaţie şi care în multe situaţii se 
depozitează pe sol. Se consideră că cel puţin 50% din materile prime utilizate în industrie 
contribuie la formarea deşeurilor industriale, din care în jur de 15% pot fi considerate toxice 
(Mănescu şi colab., 1994). Consecintele acestei poluări constau, în mare parte, în degradarea 
avansată a solului, fapt ce creează mari dificultăţi de reintegrare a acestuia în circuitul 
agricol. Este vorba de reziduurile rezultate din industria minieră, industria siderurgică şi 
metalurgică, industria petrochimică şi altele. 

Poluarea radioactivă 
Poluarea radioactivă a solului constă din depunerile radioactive şi depozitarea pe sol 

a reziduurilor cu conţinut bogat în izotopi. 
Cele mai periculoase elemente radioactive sunt cele cu viaţă lungă, ca stronţiu-90 

(26 ani) şi cesiu -137 (30 ani), dar importanţă au şi iodul -131, bariul -140 şi alţii emişi de 
reactoarele nucleare. 
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Poluarea cu produşi chimici utilizati în agricuttură 
Dezvoltarea şi perfecţionarea tehnologiilor agricole duc inevitabil la chimizare 

accentuată, prin folosirea pe scară largă a îngrăşămintelor chimice, utilizarea insecto-
fungicidelor şi erbicidelor. Aceasta îmbracă aspecte foarte variate şi cu consecinţe multiple 
asupra lanţurilor trofice din ecosistemele naturale cu repercusiuni asupra animalelor şi omului 
(Bara şi Laslo, 1997). 

 
Poluarea cu pesticide 
Pesticidele sunt substanţe utilizate pentru combaterea speciilor considerate ca 

dăunătoare pentru economie sau sănătatea omului.  
Dintre multiplele căi ale poluării în agricultură, pe primul loc se situează folosirea,  

adeseori neraţională, a produselor fitofarmaceutice, a pesticidelor: produsele pentru 
combaterea bolilor (fungicide şi fungistatice, bactericide şi virocide), produsele pentru 
combaterea insectelor şi a dăunătorilor animali (zoocide, insecticide, acaricide, nematocide, 
larvicide, ovicide, aficide, moluscocide şi raticide), pentru combaterea buruienilor (erbicide), 
dar şi regulatori de creştere, stimulatori, inhibitori, feromoni sau substante repelente (după 
Ghidra, Zaharia, 2002) 

Pesticidele acţionează numai într-o mică proporţie în scopul pentru care au fost 
utilizate. Se apreciază că numai 30-40% din cantitatea de pesticide ajunge la plante, iar restul 
cade pe sol şi în apă sau se împrăştie în aer. Cantitatea de pesticide care ajunge pe plantă şi 
este reţinută fără a cădea pe sol poartă denumirea de "agrodisponibilitate" (Zaharia, 2001).  

În sol, pesticidele au impact negativ asupra microorganismelor , prin inhibarea 
unor enzime, scăderea populaţiilor de micromicete şi diminuarea capacităţii de reţinere a 
azotului prin influentarea microorganismelor nitrificatoare şi denitrificatoare. 

Descoperirea şi diversificarea pesticidelor utilizate astăzi a început în timpul şi mai 
ales după cel de-al doilea război mondial când s-a trecut pe scară largă la producerea 
insecticidelor organoclorurate, organofosforice, a erbicidelor de mare eficacitate şi adesea 
foarte selective în distrugerea anumitor grupe de microorganisme sau plante superioare, 
animale nevertebrate sau mamifere. Răspândirea cea mai largă au avut-o pesticidele 
organoclorurate, DDT (diclor-difenil-tricloretanul) şi diferiţi produşi derivaţi ai lui (HCH 
- hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, etc.) (după Zamfir, 1979) 
 Aceşti compuşi organocloruraţi posedă o serie de însuşiri caracteristice care explică 
diseminarea lor pe scară largă. Au o mare stabilitate chimică în condiţiile mediului natural, 
degradarea producându-se încet. DDT are timpul de înjumătăţire de circa 20 ani. Aceşti 
produşi de asemenea sunt greu solubili în apă şi foarte solubili în grăsimi, ceea ce face să se 
depoziteze în lipidele animalelor. Sunt substanţe destul de volatile, se adsorb uşor pe 
particulele din sol, în apă, aer putând fi transportate la mari distanţe.  

Aceste substanţe acţionează asupra sistemului nervos şi a metabolismului 
hormonilor sexuali la nevertebrate şi asupra sistemului nervos la vertebrate.  

S-a stabilit de exemplu, că la păsări  
- dereglează metabolismul calciului,  
- blochează transferul ionilor de calciu inhibând sursa de energie / ATP–aza,  
- blochează transferul ionilor de calciu prin membrană,  
- inhibă o altă enzimă: carbohidraza de care depinde depunerea CaCO3 în coaja 

oului, periclitând reproducerea.  
Pot avea efecte mutagene şi cancerigene. Cercetările efectuate pe şobolani arată că  

pesticidele organoclorurate în funcţie de doza administrată, de vârsta animalelor, afectează 
fertilitatea, reduc numărul puilor născuţi, provocând malformaţii la embrioni şi tumori. 
 Tratarea experimentală a 7 specii de alge marine  cu produse organofosforice în 
concentraţiile de 1-1000 mg/l a dus la eclipsarea  diviziunilor celulare, intensitatea 
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depinzând de concentraţia şi durata expunerii. La 5 specii de alge marine, s-a constatat o 
importantă scădere a fotosintezei. 

Unele cercetări privind acţiunea pesticidelor asupra fito şi zooplanctonului din ape 
dulci ajung la concluzia că în funcţie de concentratia pesticidului organismele planctonice pot 
fi inhibate sau stimulate. Asociaţia planctonică luată ca întreg are o mare capacitate de 
tamponare a efectului pesticidelor, unele grupe de organisme pot modifica ciclurile azotului, 
fosforului, rezultatul poate fi îmbogăţirea apei în aceste elemente şi creşterea biomasei 
fitoplanctonului. (dupa Zamfir, 1979) 

Efectele complexe asupra biocenozelor la tratamentele cu pesticide. 
În mediul acvatic erbicidele se dovedesc nocive nu numai pentru plante dar şi multe  

specii de animale. Un efect secundar care accentuează deteriorarea mediului acvatic îl 
reprezintă faptul că plantele moarte în urma tratamentului se descompun pe loc, duc la 
scăderea oxigenului din apă, ceea ce sporeşte mortalitatea animalelor. 

Pesticidele afectează profund şi complex structura şi funcţionarea reţelelor trofice 
şi a ecosistemelor în întreg globul. Unele erbicide utilizate, cum ar fi 2.4D, afectează 
plantele leguminoase oprind fixarea N2 atmosferic.  

Altă serie de pesticide inhibă procesul de descompunere a proteinelor.  
Un număr mare de pesticide afectează procesele nitrificării care se dovedesc extrem 

de sensibile la asemenea tratamente. Rezultatul unei asemenea inhibiţii este acumularea de 
NH3 şi a azotiţilor care sunt toxici pentru plante (la tutun). 
 Problema atitudinii faţă de pesticide este complexă, ţinând seama de utilizarea 
pesticidelor în combaterea diferiţilor dăunători sau agenţilor patogeni ai plantelor, animalelor 
şi omului, dar în acelaşi timp de efectele negative adesea grave ca factor poluant local şi 
global cu profunde consecinţe asupra stării multor ecosisteme, asupra economiei.  

Producerea şi utilizarea pesticidelor deocamdată nu poate fi oprită dar sunt necesare 
măsuri severe de interzicere a utilizării substanţelor cu o mare toxicitate şi totodată 
dezvoltarea combaterii integrate în cadrul căreia pesticidele îşi găsesc o utilizare raţională 
(după Zamfir,1979) 

În general, pesticidele au o mare remanenţă în sol, precum şi proprietatea de a se 
transloca în mediile şi în zonele cu care vin în contact. Remanenţa este diferită de la o grupă 
la alta, pesticidele din grupa organo-cloruratelor având cea mai lungă perioadă de remanenţă. 
Folosirea repetată a anumitor tipuri de pesticide a dus la aparitia fenomenului de 
rezistentă a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor, ceea ce a condus la aplicarea acestora in 
doze tot mai mari şi la crearea unor tipuri noi, cu toxicitate superioară. Persistenţa în sol se 
exprimă prin timpul de injumătăţire, când dispare 50% din produs, notat cu TD 50, sau 
timpul până la dispariţia a 90% din produs TD 90. De exemplu, DDT are TD 50 de 3-10 
ani, Aldrinul 10 ani. Dieldrinul 1-7 ani, HCH 2 ani. Datorită persistenţei mari şi toxicităţii 
ridicate pentru om şi animale, unele pesticide au fost interzise pentru folosire (ex. DDT, 
HCH, Aldrin, Dieldrin). 

La ora actuală, pe plan mondial, circulă 760 substanţe active, din aproximativ 1400 
cunoscute. Date toxicologice, sumare, se publică în diferite tratate de specialitate precum " 
Manualul pesticidelor ". (Ghidra, 2004). 

Pentru România, cerinţele toxicologice, concrete, necesare omologării unui produs, 
sunt enunţate în "Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei 
interministeriale de omologare a produselor de uz fitosanitar şi procedură de omologare a 
acestora în vederea fabricării şi utilizării lor în agricultură şi silvicultură ", aprobat în 
1995 de către M.A.A.P., M.S.F. şi M.A.P.M. 

Acest regulament obligă solicitantul omologării unui nou produs să prezinte un  
dosar toxicologic pentru obţinerea avizului necesar, care să indice următoarele tipuri de 
toxicitate: 
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 toxicitatea acută (orală, dermală, de inhalare, iritarea ochilor, sensibilizarea pielii); 
 toxicitatea subcronică (orală cumulativă la 90 zile); 
 toxicitatea cronică (orală de lungă durată şi oncogeneză); 
 mutageneză; 
 studii cu privire la reproducere (teratogeneză, embriotoxicitate); 
 comportarea în organismul mamiferelor (metabolizarea şi eliminarea); 

reziduuri în produsele recoltate, cât şi valorile NOEL (doza fară efect), ADI (doza acceptată 
pentru o zi) şi LMA (limita maximă admisă în produse recoltate) (Ghidra, 2004). 

 Se precizează impactul pesticidului asupra auxiliarilor, faunei utile din 
agroecosisteme. 

Clasificarea pesticidelor şi utilizarea lor (Ghidra, 2004) 

Nr. crt. Denumirea Utilizarea 
1. Zoocide 

-insecticide 
-rodenticide 
-moluscocide 
-nematocide 
-larvicide 
-aficide 
-acaricide 

combaterea dăunătorilor la plante 
-insecte  
-rozătoare 
-moluşte 
-nematozi 
-larve 
-afide 
-acarieni 

2. Fungicide combaterea ciupercilor parazite 
3. Bactericide combaterea bacteriilor 
4. Virocide combaterea viruşilor 
5. Atractante mijloace de ademenire 
6. Repelente mijloace de respingere 
7. Regulatori de creştere 

-defolianţi 
-desicanţi 
-defloranti 

stimulează sau inhibă creşterea plantelor 
-defoliază plante 
-uscarea plantelor 
-rărirea florilor  

Toxicitatea pesticidelor se exprima prin doza letală  DL 50. În funcţie de doza  
letală (DL50), pesticidele se clasifică în patru grupe de toxicitate.  

Clasificarea pesticidelor în grupe de toxicitate (Ghidra, 2004) 

Grupa de 
toxicitate 

 DL 50 
(mg/kg corp) 

Gradul de toxicitate 

I  50 Extrem  de toxice 
II  50-200 Puternic toxice 
III  200-1000 Moderat toxice 
IV  >1000 Cu toxicitate redusă 
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(dupa Ghidra şi Zaharia, 2002) 
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(dupa Ghidra şi Zaharia, 2002) 
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Poluarea cu îngrăşăminte chimice 

Îngrăşămintele chimice trebuie aplicate în doze ştiinţific stabilite pe baza analizei 
conţinutului solului. Dacă dozele aplicate nu sunt stabilite pe baza analizelor 
agrochimice ale solului, putem avea deficit sau exces de elemente nutritive. 

Dintre îngrăşămintele chimice cele mai des utilizate sunt cele azotoase, care 
constituie o importantă sursă de poluare a mediului. S-a constatat, cu certitudine, că 
îngrăşămintele cu azot modifică raporturile dintre populaţiile distructive şi celelalte 
populaţii din sol şi duc la inhibarea activităţii bacteriilor fixatoare de azot. 

Nitraţii şi nitriţii rezultaţi din aceste îngrăşăminte se cumulează în plantele 
rădăcinoase, dar şi în cele furajere de pe păşunile şi fâneţele pe care s-au aplicat cantităţi 
mari de îngrăşăminte pe bază de azot. 

Furajele, alimentele şi apa cu conţinut mare în nitraţi, ajung în organismul uman şi 
al animalelor şi determină formarea de methemoglobină cu consecinţe grave pentru 
copii, pentru tineretul animalelor domestice hrănite artificial şi pentru oameni şi 
animalele cu afectiuni cardio-vasculare (Bara şi Laslo, 1997). 

Unele legume acumulează excesul de azot şi prin consumul lor, la om se formează 
nitrozoamine, substante cu potenţial efect cancerigen. 

 
Continutul unor legume în azotaţi (Ghidra, 2004) 

Produs Morcov Ridiche 'I'elină_ Mărar Pătrunjel Spanac Salată 
NO3 mg/kg 947 2480 2900 2174 583 1150 935 

 
Îngrăşămintele chimice, în special cele cu azot, folosite neraţional, în doze prea 

mari au provocat fenomene severe de poluare a solului şi apei, cu nitraţi şi afectează în 
mod serios sănătatea oamenilor şi animalelor din zonele respective (Ghidra, 2004). 
 
Poluarea cu reziduuri lichide 

Această poluare s-a extins odată cu creşterea cantităţilor de ape reziduale. Apele 
reziduale joacă un rol igienic foarte important din punct de vedere epidemiologic 
(împrăştierea agenţilor patogeni sau condiţionat patogeni), toxicologic (conţin 
substanie toxice), ecologic (afectează capacitatea de autoepurare a apelor şi de refacere 
a solurilor şi prin aceasta diferitele lanţuri trofice) şi economic (distrugerea florei şi 
faunei prin poluare). Solul reţine substanţele din apele reziduale. 

Sursele de poluare cu reziduuri lichide sunt: apele reziduale, fecaloid menajere, 
apele reziduale zootehnice, apele reziduale meteorice, apele reziduale incomplet epurate, 
reziduurile petroliere, ţiţeiul, produsele petroliere şi chimice. 

Apele reziduale fecaloid menajere provin din locuinţe şi instituţii publice. 
Volumul lor este aproximativ egal cu cel al apei potabile consumate. Compoziţia acestor 
ape este specifică şi influenţată foarte mult de cantitatea de apă consumată. Potenţialul 
poluant al apelor fecaloid menajere este determinat de conţinutul în substanţe organice 
(dejecţii umane, resturi de la spălarea corpului, locuinţelor, pregătirea hranei), 
microorganisme, inclusiv patogene de dejecţii, secreţii, spută şi substante chimice (detergenţi, 
pesticide). 

Apele reziduale industriale, inclusiv cele radioactive, provin din procesele 
tehnologice şi activităţile de igienizare a agenţilor economici şi instituţiilor publice. 
Compoziţia apelor reziduale industriale este foarte variată datorită specificului proceselor 
tehnologice din industria chimică, alimentară, siderurgică. Ca urmare a specificului 
proceselor tehnologice, apele reziduale pot fi toxice sau netoxice, infecţioase sau 
neinfecţioase, bogate sau sărace în substanţe organice sau anorganice. 
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Apele reziduale zootehnice provin din fermele de creştere şi îngrăşare a animalelor. 
Compoziţia acestor ape este asemănătoare cu cea a apelor reziduale fecaloid menajere, însă 
concentratia de poluanţi este mult mai mare. 

Apele reziduale meteorice sunt surse de poluare naturale datorită conţinutului bogat 
în agenţi patogeni, substanţe toxice suspensii dintre cele mai diverse. Apele folosite la 
igienizarea străzilor sunt incluse tot în categoria apelor reziduale meteorice. 

Apele reziduale incomplet epurate provin de la staţiile de epurare defecte sau 
depăşite din punct de vedere tehnologic, necorespunzător proiectate sau exploatate. 

Reziduurile petroliere apar, de regulă, în apropierea sondelor sau rafinăriilor de 
petrol, conductelor de transport a ţiţeiului sau produselor petroliere şi constituie importante 
surse de poluare a solului. 

Ţiţeiul şi produsele petroliere chimice stocate şi folosite în condiţii 
necorespunzătoare constituie surse importante de poluare a solului.  
 
Poluarea biologică a solului 

Cantitatea de substante organice existentă în sol alături de alţi factori (temperatură, 
umiditate, aer) influenţează viaţa microorganismelor existente in sol. Ca urmare a acestui 
fapt numărul de germeni din sol este condiţionat de încărcătura acestuia în substanţe 
organice şi condiţiile de viaţă existente. Se apreciază ca numărul de germeni din sol poate 
ajunge la câteve miliarde/g sol, ceea ce înseamnă 2,5-l0 tone/ha. Microorganismele din sol 
alcătuiesc microflora şi microfauna. Microflora solului este variabilă ca număr şi ca 
structură, având o anumită stabilitate, o anumită persistenţă. 
           Microflora solului este constituită din virusuri, bacterii, actinomicete, fungi şi alge. 

Virusurile existente în sol pot fi patogene pentru om şi animale.  
Bacteriile din sol se pot întâlni până la o adâncime de cca. 3 m, cântărind în totalitate 

până la 2-6 tone/ha. Bacteriile din sol sunt saprofite, patogene sau condiţionat patogene. 
Bacteriile au, în general, o viaţă limitată în sol, cu excepţia celor sporulate care pot 
supravieţui mai mult timp. Bacteriile din sol pot proveni de la om sau de la animale. În cazul 
în care bacteriile provin de la om, ele sunt excretate sau secretate pe sol pe care-1 
contaminează. Transmiterea acestora prin intermediul solului se poate face fie spre un alt 
om, fie spre un animal compatibil. În situaţia bacteriilor provenite de la animale, are loc 
eliberare acestora pe sol. Prin sol, bacteriile se transmit fie spre un alt animal sau spre om. 
Din grupa bacteriilor provenite de la animale menţionăm agenţii patogeni ai unor boli 
foarte periculoase care prin intermediul solului se pot transmite şi la om. Este cazul 
tetanosului, antraxului şi cărbunelui enfizematos. Antraxul supravieţuieşte în sol sub formă 
sporulată chiar până la 20 de ani şi chiar mai mult. O altă bacterie, bacilul botulinic 
(Clostridium botulinum), în condiţii de anaerobioză, în alimentele contaminate, se dezvoltă şi 
eliberează o exotoxină neurotropă care poate genera toxiinfecţii alimentare la om şi la 
animale. 

Actinomicetele sunt numeroase în solurile bogate în substante organice. Ele sunt, 
de regulă, saprofite, dar se întâlnesc şi specii capabile să producă infecţii. 

Miceţii sunt ciuperci parazite care se intălnesc destul de des în stratul superficial al 
solului. Aceşti agenţi patogeni produc micotoxine în furaje.  

Algele au o importanţă deosebită în circuitul materiei în natură, pe de o parte al 
carbonului (algele autotrofe) şi pe de altă parte al substantelor poluante (algele heterotrofe). 

Microfauna solului este alcătuită din totalitatea microorganismelor animale. Este 
constituită în cea mai mare parte din protozoare, care se hrănesc cu bacterii şi contribuie la 
limitarea înmulţirii acestora din urmă. În cadrul poluării biologice a solului, o categorie foarte 
importantă o reprezintă paraziţii - tenii, ascarizi etc. (Ghidra, 2004). 
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Distribuţia pe verticală în sol, a microorganismelor este variabilă. Asfel, între 0 şi 3 
cm numărul accestora este redus datorită radiatiilor ultraviolete. Numărul maxim se înregistrează 
între 4 şi 30 cm, pentru ca apoi să scadă treptat, ajungând să dispară la adâncimea de 3 m. 
Acest aspect este foarte important prin prisma pericolului contaminării surselor de apă 
subterană, mai ales a pânzei de apă freatică. Densitatea microorganismelor variază în 
raport cu anotimpul. Cea mai mare densitate se întâlneşte primăvara şi toamna. 
 
Poluarea cu emisii nocive 

Emisiile nocive rezultă în urma proceselor industriale, din transporturi şi din 
agricultură. Ele pot fi dispersate pe calea aerului la distanţe mari faţă de sursă şi ajung la 
suprafaţa solului sub forma ploilor acide sau a pulberilor sedimentabile. 

Atât ploile acide cât şi pulberile sedimentabile poluează solul iar efectele lor sunt 
deosebit de nocive. Dintre cele mai nocive emisii sunt cele de plumb, cadmiu, cupru, zinc, 
fluor, oxizi de sulf şi azot, care au produs şi produc efecte negative asupra stării de 
sănătate a oamenilor şi animalelor din zona oraşelor Copşa-Mică, Baia-Mare, Turnu- 
Măgurele, Bucureşti (Acumulatorul) (Ghidra, 2004). 
 
Clasificarea solurilor poluate 

Solul fiind un sistem foarte complex, poluarea îi afectează proprietăţile, deci şi 
fertilitatea. În plus, poluanţii trec din sol în plante, apă sau aer, iar depoluarea este foarte 
dificilă şi costisitoare, uneori chiar nerealizabilă. Ţinând cont de aceste aspecte, solurile 
poluate din România au fost clasificate în clase, tipuri şi grupe . 

Clasificarea solurilor poluate (Ghidra, 2004) 
Specificare Simbol Observaţii 

Clase de poluare PF 
PC 
PB 
PR 

-poluare fizici 
-poluare chimică 
-poluare  biologică  

 -poluare radioactivă 
Tipuri de poluare Pa 

Pb 
Pc 
Pd 
Pe 
Pf 
Pg 
Ph 
Pi 
Pj 
Pk 
Pl 
Pm 

  Pn 
  Po 
Pp 

-poluare prin excavare la zi 
-poluare prin acoperire cu halde sterile, gunoaie 
-poluare cu deşeuri şi reziduuri anorganice 
-poluare cu substante aeropurtate 
-poluare cu materiaie radioactive 
-poluare cu deşeuri organice din industria alimentară şi 
uşoară 
-poluare cu deşeuri agricole şi forestiere 
-poluare cu dejectii animale 
-poluare cu dejecţii umane 
-poluare prin eroziune şi alunecare 

 -poluare prin sărăturare 
 -poluare prin acidifiere 
 -poluare prin exces de apă 
 -poluare prin exces sau crustă de elemente nutritive 
 -poluare prin tasare, cruste  Grad de poluare 0 

1 
2 
3 
4 

- practic nepoluat (reducerea producţiei sub 5%) 
-slab poluat(reducerea producţiei cu 6-10%) 
-mediu poluat (reducerea cu 11-25%) 
-puternic poluat  (reducerea cu 26-50%) 
-foarte puternic poluat (reducerea cu 51-75%) 

        Ca  urmare a acestei clasificări, solurile poluate pot fi prezentate prin simboluri, ca de 
exemplu PFb4 = sol poluat fizic prin acoperire cu halde sterile şi gunoaie, foarte puternic. 
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Autopurificarea şi asanarea solurilor poluate 
Pedologii susţin că solul poate fi tratat ca un organism foarte complex şi se comportă 

ca un organism viu. Datorită microorganismelor prezente în compoziţia sa, solul poluat are 
capacitatea naturală de autodepoluare şi de autopurificare. Tendinţa naturală de 
autopurificare a solului prin procese complexe (fizice, chimice, biologice) depinde de 
durata şi intensitatea acestora, precum şi de natura şi gradul poluării. Pentru a se putea 
realiza autopurificarea trebuie să existe un echilibru între capacitatea de purificare şi nivelul 
de poluare. Autopurificarea se realizează în mod diferit în raport cu natura poluanţilor, 
respectiv dacă sunt anorganici sau organici (Ghidra, 2004). 

Poluanţii anorganici sunt înglobaţi în structura solului prin procese fizice 
(dizolvare şi difuziune), chimice (neutralizare, reacţii de oxido-reducere, combinaţii cu 
substanţele din sol) şi biologice (asimilarea de către microflora autotrofă, absorbţia de către 
plante). Solurile puternic poluate se pot folosi pentru agricultură numai după efectuarea unor 
lucrări de ameliorare. 

Poluanţii organici sunt dezintegraţi în compuşi simpli şi după aceea sunt 
înglobaţi în structura solului prin procese fizice, chimice şi biologice. 

Autoepurarea conduce la mineralizarea substanţelor organice în produşi intermediari 
şi finali sub acţiunea microflorei heterotrofe şi în acelaşi timp la autosterilizarea germenilor 
patogeni. Autosterilizarea se bazează pe incapacitatea agenţilor patogeni de a se adapta la 
viaţa saprofită şi pe antagonismul biologic, generat de secreţia de antibiotice şi de existenţa 
bacteriofagilor şi a organismelor bacterivore. Fenomenul este cu atât mai intens cu cât 
procesele biochimice sunt mai intense. 

 
Influenta solului poluat asupra apei 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, apare de cele mai multe ori ca urmare a 
practicării unei agriculturi cu grad ridicat de chimizare, bazată pe utilizarea excesivă a 
pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice, în special cu azot. 

În acest sens, programele de supraveghere a calităţii apei au scos în evidenţă faptul 
că în anul 1995, peste 36,3% din fântânile de interes personal şi public aveau apă în care 
conţinutul de azotaţi se situa cu mult peste limita maximă admisă stabilită prin STAS 
1342-1991. În multe zone din ţara noastră sunt poluate şi apele de adâncime. 

Apele pluviale, după căderea pe sol, dizolvă şi antrenează cu ele cantităţi mari de 
reziduuri chimice (îngrăşăminte, pesticide) şi organice (toxice rezultate în urma 
descompunerii cadavrelor şi a dejecţiilor). 

O parte din aceste reziduuri sunt reţinute de complexul coloidal al solurilor, dar cea 
mai mare cantitate poluează fie apele de suprafaţă, fie pe cele subterane prin infiltrare în 
pânza freatică. 

Solurile poluate, mai ales cele acidifiate cresc pH-ul apelor de suprafaţă şi al celor 
subterane.  

Solurile poluate pot cauza fenomenul de eutrofizare a apei. Eutrofizarea apei constă 
în îmbogăţirea compoziţiei sale, mai întâi cu azot şi fosfor şi apoi cu potasiu, magneziu, 
cupru, zinc, cobalt. 
Influenţa solului poluat asupra plantelor 

În tara noastră, poluarea solurilor cu nitraţi este destul de accentuată. Excesul de 
azot din sol produce la plante o serie de modificări, dintre care unele nefavorabile cum sunt: 
creşterea luxuriantă, căderea florilor, creşterea sensibilităţii la atacul bolilor şi 
dăunătorilor, îngreunarea maturării şi colorării fructelor, prelungirea perioadei de 
vegetaţie. 

Solurile acidifiate crează condiţii de viaţă foarte vitrege sau chiar improprii pentru o 
mare varietate de plante, mai ales pentru cele cultivate. 
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Solurile poluate cu erbicide nu permit creşterea unor plante de cultură sensibile la 
acel erbicid şi prin urmare rotaţia culturilor şi asolamentul sunt îngreunate. 

Agenţii poluanţi ai solului, în special cei chimici, sunt integraţi de plantele de cultură 
şi se acumulează în diferite organe ale plantelor. Omul, prin consumul acestor organe, 
introduce în organismul său substante toxice, uneori cancerigene. Un exemplu tipic îl 
reprezinta salata şi ridichile care preiau azotul in exces din solul poluat şi îl acumulează în 
organele pe care omul le consumă (frunze şi tulpină). Prin ingerarea unor cantităţi mari de 
azot, în corpul omului apar nitrozamine, care sunt substanţe cu efect cancerigen. 
Influenta solului poluat asupra animalelor 

Solurile poluate pot influenta starea de sănătate a animalelor în mod direct şi indirect. 
În mod direct, solul poluat cu agenţi patogeni şi toxine poate genera apariţia unor boli 
infectocontagioase şi parazitare sau a unor intoxicaţii: padocurile, incintele fermelor 
zootehnice, păşunile, târgurile, locurile de îmbarcare a animalelor, terenurile fertilizate (cu 
gunoi de grajd, dejecţii păstoase, semilichide şi lichide, ape reziduale), precum şi 
zonele limitrofe unităţilor zootehnice sunt sursele cele mai importante de contaminare cu 
agenţi patogeni infectocontagioşi. 

Contaminarea animalelor este posibilă pe cale digestivă, aerogenă şi prin plăgile 
deschise, ca urmare a unor carenţe minerale în alimentatie. Pe cale aerogenă, contaminarea 
animalelor se poate face prin inhalarea prafului ce conţine agenţii patogeni infectocontagioşi. 

În mod indirect infectarea animalelor se face prin intermediul biomasei vegetale. 
Factorii poluanţi ai solului, mai ales cei chimici şi radioactivi, trec din sol în biomasa 

vegetală şi de aici în corpul animalelor. Solurile poluate atrag după sine modificarea 
structurii compoziţiei floristice a vegetaţiei, a valorii nutritive a acesteia, a raportului Ca/P , 
reducerea producţiei de unităţi nutritive la hectar, implicit a surselor de energie disponibilă. 
Toate acestea au repercursiuni grave asupra producţiei, reproducţiei şi stării de sănătate a 
animalelor (Ghidra, 2004). 

Măsuri tehnice de protecţia solului şi subsolului:  
 Prevenirea  degradării fizice.  
 Prevenirea acidifierii.  
 Prevenirea carenţei sau a excesului de elemente nutritive.  
 Prevenirea  eroziunii solului.  
 Depoluarea  solurilor de pesticide. 

Solul este suport şi mediu de viaţă pentru ecosistemele naturale şi antropice. Toate 
formele de poluare a solului au efecte dezastruoase asupra ecosferei, iar refacerea calităţilor 
solului este un proces de lungă durată, sau imposibil. Pentru prevenirea şi combaterea poluării 
solului trebuie avute în vedere tipurile de poluare la care acesta este supus. 

Pentru prevenirea degradării fizice sunt necesare:  
 pregătirea solului în condiţii de umiditate optimă;  
 irigări efectuate la timp şi în cantitatea corespunzătoare;  
 rotaţia culturilor;  
 efectuarea conform cerinţelor şi în graficul de timp a lucrărilor agrotehnice. 

Pentru prevenirea acidifierii trebuie:  
 o utilizare corectă, după analiza solului, a fertilizanţilor;  
 controlul pH-ului solului;  
 aplicarea de amendamente cu calciu în caz de sol acid. 

Pentru prevenirea carentei sau a excesului de elemente nutritive este necesară:  
 asigurarea unui raport corespunzător P:K, pentru adâncimea de 20 cm de sol;  
 corectarea pH-ului cu amendamente, pentru a asigura pH=6,2 - 6,5;  
 analize agrotehnice pentru controlul microelementelor conţinute în sol. 
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Pentru prevenirea eroziunii solului, datorită apelor sau a pantei terenului de 5-8o 

sunt:  
 stabilite culturi antierozionale; se execută cultura în fâşii, cu benzi înierbate;  
 se fac lucrări de terasarea terenului;  
 se aplică asolamente;  
 arăturile se execută pe curbele de nivel;  
 se plantează perdele forestiere;  
 construcţii pentru prevenirea şi combaterea efectelor torenţilor;  
 se regenerează pajiştile ; 
 se aplică o data la un an sau la doi ani îngrăşăminte naturale. 

 
Combaterea integrată a dăunătorilor (IPM-Integrated Pest Management) 

reprezintă o alternativă la tehnica utilizării insecticidelor şi totodată se asigură o agricultură 
echilibrată.  

 
Depoluarea solurilor de pesticide se realizează prin:  

 asolamente,  
 degradarea pesticidelor în sol cu ajutorul altor subsante;  
 utilizarea de plante ce pot distruge unele ierbicide. Astfel se comportă  

porumbul, sorgul, trestia de zahăr.  
Ingineria genetică contribuie atât la dezvoltarea şi diversificarea producţiei 

agricole, cât şi la protecţia mediului. Noile soiuri de plante studiate sunt mai robuste, cu 
masă biologică sporită, cu rezistenţă mai mare la temperatură, vânt şi dăunători, adaptabile 
pe soluri sărăturate sau acide, în zone foarte umede sau foarte uscate. 

 
Prevenirea poluării solurilor este legată şi de activităţile din industrie, 

transporturi şi cele menajere din aglomerările urbane.  
Pentru mentinerea calităţii solurilor sunt necesare şi: 

 măsuri de reducerea poluării surselor amintite,  
 stocarea corespunzătoare a deşeurilor de orice natură,  
 evitarea poluării aerului şi apelor. 

Deoarece efectele poluării solurilor afectează întreaga ecosferă, în cadrul O.N.U. s-a 
elaborat Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător, UNEP. După 
Conferinta O.N.U. privind problemele mediului uman, de la Stockholm din 1972, în 
România s-a instituit Sistemul National de Monitorizare a Calităţii Mediului, în 
colaborare cu UNEP şi FAO.  

Acest sistem de monitorizare are următoarele obiective referitoare la soluri:  
 evolutia sistemetică a caracteristicilor calitative ale solurilor,  

o în funcţie de utilizare (arabil, pajişti, livezi, vie, păduri) şi de  
o acţiunea factorilor externi, naturali şi antropici;  

 prognoza stării de calitate;  
 avertizarea unităţilor interesate şi a factorilor de decizie despre apariţia unor situaţii 

nefavorabile;  
 identificarea surselor de poluare;  
 stabilirea măsurilor tehnice şi economice de prevenire şi combatere a poluării 

solurilor;  
 urmărirea în timp a aplicării şi eficienţei acestor măsuri; asigurarea fluxului 

informational către Sistemul national de monitorizare şi către Sistemul internaţional 
de referintă din cadrul UNEP (Ghidra, 2004). 
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Substantele poluante sunt grupate în patru categorii după cum urmează:   
 compuşi anorganici;  
 hidrocarburi aromatice, poliaromatice;  
 hidrocarburi din petrol;  
 compuşi organici organocloruraţi; pesticide organoclorurate şi triazinice.  

Pentru fiecare categorie de substante sunt prezentate valorile normale, pragurile de 
alertă şi pragurile de intervenţie pe tipuri de folosinţă a solului, sensibile şi mai puţin 
sensibile. 
Exprimarea pragurilor de alertă şi de intervenţie se face în mg/kg substanţă uscată.  
În tabelul alaturat sunt prezentate valorile pentru compuşi anorganici (20 metale: Sb, Ag, 
As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr-total şi hexavalent-, Cu, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Tl, V şi Zn), 
şi 8 compuşi (cianuri libere, cianuri complexe, sulfocianati, F, Br, S, sulfuri şi sulfati). 

Valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol 
Compuşi anorganici (mg/kg substanţă uscată) (Ghidra, 2004) 

Urme de element Valori 
normale 

Praguri de alertă  
/ tipuri de folosinţe 

Praguri de intervenţie  
/ tipuri de folosinţe 

  sensibile mai puţin 
sensibile 

sensibile mai puţin 
sensibile 

1. METALE 
Antimoniu(Sb) 5 12,5 20 20 40
Arg int (Ag) 2 10 20 20 40
A rsen (As) 5 15 25 25 50
Bariu (Ba) 200 400 1000 625 2000
Beriliu (Be) 1 2 7,5 5 15
Bor solubil (B) 1 2 5 3 10
Cadmiu (Cd) 1 3 5 5 10
Cobalt (Co) 15 30 100 50 250
Crom (Cr): 
Crom total 
Crom hexavalent 

30
1

100
4

300
10

300
10

600
20

Cupru (Cu) 20 100 250 200 500
Mangan (Mn) 900 1500 2000 2500 4000
Mercur(Hg) 0,1 1 4 2 10
Molibden (Mo) 2 5 15 10 40
Nichel (Ni) 20 75 200 150 500
Plumb (Pb) 20 50 250 100 1000
Seleniu (Se) 1 3 10 5 20
Staniu (Sn) 20 35 100 50 300
Taliu (Tl) 0,1 0,5 2 2 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În tabelul următor sunt prevăzute valorile de referinţă pentru 4 hidrocarburi 

aromatice mononucleare (benzen, etilbenzen, toluen şi xilen), 5 hidroxilbenzeni (fenol, 
catechol, resorcină, hidrochinonă, cresol) şi total hidrocarburi aromatice, 11 

Vanadiu (V) 50 100 200 200 400
Zinc (Zn) 100 300 700 600 1500
II. ALTE ELEMENTE 
Cianuri (libere) <1 5 10 10 20
Cianuri complexe <5 100

_
200 250 500

Sulfocianati <0.1 10 20 20 40
Fluor(F) - 150 500 300 1000
Brom (Br) - 50 100 100 300
Sulf (elementar) - 400 5000 1000 20000
Sulfuri - 200 400 1000 2000
Sulfati - 2000 5000 10000 50000
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hidrocarburi aromatice polinucleare HAP - antracen, benzoantracen, benzofluoranten, 
benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluoranten, indeno (1,2,3) naftalină, fenantren şi 
piren, total HAP şi total hidrocarburi din petrol. 

Valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri. 
Hidrocarburi  aromatice, poliaromatice, hidrocarburi din petrol 

(mg/kg substanţă uscată) (Ghidra, 2004) 
Urme de 
poluant 

Valori 
normale 

Praguri de alertă 
 / tipuri de folosinţe 

Praguri de intervenţie  
/ tipuri de folosinţe 

  Sensibile Mai puţin 
sensibile  

Sensibile Mai puţin 
sensibile 

I. HIDROCARBURI AROMATICE MONONUCLEARE: 
Benzen <0,01         0,25 0,5     0,5                                                  2 
Etilbenzen <0.05     5 10  10                                                50 

  Toluen <0,05      15 30 30 100 
Xilen _<0,05 7,5 15 15    25 

  II. HIDROXIBENZENI: 
 Fenol <0,02 5 10 10 40 

  Catechol <0,05 5 10 10 20 
  Rescorcină <0,05 2,5 5 5 10 
  Hidrochinonă <0,05 2,5 5 5 10 
  Cresol <0,05 2,5 5 5 10 
Total 
hidrocarburi 

  aromatice (HA) 

<0,5   25 50 50                                                    150 

  IIL HIDROCARBURI AROMATICE POLINUCLEARE (HAP): 
  Antracen <0,05 5 10 10 100 
BenzoantraceN <0,02 2 5 5 50 
Benzofluoraten <0,02 2 5 5 50 

Benzoperilen <0,02 5  10 10 100 
Benzopiren <0,02 

~_ 
2 5 

_ 
5 10 

Chrisen <0,02 2 5 5 50 
Fluoranten <0,02 5 10 10 100 
Indeno (1,2,3) 
piren 

<0,02 2 5 5 50 

Naftalină <0,02 2 5 5 50 
Fenantren <0,02 2 5 5 50 
Piren  <0,05 5 10 10 100 
Total HAP: <0,1 7,5 25  15 150 
IV: HIDROCARBURI DIN PETROL 
Total  
hidrocarburi 
din petrol 

<100 200 1000 500 2000 

În tabelul alăturat sunt prezentate valorile de referinţă pentru: total clorbenzeni; total 
clorfenoli; 7 difenili policloruraţi şi total difenili policlorurati; total policlordibenzen; total 
policlordibenzfurani. 

Valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri. 
Compuşi organici organoclorurati (mg/kg substanţă uscată) (Ghidra, 2004) 

Urme de element Valori 
normale 

Praguri de alertă/ 
tipuri de folosinţe 

Praguri de intervenţie 
/tipuri de folosinte 

  Sensibile Mai putin 
sensibile 

Sensibile Mai puţin 
sensibile 

1. CLORBENZENI, CLORFENOLI: 
Total clorbenzeni 
Total clorfenoli 

<0,1
0,02

5
2,5

10
5

10
5

30
10

II BIFENILI  POLICLORURATI: 
PCB28 <0,0001 0,002 0,01 0,01 0,05
PCB52 <0.0001_ 0,002 0.01 0,01 0,05



 290 

PCB 101 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20
PCB118 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20
PCB138 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20
PCB 153 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20
PCB180 <0,0004 0,01 0,04 0,04 0,20
Total bifenili 
policlorurati 

  <0,01 0,25         1          1                                                       
5 

IIL POLICLORDIBENDIONE (PCDD), POLICLORDIBENZFURANI (PCDF) 
Total PCDD <0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001
Total PCDF <0,0001 0,0001

,
0,0001 0,001 0,001

 
Valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri.  
Pesticide organoclorurate şi triazinice (mg/kg substanţă uscată)  

(Ghidra, 2004) 
Urme de 
element 

Valori 
normale 

Praguri de alertă/tipuri 
de folosinţă 

Praguri de intervenţie/ 
tipuri de folosinţă 

  Sensibile Mai puţin 
sensibile 

Sensibile Mai puţin 
sensibile 

I. PESTICIDE ORGANOCLORURATE: 
SUMA DDT <0,15 0,5 1,5 1,0 4,0
 DDT <0,05 0,25 0,75 0,5 2,0
 DDE <0,05 0,25 0,75 0 5 2,0
 DDD <0,05 0,25 0,75 0,5 2,0
 HCH <0,005 0,25 0,75 0,2 2,0
alfa-HCH <0,002 0,1 0,3 0,2 0,8
beta-HCH <0,001 0,05 0,15 0,1 0,4
gama-HCH <0,0001 0,02 0,05 0,05 0,2
Delta-HCH <0,001 0,05 0,15 0,10 0,4
Total pesticide organoclorurate  
Total <0,2 1 2 2 5,0
II. TRIAZINICE: 
Total 
triazină 

<0,1 1 2 2 5,0

În legislaţie se prezintă atitudinea pe care trebuie să o aibă autorităţile competente, 
în funcţie de valorile urmelor de elemente chimice determinate în sol prin analize de 
laborator, după cum urmează:  

 nu se vor stabili măsuri speciale dacă concentraţiile de poluanţi în sol se situează  
sub valorile de alertă pentru folosinta sensibilă a terenurilor;  

 vor dispune măsuri de prevenire a poluării şi de monitorizare suplimentară a  
surselor potenţiale de poluare, în cazul în care concentraţiile unuia sau a mai multor poluanti 
din soluri depăşesc pragurile de alertă (există impact potential), dar se situează sub pragurile 
de interventie pentru fiecare tip de folosinţă a terenului;  

 se va interzice folosirea zonei afectate pentru folosinte sensibile, când  
concentratiile unuia sau a mai multor poluanţi din soluri depăşese pragurile de interventie 
pentru folosinta mai puţin sensibilă;  

 nu va admite trecerea unui teren de la o folosinţă mai puţin sensibilă, la o  
folosinţă sensibilă decât atunci când concentratiile de poluanţi din sol se încadrează sub 
nivelul de alertă al folosintei sensibile a terenului;  

 vor dispune executarea unor studii de evaluare a riscului când sunt depăşite, la  
unul sau la mai multi poluanţi, pragurile de intervenţie pentru terenuri cu folosinţă sensibilă 
sau mai puţin sensibilă. 

Autorităţile competente vor decide dacă trebuie luate măsuri de remediere şi 
obiectivele acestora. 
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Analiza probelor de sol 
Prelevarea probelor de sol se face conform Ordinului MAPPM nr.184/1997 

privind „Procedura de analizare a bilanţurilor de mediu". 
Analizarea probelor de sol se va face în laboratoare autorizate, după metode 

standard sau agreate la nivel internaţional. Răspunderea pentru acurateţea şi precizia 
rezultatelor analizelor privind concentraţiile agenţilor poluanţi revine părţii care execută 
prelevarea probelor şi laboratoarelor ce execută analizele. 

Indicatorii direcţi se adresează substanţelor chimice poluante ajunse în sol şi care au 
o acţiune nocivă asupra sănătăţii omului şi animalelor prin ele însele. Acţiunea nocivă a 
substanţelor chimice din sol nu se realizează direct decât în mod excepţional. Obişnuit, 
acţiunea nocivă a substanţelor chimice din sol se produce prin intermediul aerului, apei 
sau a plantelor. Din această cauză, unul din criteriile sanitare de bază în stabilirea 
concentraţiilor maxime admise de substante toxice în sol este reprezentat de determinarea 
transferului de poluanti în apă, aer sau plante.   

În mod obişnuit, în aer ajung substanţele volatile, în apă substantele solubile, iar în 
sol substanţele insolubile. Din aer şi apă, în ultimă instanţă, substanţele încorporate în acestea 
ajung în sol. Plantele concentrează cea mai mare parte a substanţelor chimice poluante 
din sol. Fixarea de către plante a substanţelor chimice poluante din sol depinde însă, în mare 
măsură, de felul sau tipul plantelor. Plantele care fixează cea mai mare cantitate dintr-o 
substanţă se numesc plante test. Pentru pesticide, plantele test sunt morcovul şi 
cartoful. Pentru substanţele chimice foarte solubile, plantele test sunt arborii fructiferi 
tineri. 

Flora microbiologică telurică, care ia parte la procesele de biodegradare a 
substanţelor chimice sau a compuşilor intermediari, reprezintă un alt element important în 
aprecierea poluării solului.  

Studiul florei microbiene telurice implicate în procesele de biodegradare a poluanţilor 
şi a plantelor test va face posibilă în viitor stabilirea concentratiei maxime admise a 
poluanţilor din sol. 

 
Indicatorii indirecţi se stabilesc prin metode organoleptice, chimice şi biologice. 
Organoleptic, solurile poluate prezintă o structură mai omogenă, cu granule mici, de 

culoare mai închisă şi mirosuri particulare neplăcute, conferite de produşii de descompunere 
a substanţelor organice poluante. 

Chimic, adaosul de substanţe străine conduce la modificarea compoziţiei solurilor, 
reflectată în pH şi în raportul dintre elementele componente. Un test chimic indirect al 
poluării îl reprezintă azotul organic. S-a impus indicele lui Hlebnikov sau cifra sanitară 
care reprezintă raportul dintre azotul organic teluric şi azotul organic total. Acest 
indicator este întotdeauna subunitar, fapt care arată că nu tot azotul din sol este reţinut de 
acesta ca azot teluric. Cu cât raportul este mai aproape de unitate, cu atât se apreciază că solul 
este mai puţin poluat. Se consideră că solul este :  

 nepoluat, la un indice de 0,95;  
 slab poluat, între 0,85 - 0,95;  
 mediu poluat, între 0,70 - 0,85 şi  
 puternic poluat, sub 0,70. 
Biologic, solurile poluate prezintă o ridicată încărcătură de germeni microbieni şi 

elemente parazitare. Indicatorii poluării biologice a solului se referă la:  
 numărul total de germeni/g sol;  
 bacterii coliforme/g sol;  
 bacterii perfrigens/g sol;  
 bacteriofagii enterici/g sol,  



 292 

 bacterii termofile/g sol,  
 număr ouă geo-helminţi/g sol. 

Din punct de vedere al nivelului poluării biologice, solurile se împart în: nepoluate, 
slab poluate, mediu poluate şi puternic poluate.  

Solul poate constitui o cale de transmitere a unor agenţi patogeni, jucând în acest fel 
un rol bine determinat în epidemologie. Solul poate reprezenta un pericol mai ales în cazul 
unei poluări recente şi abundente cu dejecţii provenite de la efective de animale bolnave.  

Numărul total de germeni (NTG) este un indicator igienic relativ. La stabilirea NTG, 
se iau în considerare numai germeni care se dezvoltă la 37°C. Germenii care se dezvoltă la 
alte temperaturi se apreciază că au numai un rol agrobiologic. 

Bacteriile coliforme reprezintă un indicator sanitar ce exprimă mai bine nivelul 
poluării, dar fără a putea stabili dacă impurificarea este de natură umană sau animală. 
Pentru interpretarea nivelului de poluare cu bacterii coliforme se determină titrul coli.  
         Titrul coli reprezintă cantitatea minimă de sol în care s-au identificat bacterii coliforme. 

Bacterii perfringens (Clostridium perfringens) (sporulate) pot aduce unele precizări 
legate de momentul impurifieării mediului. Dacă izolările acestora sunt simultane cu E. coli 
denotă o impurificare recentă, pe când prezenţa lor singure indică o poluare mai veche. 
Prezenta bacteriilor perfringens indică riscul unei infectii cu germeni patogeni de tipul 
Salmonella, Shigella, precum şi a unor enterovirusuri; au o rezistenţă mai mare în mediul 
exterior decât enterobacteriaceele. La fel ca pentru bacteriile coli, se determină titrul 
perfringens, care are aceeaşi semnificatie ca titrul coli. 

Bacteriofagii enterici prezintă importanţă deosebită în aprecierea momentului 
impurificării. În cazul unei impurificări, primul apare fagul de coli, urmat de fagul tific 0, 
apoi de Vi, dispărând în ordine inversa apariţiei. Mentinerea unei relaţii proporţionale 
între fag şi bacterii indică o impurificare recentă şi continuă, iar discordanta lor arată o 
impurificare veche.  

Bacteriile termofile (se dezvoltă la temperatura de 72°C) arată o fertilizare a solului 
cu gunoi de grajd. 

Ouăle de geohelminti (ascarizi, tricocefalii, strongili). Există o concordanţă între 
nivelul de poluare a solului cu ouă şi larve de geohelminti şi gradul de infestare a populaţiei 
umane şi animale. Examenul parazitologic al solului se face cu probe recoltate de pe păşuni şi 
fânete, dar şi în padocuri. 

Virusurile, odată ajunse în sol, se absorb pe granule, unde rămân ca atare, fiind greu 
de dezabsorbit şi prelevat, fapt foarte important din punct de vedere igienic. 

Indicatorii poluării biologice a solului (Ghidra, 2004) 
Sol Nr. 

germeni/g sol 
Titru 

bact.coliforme 
Titru 

bact.perfringens 
Nr. ouă 

Geohelminţi /g sol 
Nepoluat 1 000 1 şi peste          0,1 0 

Slab poluat 10 000 1-0,01      0,1-0,001 10 
Poluat 100 000 0,01-0,001 0,001-0,0001 10-100 

Foarte poluat 1 000 000 Sub 0,001 Sub 0,0001 Peste 100 
 
Solul are o mare capacitate de autoepurare. În conditii normale, solul cu grad mediu 

de poluare se autoepurează vara în circa 5 zile, iar toamna şi primăvara în circa 10 zile. 
În solurile cu permeabilitate mare, bine aerate şi cu umiditate redusă, autoepurarea 

este mai rapidă. Autoepurarea se bazează pe procesele biologice aerobe, oxidative, din care 
rezultă o mineralizare integrală a substantelor organice cu producerea de CO2, N2 şi H2O. 

În cazul solurilor compacte, reci, cu umiditate ridicată şi deficit de aerare, se 
desfăşoară procese biochimice anaerobe, de reducere. Produşii finali, în acest ultim caz, 
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sunt: NH3, CH4, H2S, acizii graşi inferiori, aldehidele, mercaptanii, care nu pot fi 
folosiţi direct de către plante, fapt care conduce la acumularea lor în sol, difuzarea în apă 
sau degajarea în atmosferă. 

Autoepurarea conduce la mineralizarea substantelor organice, în produşi 
intermediari şi finali, sub actiunea microflorei heterotrofe şi în acelaşi timp, la 
autosterilitatea de germeni patogeni. Autosterilitatea este generată de lipsa 
echipamentelor enzimatice pentru o viaţă saprofită a germenilor patogeni şi de antagonismul 
biologic (secretia de substante antibiotice, existenţa bacteriofagilor şi organismelor 
bacterivore).Fenomenul este cu atât mai intens, cu cât procesele biochimice sunt mai 
intense. 
 
 
POLUAREA AERULUI 
 
Importanta aerului pentru sănătatca plantelor, vieţuitoarelor şi omului 

Dintre cele cinci zone ale atmosferei, prezintă interes numai cea mai apropiată de 
pământ, denumită troposferă, care are o înălţime cuprinsă între 6 şi 18 km. În acest strat al 
atmosferei se constată o anume stabilitate a compoziţiei chimice a aerului şi o permanentă 
schimbare a componentelor sale fizice. 

Importanţa sanogenă a aerului rezidă în principal în:  
-asigură condiţia primară pentru existenta vieţii;  
-oxigenul reprezintă combustibilul necesar desfăşurării proceselor metabolice vitale; 
-dinamica presiunii parţiale a gazelor inspirate influentează organismul prin 

modificările induse in concentraţia acestora; 
-realizează un ecran protector împotriva nocivităţii unor componente ale radiaţiei 

solare. 
 
Compoziţia chimică naturală a aerului 

Din punct de vedere chimic aerul este compus din: 
-gaze care participă şi în procesul de respiraţie: oxigen şi bioxid de carbon, 
-gaze inerte: azotul; 
-gaze rare: ozon, argon, xenon, neon, kripton;  
-gaze radioactive: radon; 
-vapori de apă, cristale de gheaţă, polen, pulberi;  
-se întâlneşte şi o cantitate redusă de bacterii. 

Aerul inspirat de om conţine, la nivelul solului:  
O2  = 20,93%, N2  = 78,09%, CO2 =   0,03%, Ar  =  0,93% (fără importanţă fiziologică) 

Dintre componentele aerului, interes pentru viaţa plantelor, vieţuitoarelor şi omului 
prezintă oxigenul şi bioxidul de carbon (Berilă şi colab., 2002, Ghidra, 2004). 
 
Surse de poluare atmosferică 
 
 Poluarea aerului constă în schimbarea compoziţiei cu efecte dăunătoare asupra 
biocenozelor şi biotopurilor. Poluarea provine din surse naturale şi surse antropice. 
Sursele naturale pot fi: 

 solul, din care se elimină pesticidele solide sub formă de praf; 
 gaze şi vapori de apă; 
 plantele care elimină în aer polen; şi animalele 
 erupţiile vulcanice (praf, gaze); cutremurele generatoare de praf în aer; 
 praful cosmic şi meteoriţii. 
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Sursele artificiale sunt de fapt activităţi umane desfăşurate în industrie, transport, 
agricultură. Sursele de poluare atmosferică pot fi fixe sau mobile. 

 Sursele fixe sunt constituite din dispozitive de combustie industrială şi menajeră 
care emit pulberi, acizi de carbon, siliciu, azot; de asemenea, pot fi instalaţiile 
industriale din chimie, metalurgie, care elimina oxizi de Fe, Mn, Cr, Ni, Zn, Pb.  

 altă sursă : vulcanii, apele stătătoare care emit diverse gaze şi vapori.  
 Sursele mobile împrăştie la distanţe mari diverşi poluanţi. În această categorie intră  

vântul, păsările, apa (Zamfir, 1979).  
Poluanţii atmosferici. 

Atmosfera  poate fi afectată de substanţe solide, lichide sau gazoase.  
Pulberile solide provin din eroziuni ale rocilor naturale.  

 Ele pot fi: anorganice: oxizi metalici, minerale, ciment;  
 organice: de origine animală: lâna; de origine vegetală: bumbac, in şi sintetice; 

pesticide şi coloranţi organici.  
 Acţiunea pulberilor asupra organismului uman depinde de natura substanţelor, 

concentraţia în aer, solubilitatea în apa şi timpul de expunere.  
 După acţiunea toxică există pulberi iritante (corozive): varul; pulberi alergice 

(bumbacul, cânepa); cancerigene: compuşi cu Cr, As, materiale radioactive.  
 Substanţele lichide: provin din diferite domenii industriale şi pot forma aerosoli + 
aer, datorită volatilităţii lor. Vaporii se pot împrăştia la distanţe foarte mari, afectând aparatul 
respirator, ochii; se pot depune pe plante dereglându-le respiraţia şi afectează construcţiile.  

Scăderea concentraţiei de oxigen din aer este un fenomen nedorit care ridică 
serioase probleme. Rezerva de oxigen atmosferic se menţine prin fotozinteză, dar procesele 
de ardere a unor cantităţi mari de combustibili fosili şi scăderea suprafeţelor ocupate de 
ecosistemele naturale ce eliberează oxigen, fac să nu se mai poată regla conţinutul de oxigen  
atmosferic normal, prin fotosinteză.  

CO apare în atmosferă în procesele de ardere incompletă a hidrocarburilor şi din 
unele produse industriale. Are acţiune asfixantă prin blocarea hemoglobinei.  

Oxizii de azot sunt generaţi în cantităţi mari de industria fertilizanţilor cu N2. Aceştia 
nu produc iritaţii dar afectează alveolele pulmonare. 

Produşii cu S provin din vulcani, din arderea combustibililor fosili-petrol, cărbune 
de pământ, din industria H2SO4 şi industria alimentară.  

La plante SO2 pătrunde prin ostiole şi împreună cu H2O şi CO2 provoacă leziuni 
distrugând clorofila. Rezistenţa plantelor la acţiunea SO2 este diferită de aceea, pentru 
perdelele de protecţie, spaţiile verzi din oraşe şi marginea drumurilor se aleg plante 
rezistente la poluare cum ar fi: fag, tuia, iedera, gladiole, irişi, trandafiri. 

F şi compuşii cu F – acţioneză asupra unor enzime şi asupra clorofilei, frunzele cad 
timpuriu chiar în timpul verii, producţiile sunt scăzute, iar micoorganismele din sol se reduc. 

Smogul este un amestec de poluanţi diferiţi aflaţi într-o atmosfera umedă şi se 
prezintă ca o ceaţă alburie sau galben-cafenie. La alcătuirea smogului participă produşi ai 
motoarelor cu ardere internă-resturi de hidrocarburi incomplet arse, plumb, brom, bor, 
alţi compuşi rezultaţi din benzină, oxizi de azot, mai ales NO2, CO, SO2. Sub acţiunea 
razelor solare, mai ales a UV, între aceşti compusi se produc reacţii secundare şi terţiare 
din care iau naştere alte substanţe ca ozon, acroleină, formaldehidă, peroxiacetilnitraţi 
(PAN) etc. Dintre acestea PAN şi ozonul au efecte toxice deosebit de puternice.  

PAN - peroxiacetilnitraţii - determină la plante leziuni foliare, necroze ale 
ţesuturilor frunzei, inhibă fotosinteza. La animale şi om irită ochii, afectează respiraţia.  

Ozonul este toxic pentru plante, pătrunde prin stomate, atacă ţesutul palisadic şi 
intensifică procesele oxidative ducănd la epuizarea rezervelor de hrană ale plantelor.  

Alţi compuşi ai smogului sunt cancerigeni (Zamfir, 1979).  
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Poluarea aerului 
Viaţa pe Pământ nu este posibilă decât printr-un consum neîntrerupt de aer. Drept 

urmare, pentru a asigura continuitatea vietii, este absolut necesară mentinerea purităţii şi 
caracteristicilor naturale ale atmosferei. Această cerintă fundamentală trebuie avută in vedere 
în toate activitătile economice şi sociale pentru ca omul să poată trăi sănătos şi cu toate 
vietuitoarele din jurul lui, să-şi poată îndeplini rostul pe Pământ. 

Poluarea atmosferei a fost definită ca fiind introducerea de către om, direct sau 
indirect, de substante sau energie care au o actiune nocivă, de natură să pună în pericol 
sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să deterioreze 
bunurile materiale şi să aducă atingere sau să păgubească valorile de agrement şi alte 
utilizări legitime ale mediului (Lupan, 2001). În acelaşi timp, pentru că în general este 
extinsă pe spaţii mari, poluarea atmosferei transfrontieră a fost definită ca fiind acea 
poluare a cărei sursă fizică este cuprinsă total sau parţial în zona supusă jurisdictiei naţionale 
a unui stat şi care are efecte dăunătoare într-o zonă supusă jurisdicţiei nationale a altui 
stat, la o distanţă la care nu este în general posibil să se distingă contributia surselor 
individuale sau a grupurilor de surse de emisie (Lupan, 2001). 

Poluarea atmosferei, prin efectele sale negative asupra aerului, solului şi apei, 
constituie una din problemele majore ale omenirii la începutul mileniului trei. Această 
problemă preocupă tot mai mult şi societatea românească. Poluarea atmosferică este în 
general transnaţională şi afectează suprafeţe mari ale globului pământesc (Ghidra, 2004). 

Specialiştii consideră că atmosfera este poluată în momentul în care concentraţia 
substanţelor care intră în compoziţia sa naturală, precum şi a substanţelor chimice 
introduse in mod artificial (sistematic sau accidental), depăşeşte nivelul maxim 
admisibil şi produce efecte negative asupra mediului înconjurător, a structurilor sale şi a 
fenomenelor meteorologice. 

In fiecare an atmosfera „se îmbogăţeşte" cu cca 200 milioane tone de oxizi de carbon, 
50 milioane tone de hidrocarburi, 150 milioane tone de bioxid de sulf, 120 milioane tone de 
cenuşă şi mii de tone de alte substante chimice nocive (Ghidra şi Zaharia, 2002). 

Ca urmare a acestei „îmbogăţiri anuale", atmosfera poluată exercită o serie de efecte 
negative asupra mediului înconjurător dintre care enumerăm: 

a) Distrugerea progresivă a stratului de ozon din straturile superioare ale 
atmosferei ca urmare a acumulării masive de oxizi de carbon, in special de bioxid de 
carbon. Oamenii de ştiinţă estimează că efectele distrugerii stratului de ozon sunt multiple 
dintre care enumerăm: creşterea nivelului de iradiere cu radiaţii ultraviolete, creşterea 
procentului de cancer de piele, leucemie, cataracte, scăderea producţiei de plancton, în 
special din Antartica, scăderea producţiei de peşte marin, reducerea producţiei agricole 
(grâu, porumb, soia, cartofi, orez). 

b) Formarea ozonului troposferic are efecte deosebit de grave asupra stării de 
sănătate a oamenilor şi a sănătăţii şi productivităţii plantelor şi animalelor ca urmare a 
dereglării mecanismului de fotosinteză. 

c) Ploile acide produc efecte negative atât asupra mediului natural, cât şi asupra 
celui artificial. Efectele asupra mediului natural se resimt prin modificarea calităţii apelor 
de suprafaţă şi de adâncime, producerea de arsuri la nivelul plantelor şi animalelor şi chiar 
intoxicarea acestora. 

d) Accentuarea efectului de seră care produce schimbări climatice, cum ar fi:  
 creşterea temperaturilor medii anuale (încălzirea globală),  
 apariţia unor fenomene meteorologice devastatoare (caniculă insuportabilă şi 

prelungită, geruri năprasnice, uragane, taifunuri şi furtuni devastatoare),  
 reducerea producţiei de alimente,  
 dispariţia unor specii de plante şi animale,  
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 înrăutăţirea stării de sănătate şi pierderea de vieţi omeneşti (Ghidra, 2004). 
Poluarea atmosferică este deosebit de periculoasă, atât prin efectele negative care 

le produce în mod direct asupra plantelor şi animalelor, cât şi prin înrăutăţirea tuturor 
factorilor climatici. 

Cunoaşterea exactă a surselor de poluare a atmosferei, sub aspectul naturii şi  
dinamicii acestora, este necesară pentru stabilirea măsurilor de protecţie a mediului 
înconjurător. 

După natura sa, poluarea poate fi: fizică, chimică şi biologică. 
 
Poluarea fizică 

Poluarea fizică este generată de introducerea în atmosferă a unui adaos de energie care 
perturbă situaţia normală, naturală. În funcţie de tipul energiei introduse suplimentar în 
atmosferă, putem avea:  

a) poluare sonoră cauzată de energia mecanică;  
b) poluare termică produsă de energia calorică;  
c) poluare cu radiaţii penetrante determinată de energia radiantă. 
a) Poluarea sonoră apare ca urmare a inducerii oscilanţilor în masele de aer pe care 

organul auditiv al omului şi animalelor le percepe ca zgomote şi vibraţii. 
Zgomotele plăcute (tonale) auzului sunt considerate armonice, iar cele neplăcute 

(atonale), nearmonice. În general, zgomotele sunt definite ca fenomene sonore, generate de 
prezenţa mai multor sunete, nearmonice, cu intensitate, origine şi durată diferite. 

Zgomotele se caracterizează prin: intensitate, frecvenţă şi tărie. 
Intensitatea sunetului este dată de presiunea undei sonore, şi se măsoară cu 

sonometrul (fonometru). Se exprimă în decibeli (dB). 
Frecvenţa sunetului este data de numărul oscilatiilor acustice produse în timp de o 

secundă. Se măsoară în Herţi (o oscilaţie/secundă=l Hz). 
Tăria sunetului este reprezentată de intensitatea senzatiei auditive a acestuia. Se 

măsoară în foni (1 fon=l dB la frecventa de 1000 Hz). 
Orice zgomot are un prag minim de audibilitate de la care este perceput de urechea 

umană şi un prag maxim de audibilitate. Intervalul cuprins între cele două praguri poartă 
denumirea de suprafaţă de audibilitate. 

 
Pragul minim de audibilitate este reprezentat de un sunet cu frecvenţa de 1000 Hz şi 

intensitatea de 10-6W/cm2, iar pragul superior de audibilitate de un sunet cu frecvenţa de 
1000Hz şi intensitatea de 10-4W/cm2. 

În general, animalele şi omul se obişnuiesc cu zgomotele şi vibraţiile aflate sub 
pragul maxim de audibilitate, percepându-le doar ca factori de stres, care, în timp, dacă sunt 
frecvente produc efecte negative asupra organului auditiv. 

Zgomotele şi vibraţiile care depăşesc pragul maxim de audibilitate produc senzatia de 
durere şi chiar leziuni la nivelul timpanului, inducând de regulă surditatea. 

Pentru prevenirea efectelor negative ale poluării sonore, prin Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr. 526/1997 s-a stabilit că nivelul acustic echivalent continuu măsurat la 3 m de 
peretele locuintei şi la 1,5 m înăţime de la sol, nu trebuie să depăşească 50 dB pe timp de 
zi şi de 40 dB pe timp de noapte (în intervalul 2200-600). 

Sunetele cu frecvenţa cuprinsă între 0 şi 20 Hz se numesc infrasunete şi sunt emise 
în urma exploziilor puternice şi înaintea cutremurelor de pământ şi a furtunilor. Unele 
animale percep aceste sunete şi îşi modifică comportamentul, devenind mai agitate. 

Sunetele cu frecventa mai mare de 20 mii Hz se numesc ultrasunete şi sunt 
percepute de câini şi pisici, dar nu se cunoaşte efectul acestora (Ghidra, 2004). 
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b) Poluarea termică se produce datorită creşterii temperaturii atmosferei peste 
limitele naturale. Poluarea termică poate fi directă sau indirectă. 

Poluarea termică directă se realizează prin degajarea în atmosferă de energie 
termică rezultată în urma activităţilor umane de producere a bunurilor de consum. 

Poluarea termică indirectă este rezultatul distrugerii stratului de ozon la nivelul 
troposferei şi apariţiei „efectului de seră" ca urmare a acumulării unor gaze provenite din 
activităţile umane, dintre care enumerăm: metanul, bioxidul de carbon, amoniacul, 
bioxidul de azot, clorofluorocarbonii (freonii), bromofluorocarbonii (halonii).  

 
Razele solare penetrează atmosfera şi ajung în pământ în proporţie de cca. 46%. O 

parte din radiaţiile solare ce ajung pe pământ sunt reflectate (cele infraroşii) în atmosferă. 
Ca urmare a faptului că stratul de gaze poluante acumulat în troposferă nu permite 
penetrarea de către razele infraroşii (purtătoare de căldură) ce vin dinspre pământ, are 
loc creşterea temperaturii.  

Acest fenomen aşa cum a fost arătat anterior, poartă denumirea de ,,efect de seră" şi 
a existat din momentul începerii poluării atmosferei. Ca urmare a „efectului de seră", oamenii 
de ştiinţă estimează, că până la sfârşitul secolului XXI, temperatura medie a Pământului va 
creşte cu 3°C. La această creştere a temperaturii medii a Terrei, aportul cel mai important 
îl au ţările CSI, SUA, ţările UE, China, Brazilia şi India. 

 
c) Poluarea eu radiaţii penetrante devine din ce în ce mai importantă, pe măsură ce 

omul utilizează din ce în ce mai mult tehnicile nucleare. 
Fenomenul de emisie şi propagare în spaţiu a unor unde sau particule purtătoare de 

energie poartă denumirea de radiaţie. Cele mai importante sub aspectul pericolului de poluare 
sunt radiatiile penetrante (electromagnetice şi corpusculare) care produc efecte de natură 
fizică, chimică sau biologică. 

Radiaţiile electromagnetice sunt reprezentate de câmpuri electromagnetice care se 
propagă variabil în timp şi spaţiu, sub formă de unde electromagnetice, purtătoare de 
energie. Cele mai importante, din această categorie, sunt radiaţiile „X" şi „gama". 

Radiatiile corpusculare sunt reprezentate de fluxuri de particule atomice şi se mai 
numesc şi radioactive. Cele mai importante sunt radiaţiile „alfa", „beta", „pozitroni" şi 
,,neutroni". 

Radioactivitatea este fenomenul fizic prin care nucleul iniţial se dezintegrează 
spontan şi ca urmare a emisiei de radiaţii alfa, beta şi gama se transformă într-un nucleu final. 
Radioactivitatea generează efecte directe şi indirecte asupra organismelor vegetale şi animale. 

Efectele directe au repercusiuni în structura biologică iar efectele indirecte produc 
modificări ale mediului biochimic.  

Pentru producerea acestor efecte, este necesar ca organismele să fie expuse sau să 
acumuleze o anumită doză de radiaţii. 

Doza de radiatii se poate exprima ca doză de expunere (în roentgen) sau ca doză 
absorbită (în rad.). 

Doza de expunere se determină prin măsurarea ionizării totale cauzată de 
fluxul de radiaţii în unitatea de volum de aer, iar doza absorbită se determină prin 
măsurarea ionizării totale produsă de fluxul de radiaţii pe unitatea de masă de ţesut. 

Gradul de vătămare biologică depinde atât de cantitatea de energie absorbită cât şi de 
natura radiaţiilor. Pentru a reprezenta cât mai fidel acţiunea conjugată a celor două variabile, 
a fost introdusă, în radiologie, noţiunea de factor de calitate. 

Produsul dintre doza absorbită şi factorul de calitate poartă denumirea de doză 
echivalentă biologic şi redă mai fidel gravitatea efectului biologic produs. Doza echivalentă 
biologic se exprimă în rem, adică roentgen eqiuvalent man.  
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Sunt stabilite doze echivalente biologic maxim admise in cursul unui an de zile. 
Astfel, aceste doze sunt: 5 rem/an pentru expunere profesională,  

    1,5 rem/an pentru expunere neprofesională şi  
    0,5 rem/an pentru persoane din populaţia obişnuită. 

Efectele negative ale polurii radioactive sunt  
de natură somatică (boli acute sau cronice, cancere, leucemii) sau  
genetice (mutaţii genetice, aberaţii cromozomale, malformaţii) 

Poluanţii radioactivi pot fi sub formă lichidă, solidă sau gazoasă. 
Sursele de poluare radioactivă pot fi naturale sau artificiale. 
Sursele naturale sunt reprezentate de apele şi rocile radioactive.  
În general, în mediul înconjurător se înregistrează o radioactivitate naturală normală 

care nu produce efecte negative asupra plantelor şi animalelor.  
Având în vedere că apele şi rocile sunt surse naturale de radioactivitate, se 

impune ca inainte de a fi folosite să fie evaluate dacă depăşesc dozele biologic maxim admise. 
Sursele artificiale sunt reprezentate de minereurile radioactive, de combustibilii 

nucleari, de centralele nuclearoelectrice, reactoarele şi acceleratoarele de particule, izotopi 
radioactivi, accidentele nucleare şi exploziile provocate pentru perfecţionarea armelor 
nucleare. 

Contaminarea radioactivă a plantelor şi animalelor conduce la obţinerea unor produse 
alimentare periculoase pentru organismul uman (Ghidra, 2004). 
 
Poluarea chimică 

Poluarea chimică a atmosferei se înregistrează fie prin introducerea, accidentală sau 
sistematică, a unor substante chimice străine de compoziţia normală a acesteia, fie prin 
depăşirea nivelurilor normale ale unor componenţi naturali, cum ar fi: bioxidul de 
carbon, ozonul. 

Sursele de poluare chimică sunt naturale şi artificiale. 
Sursele naturale au o importanţă limitată la nivelul zonei unde se află şi sunt mult 

mai reduse ca cele artificiale. 
Dintre sursele naturale de poluare chimică cităm: eroziunea solului, erupţiile 

vulcanice, descompunerea substantelor organice. 
Sursele artificiale sunt mult mai numeroase iar ponderea lor creşte vertiginos, 

afectând zone tot mai întinse. Poluarea chimică artificială a atmosferei a devenit 
transnaţională.  

Intre sursele artificiale sunt mentionate cele  
stationare, mobile, fumatul, pregâtirea hranei şi încălzirea locuintelor. 
 
A. Sursele stationare cuprind  

marea complexitate a proceselor industriale precum şi  
procesele de combustie (ardere).  

1. Procesele industriale cele mai poluante sunt: idustria chimică, metalurgia 
feroasă, metalurgia neferoasă şi industria materialelor de constructii. 

Industria chimică, prin fabricile de îngrăşăminte, pesticide, acizi, cauciuc, mase 
plastice, celuloză, medicamente, evacuează o mare cantitate de gaze, vapori şi materiale 
sub formă de pulberi şi suspensii, dintre cele mai toxice. 

Metalurgia feroasă poluează cu  
substanţe aflate în suspensie (mangan, arsen, nichel, silicaţi, cărbune, oxid de fier, floruri) şi 
cu gaze toxice (hidrogen sulfurat, sulfaţi, oxizi de sulf, monoxid de carbon). 

Poluarea are loc în toate fazele procesului de producţie (cocsificare, aglomerarea 
minereurilor, producerea de fontă în furnale, rafinarea metalelor în oţelării). 
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Metalurgia neferoasă poluează ca urmare a evacuării în atmosferă a unor mari 
cantităţi de oxizi de carbon, azot, sulf, plumb, zinc, cupru, bariu, cadmiu şi diverse floruri. 

Industria materialelor de construcţii poluează  
prin gazele rezultate în urma arderii combustibililor fosili, dar şi  
prin produsele finite aflate sub formă de  
suspensii sau pulberi în atmosferă in apropierea fabricilor de ciment, ghips, var, azbest. 

 
2. Procesele de combustie (ardere) a cărbunelui, petrolului şi gazelor naturale au 

loc pentru a obtine energie necesară în scopuri industriale. 
Cărbunele este combustibilul cel mai mult folosit şi de aceea este cel mai poluant. 

Fumul rezultat în urma arderii cărbunelui contine  
suspensii (carbon, siliciu, aluminiu, oxizi de fier, zinc, cadmiu, vanadiu, nichel, seleniu,) şi 
gaze (oxizi de carbon, azot, sulf, acid fluorhidric, aldehide, vapori de apă) 

Petrolul şi produsele sale reprezintă combustibilii cu importanţă economică foarte 
mare. Din arderea lor rezultă  

cenuşă (bogată în sulfati, seleniu, valadiu, ) şi  
gaze (oxizi de carbon, azot, sulf, hidrocarburi policiclice). 

Gazele naturale au potentialul poluant cel mai redus dintre toti combustibilii 
fosili. In urma arderii gazelor naturale rezultă hidrocarburi, oxizi de azot şi oxizi de 
carbon. 

B. Sursele mobile se referă la mijloacele de transport rutiere, fluviale, aeriene şi 
maritime. Mijloacele de transport, oricare ar fi ele, contribuie la poluarea atmosferei cu 
produşii rezultati în urma arderii carburanţilor (funingine, oxizi de carbon, bioxid de sulf 
oxizi de azot, hidrocarburi, suspensii, plumb, antioxidanti, lubrefianti, anticorozivi, 
detergenţi) şi a scurgerilor accidentale de combustibili şi lubrefianţi. 

C. Fumatul reprezintă nu numai o obişnuinţă ci şi o importantă sursă de poluare a 
mediului înconjurător, mai ales din spaţiile închise. Acest obicei poluează atât aerul inhalat 
de fumători cât şi pe cel inspirat de nefumătorii din încăperea respectivă. S-a constatat că 
in urma fumatului tutunului, aerul este poluat cu pulberi fine de fum, nicotină, oxizi de 
carbon, hidrocarburi şi nitrozamine cancerigene şi cu alte aproximativ o mie de 
substante identificate, a căror actiune negativă nu este in totalitate cunoscută. 

D. Pregătirea hranei şi încălzitul locuintelor poluează atmosfera cu pulberi, cenuşă, 
oxizi de carbon, bioxid de sulf. Aceşti poluanti afectează atât aerul din interiorul locuintelor 
cât şi al localităţilor respective.(Ghidra, 2004). 

 
Poluanţii chimici ai atmosferei.  
Este evident că poluantii afectează in mod diferit mediul înconjurător şi in special 

atmosfera.  
Principalii poluanti chimici ai atmosferei sunt: ozonul, compuşii organici volatili, 

monoxidul de carbon, oxizii de sulf, oxizii de azot, hidrogenul sulfurat, amoniacul, 
clorul, substantele toxice aeropurtate, pulberile sedimentabile şi in suspensie, 
substantele radioactive. 

Ozonul are molecula formată din trei atomi de oxigen şi se prezintă sub forma unui 
gaz albăstrui, foarte toxic, puternic oxidant şi cu miros caracteristic. Pe cale naturală, in 
atmosferă, ozonul se formează in urma descărcărilor electrice (fulgere) şi sub acţiunea 
razelor solare. Pe cale artificială, ozonul se formează din oxizi de azot, compuşi 
organici volatili, oxizi de carbon. 

Ozonul format in partea inferioară a troposferei constituie principalul poluant 
al atmosferei în zonele puternic industrializate. 
In timp ce  
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 ozonul din straturile inferioare ale atmosferei este dăunător vieţii pe pământ,  
 ozonul din straturile înalte protejează viata pe pământ deoarece,  

o permite evacuarea căldurii în spaţiul interplanetar şi  
o nu permite penetrarea de către razele ultraviolete, periculoase pentru 

plante şi animale. 
Ozonul este implicat în formarea smogului, în zonele puternic industrializate 

producând afectiuni ale aparatului respirator (astm bronşic, reducerea funcţiilor pulmonare 
şi dificultate respiratorie), iritarea ochilor, congestii nazale, slăbirea sistemului imunitar şi 
reducerea rezistentei la infectii. 

Concentraţiile maxime de ozon admise in aer(conform STAS 12574-87) sunt de  
0,03 mg/m3 pentru media pe 24 ore şi de  
0,1 mg/m3 pentru media de o jumătate de oră (Ghidra, 2004). 

 
Compuşii organici volatili (COV)  
provin din  

 prelucrarea ţiţeiului şi a produselor petroliere,  
 in urma arderii carburanţilor folositi la autovehicule şi  
 din compostarea reziduurilor menajere, agricole, industriale.  

Cei mai cunoscuti şi mai întâlniţi compuşi organici volatili sunt:  
benzina, eterii de petrol,  
benzenul, acetona, cloroformul,  
fenolii, esterii, sulfura de carbon.  

Compuşii organici volatili stau la baza formării ozonului şi impactul lor asupra 
atmosferei este similar cu al acestui gaz. 

 
Monoxidul de carbon este cel mai comun şi mai răspândit poluant al mediului 

înconjurător. Estimările efectuate au arătat că emisiile totale de monoxid de carbon în 
atmosferă sunt mai mari decât ale tuturor celorlalti poluanţi, luaţi împreună.  

Monoxidul de carbon este  
 un gaz incolor şi inodor,  
 mai uşor decât aerul şi  
 rezultă, în principal, în urma  

o arderilor incomplete din motoarele cu combustie internă, dar şi  
o din arderea combustibililor fosili.  

 
Se combină foarte uşor cu hemoglobina formând un  
compus stabil, greu circulabil numit carboxihemoglobina. 

 
Inhalarea unor cantităţi reduse de monoxid de carbon produce efecte negative la 

nivelul sistemului nervos central, respirator şi vascular, persoanele respective acuzând 
ameţeli, respiraţie greoaie şi chiar stări de leşin.  

În situaţiile când hemoglobina este fixată de monoxidul de carbon în procent 
mai mare (cca. 80%) se instalează moartea organismelor. 

În conformitate cu prevederile STAS 12574-87 care reglementează calitatea aerului 
din zonele poluate, concentratiile maxime admisibile de monoxid de carbon sunt de 6,0 
mg/m3 pentru media de lungă durată.  

În România, cantitatea de monoxid de carbon admisă în gazele de eşapament ale 
autovehiculelor este de 2-4% din volumul acestora (Ghidra, 2004). 
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Acţiunea fiziologică a monoxidului de carbon 
Este de ştiut faptul că expunerea omului la concentraţii mari de monoxid de carbon 

poate produce moarte.  
Abia în ultimul timp au fost în amănunt cunoscute efectele expunerii la concentraţii 

mici (100 ppm sau mai puţin). Acest interval de concentraţii este cel mai important, 
deoarece concentraţiile ambiante de monoxid de carbon sunt deseori mai mici de 100 ppm. 

 Efectul toxic al monoxidului de carbon asupra corpului este datorat în 
primul rând reacţiei dintre monoxidul de carbon şi hemoglobina (Hb) din 
sânge.  

 In mod normal, hemoglobina funcţionează în sânge ca un sistem 
transportor, ce duce oxigenul sub forma oxihemoglobinei (O2Hb) de la 
plămâni la celule şi dioxidul de carbon din celule la plămâni (CO2Hb).  

 Hemoglobina poate forma însă şi un compus cu monoxidul de carbon, 
carboxihemoglobina (COHb). Afinitatea monoxidului de carbon pentru 
hemoglobină este de 200 de ori mai mare decât cea a oxigenului şi deci, când 
există ambele posibilităţi se formează COHb şi nu O2Hb. 

  Concentraţia de COHb din sânge este legată direct de concentraţia de 
monoxid de carbon din aerul inhalat. Pentru o concentratie dată de monoxid 
de carbon în aerul ambiant, nivelul COHb din sânge va atinge o concentraţie 
de echilibru după un anumit interval de timp. Această concentraţie de 
echilibru a COHb poate fi menţinută în sânge atâta timp cât concentraţia de 
monoxid de carbon din aerul înconjurător nu se modifică. 

Concentratia normală de COHb din sânge este de 0,5%. O parte din acesta este 
datorată monoxidului de carbon produs în corp prin metabolismul distructiv al hemului. 
Restul provine din concentraţiile scăzute de monoxid de carbon din aerul atmosferic. 

Procentajul COHb de echilibru în curentul sanguin al unei persoane expuse continuu 
la concentraţii ambiante de monoxid de carbon sub 100 ppm poate fi uşor calculat prin 
ecuatia următoare: 

% COHb în sânge = 0,16 (conc.CO din aer, în ppm) + 0,5;  
0,5 este procentajul normal de COHb din sânge. 
Timpul necesar pentru ca procentajul de COHb din sânge să atingă echilibrul cu 

concentraţia monoxidului de carbon din aer, este funcţie de activitatea fizică a persoanei 
expuse. Echilibrul este atins mai rapid la persoanele implicate într-o activitate intensă. 

Fumul de ţigară conţine o concentratie de monoxid de carbon de peste 20000 ppm. 
Acest nivel ridicat de monoxid de carbon din aerul inhalat conduce la o concentraţie mai 
ridicată de COHb în sângele fumătorilor, decât la nefumători. 

La animale ca şi la oameni, monoxidul de carbon afectează sistemul de transport al 
oxigenului. Datele experimentale obtinute în urma expunerii animalelor la monoxidul de 
carbon au dus la concluzia că o expunere îndelungată poate să producă schimbări 
morfologice în inimă şi creier. Expunerile de scurtă durată la concentraţii scăzute de 
monoxid de carbon, produc efecte asupra sistemului nervos central, vascular şi respirator. 

La plantele înalte, supuse unor expuneri la concentraţii de monoxid de carbon până la 
100 ppm, timp de 1-3 săptămâni, nu s-au determinat efecte de distrugere.  

Capacitatea de fixare a azotului de către bacteriile libere a fost inhibată prin 
expunerea timp de 35 ore la concentraţii de monoxid de carbon de 2000 ppm.  

Intrucât nivelele de monoxid de carbon depăşesc rar 100 ppm, chiar şi pentru perioade 
mici de timp, daune importante asupra vegetaţiei şi microorganismelor par deocamdată 
imposibile (Ghidra, 2004). 
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Oxizii de sulf sunt reprezentaţi de bioxidul de sulf şi de trioxidul de sulf. 
Sursele de poluare cu oxizi de sulf sunt naturale (cca. 66,65%) şi artificiale (cca. 

33,33%). Sursele artificiale provin în majoritatea cazurilor din arderea combustibililor fosili. 
Din totalul emisiilor de oxizi de sulf generate de sursele artificiale, cca.96% se produc în 
surse staţionare (termocentrale, combinate chimice, combinate siderurgice) şi numai 4% 
în surse mobile (automobile, tractoare, autocamioane, vapoare) 

Bioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros specific, pătrunzător şi înăbuşitor. 
Este transportat uşor de curentii de aer deoarece are proprietatea de a se fixa uşor pe 
particule de praf.  În atmosferă, in prezenţa vaporilor de apă, bioxidul de sulf se transformă în 
acid sulfuric, producând ploile acide, când se află peste anumite limite. Ploile acide produc 
fenomene de fitotoxicitate asupra aparatului foliar al plantelor şi contribuie la poluarea 
solului şi a apelor terestre. 

La om şi animale, bioxidul de sulf, ajuns la sânge, produce tulburări în 
metabolismul glucidelor şi în sistemul enzimatic.  

Concentraţiile mai reduse, cuprinse între 1-5 ppm, provoacă iritatia căilor respiratorii, 
iar cele mai mari, cuprinse între 5-10 ppm, produc spasmul bronşic. Efectele toxice, nocive 
ale bioxidului de sulf sunt potentate (amplificate) în prezenţa pulberilor. 

Condiţiile de calitate a aerului prevăzute în STAS 12574-84 admit o concentratie 
maxima de bioxid de sulf de  

 0,75 mg/m3pentru media de scurtă durată (0,5 ore),  
 de 0,25 mg/m3 pentru durata de 24 ore şi  
 de 0,01 mg/m3 pentru un an de zile. 

 
Trioxidul de sulf, la temperatura camerei se găseşte sub formă gazoasă şi este mult 

mai toxic decât bioxidul de sulf. Efectele negative ce le produc asupra plantelor şi animalelor 
sunt similare cu cele ale bioxidului de sulf, cu deosebirea că acestea apar la concentraţii 
mult mai mici. 

În comparaţie cu bioxidul de sulf, trioxidul de sulf este foarte corosiv, iar prezenta 
lui în ploile acide are efecte negative asupra corpurilor metalice (autoturisme, autovehicule, 
acoperişuri de tablă neagră). 

Prezenta dioxidului de sulf în atmosferă constituie principala cauză a proceselor 
distructive asupra plantelor. Multe plante prezintă o sensibilitate accentuată în comparaţie 
cu oamenii şi animalele, la acest poluant. Sensibilitatea este funeţie de concentraţie şi de 
timpul de expunere. 

Dioxidul de sulf provoaeă leziuni localizate, cu efecte generale asupra plantelor. 
Celulele sunt mai întâi inactivate. Dacă atacul este masiv, ţesuturile vegetale se distrug, 
rămânând urme caracteristice asupra nervurilor. Dacă atacul este minim şi localizat la câteva 
celule, se observă pete brune ce pot persista mult timp înainte de căderea frunzelor. 
Părţile atacate sunt eliminate, iar cele neatacate îşi reiau cu repeziciune funcţiile fiziologice 
normale. La criptogamele lezate apare cloroza, cu un aspect macroscopic foarte grav.  

Leziunile provocate de dioxid de sulf şi tulburările produse în asimilatia clorofilială 
diminuează fotosinteza. Mecanismul actiunii toxice a dioxidului de sulf asupra plantelor 
este înca putin cunoscut. Se ştie însă că acţiunea sa toxică este determinată de proprietăţile 
sale oxido-reducătoare şi de aciditatea sa. O serie de factori ca luminozitatea puternică, 
umiditatea şi temperatura favorizează apariţia leziunilor chiar la concentratii mai mici de 
dioxid de sulf.Comportamentul diferitelor specii de vegetale la acţiunea dioxidului de sulf 
este foarte variat. Plantele cu frunze suculente prezintă cea mai mare sensibilitate, în 
timp ce plantele cu frunze aciculare prezintă cea mai mare rezistenţă. 

Dioxidul de sulf ca poluant atmosferic exercită asupra lumii umane cu totul alte 
efecte decât dioxidul de sulf singur, aşa cum se întâlneşte uneori în atmosfera industrială.  
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Sinergismul cu alţi poluanţi atmosferici, în special cu particulele solide, 
accentuează efectele toxice ale dioxidului de sulf. 

Concentraţiile de dioxid de sulf care produc efecte detectabile în organismele animale 
şi umane sunt mult mai înalte decât cele carespunzătoare pentru vegetaţie. Efectele 
dioxidului de sulf asupra omului se manifestă în primul rând printr-o iritatie a sistemului 
respirator. Aceasta apare la concentraţii de 5 ppm. În unele cazuri iritatia apare chiar la 
concentratii de 1-2 ppm şi este însoţită de spasm bronşic la concentratii de 5-10 ppm. 

În ceea ce priveşte acţiunea toxică acută a dioxidului de sulf prin expuneri 
intermitente la concentratii mai ridicate, părerile diverşilor autori sunt întrutotul concordante. 
In privinţa acţiunii cronice, prin expuneri continue la concentraţii relativ mici, părerile sunt 
diferite şi merg până acolo încât neagă o astfel de actiune.  

Numeroase cercetări au dovedit însă efectele cronice ale expunerilor îndelungate 
la concentraţii mici. S-a dovedit că dioxidul de sulf odată intrat în organism prin căile 
respiratorii apare în sânge şi produce tulburări în metabolismul glucidelor şi în procesele 
enzimatice.  

 În prezenţa particulelor solide actiunea dioxidului de sulf determină  
efecte şi mai grave. La concentratii anuale de 100 µg /m3 particule asociate cu concentratii 
de 30 µg /m3 dioxide de sulf se constată o creştere a sensibilităţii la diferite boli ale copiilor.  

 Concentraţii de particule cuprinse între 100-130 µg /m3 dioxid de sulf  
determină o creştere a maladiilor respiratorii la copii.  

 Dacă la o concentraţie de 300 µg /m3 particule cu o persistentă în aer de  
câteva zile se asociază o concentratie de 630 µg /m3 dioxid de sulf, bronşitele cronice se 
agravează.  

 La o concentratie de 750 µg /m3 particule asociate cu concentraţii de 715 µg  
/m3 dioxid de sulf, probabilitatea de mortalitate şi de apariţie a unor boli foarte grave creşte 
simţitor. 

Experienţele făcute pe loturi de animale expuse la inhalaţii de dioxid de sulf au scos în 
evidentă o mortalitate crescută. Ca şi la om, dacă dioxidul de sulf este absorbit pe particule 
solide efectele sunt şi mai grave. Efectul aditiv determină o creştere a numărului de 
îmbolnăviri şi decese în rândul animalelor expuse. 

În ariile urbane, alături de dioxidul de sulf, trioxidul de sulf este prezent in 
concentraţii mai importante. Inhalat de oameni şi animale, produce efecte iritante mult mai 
puternice decât dioxidul de sulf şi determină aparitia spasmului bronşic chiar în concentratii 
relativ scăzute. Sinergismul cu dioxid de sudf şi cu alte substante poluante prezente în 
atmosferă duce la apariţia unor reacţii fiziologice noi. 

Alte efecte. Oxizii de sulf atacă diversele materiale mai ales când, în prezenţa 
umidităţii, sunt trecuti în acid sulfuric, cu o capacitate de distrugere mai mare. Dioxidul de 
sulf în prezenţa particulelor are o capacitate de distrugere şi mai mare. Astfel, oxizii de sulf 
corodează suprafeţele metalice, deteriorează şi decolorează clădirile, atacă marmora şi orice 
piatră de constructie, deteriorând astfel monumentele. Aciditatea aerului poluat datorată 
oxizilor de sulf deteriorează şi decolorează ţesăturile, obiectele de piele, hârtia. 

 
Oxizii de azot emanati în atmosferă sunt reprezentaţi în special de oxidul şi bioxidul 

de azot. Aceşti oxizi provin din surse naturale şi artificiale. Sursele naturale produc cea 
mai mare cantitate de oxid de azot pe cale biologică. Sursele artificiale „îmbogăţesc" 
atmosfera cu cca. 5x107 t oxid de azot/an. Această cantitate provine, în mod aproximativ 
egal, din sursele artificiale stationare şi mobile. Din cantitatea totală de bioxid de azot, cca. 
2% rezultă în urma arderii resturilor menajere şi industriale. 

Oxidul de azot este un gaz incolor care rezultă în urma reactiei chimice a 
oxigenului cu azotul, care are loc la temperaturi foarte ridicate. 
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Bioxidul de azot rezultă în urma contactului oxidului de azot cu aerul şi se prezintă 
sub forma unui gaz de culoare brună. 

Oxizii de azot, dacă depăşesc anumite concentratii, au actiune vătămătoare asupra 
plantelor şi animalelor.  

Cercetările efectuate au scos în evidenţă că dacă o plantă este expusă timp de o oră la 
o concentraţie de 25 ppm bioxid de azot, aceasta îşi pierde frunzele în totalitate.  

La om şi animale, bioxidul de azot, în concentratie mica, produce iritarea severă a 
aparatului respirator, cu simptome de sufocări şi arsuri însoţite de tuse violentă cu 
expectoraţie colorată în galben.  

La concentratii mai mari se înregistrează simptome severe de asfixiere, convulsii şi 
chiar blocarea respiratiei.  

În atmosfera poluată cu oxizi de azot, vizibilitatea este redusă (datorită dispersiei 
şi absorbţiei luminii), strălucirea şi contrastul obiectelor este redus, iar orizontul pare 
colorat galben-pal spre roşu.  

Bioxidul de azot este de aproximativ patru ori mai toxic decât oxidul de azot. 
Condiţiile de calitate ale aerului prevăzute în STAS nr. 12574-87 admit o 

concentraţie maximă de  
0,3 mg/m3 pentru o expunere de 0,5 ore,  
de 0,1 mg/m3 pentru 24 ore şi de  
0,01 mg/m3 pentru un an. 
Referitor la continutul gazelor de eşapament in oxizii de azot, în tara noastră nu sunt 

înca fixate norme. În Canada şi SUA, cantităţile maxime admise sunt de 0,62g/km pentru 
autoturisme şi de 1,43 g/km pentru autocamioane (Ghidra, 2004). 

 
Actiunea fiziologică a oxizilor de azot 

 Prezenta oxizilor de azot în atmosferă produce deteriorări asupra plantelor. Este însă 
dificil de determinat cu exactitate, care efecte sunt rezultatul direct al acţiunii oxizilor de 
azot şi care al actiunii poluanţilor secundari produşi în ciclul fotolitic al oxizilor de azot. S-a 
dovedit că unii dintre aceşti poluanţi secundari sunt foarte vătămători pentru plante. 

Deteriorările observate la unele plante sunt produse în urma expunerii directe în 
atmosfera de oxizi de azot din imediata apropiere a surselor industriale sau de laborator. 
Actiunea concentraţiilor ridicate de dioxid de azot asupra plantelor s-ar putea datora şi 
formării de acid azotic. 

La o expunere de o oră, la concentratii relativ ridicate de dioxid de azot, de exemplu 
de 25 ppm, se produce o cădere a frunzelor.  

Frunzele tinere ajunse la un stadiu avansat de dezvoltare sunt mai rezistente la 
dioxidul de azot decât cele care sunt în curs de dezvoltare.  

La o expunere de o oră, la concentratii de 4-8 ppm, se observă la unele plante o 
necroză care cuprinde aproximativ 5% din suprafaţa frunzei. Dacă creşte timpul de 
expunere, pragul scade atât de mult încât s-au observat efecte la concentraţii de 2,3-3,5 ppm, 
pentru timpi de expunere de 8-21 ore şi la 1 ppm pentru 48 ore.  

O expunere continua la concentraţii de 0,5 ppm dioxid de azot timp de 35 zile 
produce căderea frunzelor şi o cloroză la citrice fără formare de leziuni cangrenoase.  

Efectele asupra expunerii vegetalelor la concentratii mai scăzute decât cele 
menţionate pentru perioade foarte lungi de timp nu sunt suficient de bine cunoscute. Se 
poate spune că efectul dioxidului de azot, prezent în atmosfera poluată, asupra vegetalelor 
trebuie încă studiat. 

Cercetările asupra mortalităţii animalelor indică faptul că dioxidul de azot este de 
patru ori mai toxic decât monoxidul de azot. La concentratiile găsite în atmosfera poluată, 
monoxidul de azot nu este iritant şi nu este considerat un pericol pentru sănătate. Potentialul 
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toxic ridicat al monoxidului de azot, la concentratiile aerului ambiant, se manifestă prin 
capacitatea lui de a se oxida cu uşurinţă la dioxid de azot mult mai toxic. 

În testele facute pe animale expuse la concentraţii foarte mari de monoxid de azot s-a 
observat o paralizie a sistemului nervos central şi convulsii. Şoarecii expuşi la concentratii de 
2,5 ppm sunt narcotizati după 6-7 minute, iar după o expunere de 12 minute mor. Dacă 
animalele narcotizate sunt scoase la aer curat, după 4-6 minute de expunere îşi revin rapid. 
Experienţele efectuate pe cobai expuşi timp de 4 ore la concentratii de 16-50 ppm 
monoxid de azot, nu au indicat efecte supra functiei pulmonare. 

Dioxidul de azot exercită un efect toxic foarte puternic. Informaţiile respective 
provin mai ales din studiile de laborator făcute asupra animalelor. Concentratiile de dioxid de 
azot mai mari de 100 ppm sunt mortale pentru cele mai multe specii de animale şi 90% din 
decese sunt cauzate de edem pulmonar. Sunt foarte rare speciile de animale care prezintă 
rezistenţă la expuneri de dioxid de azot în concentraţii de la 1 la 100 ppm. În general, în 
experianţele efectuate la aceste concentratii moartea survine după 10 minute, la 
aproximativ 21 ore de expunere, în functie de animal. După o expunere de 4 ore la 
concentratii de 53 ppm şi 75 ppm dioxid de azot şobolanii şi câinii mor. 

Toxicitatea dioxidului de azot asupra animalelor creşte odată cu creşterea 
temperaturii. La o creştere a temperaturii de aproximativ 10°C toxicitatea pentru şobolani 
creşte cu circa 25%. 

Prezenta altor iritanţii influenţează de asemenea capacitatea toxică a dioxidului de 
azot. 

Efectele toxice ale dioxidului de azot asupra animalelor se manifestă prin schimbări 
în functionarea plămânilor, modificări în structura proteinelor, schimbări celulare, mărirea 
veziculelor pulmonare, modificări hematologice şi enzimale, pierderi în greutate, 
susceptibilitate la infecţii respiratorii. 

O scurtă expunere la dioxid de azot (mai puţin de 4 ore) produce schimbări reversibile 
în funcţionarea plămânilor. Un timp de expunere scurt, cât şi expunerea continua cauzeaza la 
şobolani o creştere a respiraţiei. 

Din punct de vedere patologic, la plămânii tuturor animalelor expuse se observă 
acelaşi mod general de reactie la dioxid de azot, indiferent de durata expunerii, dar efectele 
cresc cu rigurozitate odată cu creşterea concentraţiilor. 

Informaţiile referitoare la efectele toxice ale dioxidului de azot asupra omului se 
găsesc în literatură, în număr redus şi numai în legătură cu concentratii mai mari decât cele 
prezente în aerul ambiant. Există numeroase împrejurări în care expunerile profesionale la 
actiunea monoxidului de azot pot afecta sănătatea oamenilor. 

Pot apărea mai multe tipuri clinice de otrăvire cu oxizi de azot. La unele cazuri apare 
o iritatie severă cu manifestări de arsuri şi sufocări, tuse violentă însoţită de expectoraţie 
severă de culoare galbenă. La alte cazuri apar voma, somnolenta, slăbiciune, pierderea 
cunoştinţei. Persoanele care suferă acest tip de otrăvire nu prezintă edem pulmonar şi dacă 
sunt scoase din mediu îşi pot reveni complet. Altfel, intoxicarea poate deveni fatală. 

Al treilea tip care suferă aşa-zisa intoxicatie de „şoc" prezintă simptome severe de 
asfixiere, convulsii şi oprirea respiratiei. Aceste cazuri de intoxicare pot rezulta în urma 
inhalărilor de oxizi de azot în concentratii ridicate. 

Expunerile la concentratii variabile de dioxid de azot pot fi analizate în şase cazuri 
cu manifestările clinice corespunzătoare.  

Expunerile la concentraţii de 500 ppm sau mai mari produc edem pulmonar acut şi 
moartea survine în 48 ore. Expunerile la concentratii de 300-400 ppm produc edem 
pulmonar cu bronhopneumonie şi moartea survine în 2-10 zile.  

Expunerile la concentraţii de 150-200 ppm produc astuparea bronhiolelor prin 
îngroşarea peretilor şi moartea survine în 3-5 săptămâni.  
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Expunerile la concentraţii de 50-100 ppm produc focare pneumonice permanente 
urmate de reveniri spontane.  

Expunerile la concentraţii de 25-75 ppm produc bronhopneumonie. Indivizii îşi revin 
complet.  

Expunerile cronice intermitente la concentraţii de ordinul 10-40 ppm dioxid de azot 
pot provoca în ultimă instanţă emfizem. 
Pragul pentru perceperea mirosului de dioxid de azot la om pare a fi de aproximativ 0,12 
ppm. 

Alte e.fecte. Sub actiunea oxizilor de azot se produce o reducere a culorii 
coloranţilor fixati pe fibrele textile şi o tendinţă de îngălbenire a anumitor aditivi ai 
textilelor. Cea mai mare sensibilitate la actiunea oxizilor de azot o prezintă colorantii 
utilizaţi pentru fibre tip acetat de celuloză. Anumite fibre sintetice reactionează direct cu 
oxizii de azot producând o coloraţie galbenă, datorită unei proprietăţi a fibrei însăşi. 

Concentratii de 0,066-0,084 ppm dioxid de azot produc efecte corosive asupra unor 
materiale (Ghidra, 2004). 

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, cu miros caracteristic de ouă stricate, 
care se percepe de la o concentratie de 0,13 ppm. Este mai greu decât aerul şi se 
acumulează în zonele joase, depresionare. Este solubil în apă. Hidrogenul sulfurat existent în 
atmosferă este generat de surse naturale şi surse artificiale.  

Sursele naturale sunt constituite din izvoarele sulfuroase, gazele vulcanice, 
depozitele de sulf, ţiţei, gaze naturale, procesele de descompunere a materiilor organice. Se 
estimează, că, anual, pe plan mondial se produc peste 280 milioane tone de oxizi de azot din 
care 200 milioane tone în apele oceanice şi 80 milioane tone pe uscat. 

Concentratia naturală de hidrogen sulfurat existentă în atmosferă este până la 0,46 
mg/m3, nivel la care nu poate fi detectat de organele olfactive ale omului. 

Sursele artificiale cele mai importante se localizează în domeniul industrial 
(petrolier, petrochimic, chimic, siderurgic, alimentar) şi agricol (zootehnic, ape reziduale) 

Hidrogenul sulfurat produce efecte negative asupra plantelor şi animalelor, dacă 
sunt depăşite concentraţiile maxime admise. Este un gaz foarte toxic şi are o actiune locală 
la nivelul zonelor de contact, dar şi o actiune generală la nivelul întregului organism. 

Actiunea locală, la nivelul zonelor de contact, este iritantă şi se datoreşte dizolvării 
şi formării de sulfuri alcaline prin combinare cu bicarbonatii. 

Actiunea generală, la nivelul întregului organism, este asfixiantă şi se datoreşte 
hidrogenului sulfurat care, odată cu pătrunderea în sânge, se combină cu hemoglobina 
formând sulfmethemoglobina şi verdohemocromogenul. Actiunea hidrogenului sulfurat 
asupra plantelor este cu mult mai redusă. Efectul negativ al hidrogenului sulfurat se 
înregistrează şi asupra vopselelor, precum şi asupra obiectelor din cupru, zinc şi aluminiu. 

Concentraţiile maxime admise în aer pentru hidrogenul sulfurat sunt de 0,015 mg/l 
pentru 0,5 ore şi de 0,008 mg/l pentru 24 ore (Ghidra, 2004). 

Amoniacul este un gaz incolor, cu miros înţepător, caracteristic, care poate fi 
perceput la o concentratie de 20 ppm. Este mai uşor decât aerul şi se acumulează în 
partea superioară a încăperilor. Este foarte solubil în apă. Sursele de amoniac atmosferic 
sunt cele naturale şi artificiale. Poluarea cu amoniac provine în proporţie de 80% din 
sursele artificiale şi de 20% din cele naturale. Dintre sursele artificiale cele mai importante 
sunt: agricultura (zootehnia de tip intensiv prin cantităţile de dejecţii) şi industria (fabricile 
de amoniac, azotat de amoniu, uree şi acid azotic).  

Asupra organismelor animale, amoniacul are o actiune locală şi una generală. 
Actiunea locală se manifestă la nivelul căilor respiratorii şi a mucoaselor oculare 

producând traheobronşite, bronhopneumonii, reducerea capacităţii de schimb gazos a 
plămânilor, lăcrimări intense, conjunctivite şi cheratite. 
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Actiunea generală se resimte prin încetinirea reacţiilor de oxidoreducere şi 
interferarea sintezei hemoglobinei cu efecte negative asupra imunocompetenţei şi a 
indicatorilor de producţie.  

Pentru amoniac, limitele maxime admise, potrivit STAS 12574-87 sunt de 0,3 
mg/m3 pentru 0,5 ore şi de 0,1 mg/m3 pentru 24 ore (Ghidra, 2004). 

Clorul este un gaz sufocant (la temperaturi obişnuite), de culoare galben-verzuie. Este 
mai greu decât aerul şi se acumulează, ca şi hidrogenul sulfurat, în zonele joase, 
depresionare. Este solubil în apă şi foarte corosiv pentru unele metale. Sodiul şi potasiul 
ard în clor, iar altele (fierul, cuprul, fosforul) numai sub foună de pulberi fine. 

Sursele de poluare a atmosferei cu clor, cele mai importante sunt cele artificiale. 
În rândul acestora, cel mai important loc îl ocupă procesele de electroliză a clorurilor 
alcaline, de lichefiere a clorului, de fabricare a unor solvenţi organici, de fabricare a 
pesticidelor organoclorurate, a fibrelor sintetice, a celulozei şi hârtiei. 

Clorul are efecte negative asupra organismului în functie de concentratia existentă în 
atmosferă. La concentratii mici, de cca 1,0 ppm, sunt iritate mucoasele oculare şi ale căilor 
respiratorii. La concentratiile mai mari, de 14-21 ppm, clorul devine periculos dacă 
organismul uman este expus mai mult de 60 minute. La concentraţii de 100 ppm, este 
suficientă expunerea de un minut pentru a produce edem pulmonar, pneumonii, emfizem, 
bronşită şi chiar moartea prin sufocare. 

Concentraţia maximă admisă de clor în aer este de 0,1 mg/m3 pentru o expunere de 
0,5 ore şi de 0,03 mg/m3 pentru 24 ore (Ghidra, 2004). 

 
Substantele toxice aeropurtate sunt de origine anorganică. După ce sunt emise în 

aerul atmosferic, sunt diseminate de curenţii de aer pe zone foarte mari. O parte din aceste 
substanţe pot fi folosite direct in diferite procese tehnologice, iar altă parte se foloseşte ca 
materie primă pentru fabricarea a numeroase produse finite. Cele mai importante, din 
punctul de vedere al poluării atmosferei, sunt: acrilamidele, acroleina, aldehidele, 
arsenul, azbestul, benzenul, clorura de vinil, clorofluorocarbonii, 
bifenolpolicloruraţi. 

Sursele de poluare cu substantele toxice aeropurtate provin din procesele industriale, 
din cele de manipulare a substantelor chimice, în urma exploziilor accidentale şi a 
bombardamentelor. 

Substantele toxice aeropurtate după ce sunt transportate de curenţii de aer se depun 
pe sol, în apă şi pe toate obiectele existente în zona respectivă, poluându-le şi pe acestea. 

Oamenii şi animalele se contaminează direct prin inhalarea particulelor aeropurtate, 
dar şi indirect prin consumul de apă şi alimente poluate. Situatia este oarecum similară şi la 
plante datorită depunerii particulelor aeropurtate pe frunze şi extragerii apei şi sărurilor 
minerale din solul poluat (Ghidra, 2004). 

 
Pulberile sedimentabile şi în suspensie sunt reprezentate de praf, ceaţă şi fum. 
Praful (pulbere sedimentabilă) este format din particulele fine ale diferitelor substante 

chimice solide care se depun pe sol datorită gravitaţiei. 
Ceaţa şi fumul (pulberi în suspensie) rămân în aer timp îndelungat, fiind formate din 

particule foarte fine care plutesc în atmosferă. 
Atunci când ceaţa contine particule de substante toxice, ca de altfel şi în cazul 

fumului, se înregistrează actiuni alergice, fotodinamice, cancerigene, infectante, infestante, 
iritante, fibrozante sau pneumocancerigene. 
 

Substantele radioactive provin din diferite surse naturale şi artificiale şi se găsesc în 
atmosferă sub forma de gaze sau pulberi. 
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Mediul înconjurător are o radioactivitate naturală normală. Cel mai important element 
radioactiv natural care poluează atmosfera este radonul. 

Radonul este deosebit de dăunător pentru sănătatea omului şi a fost descoperit în apa 
potabilă, în aerul locuinţelor şi chiar în materialele de construcţie. 

În România, pentru depunerile radioactive este stabilită drept limită de avertizare doza 
de 370 Bq/m3/zi, iar ca limită de alarmare cantitatea de 1800 Bq/m3/zi. 

Pulberile în suspensie au limita de avertizare de 185 mBq/m3/zi, iar limita de 
alarmare este de 333 mBq/M3/zi  (Ghidra, 2004). 

 
Poluarea biologică 

Aerul atmosferic, deşi curat la prima vedere şi inofensiv pentru organismele vii, 
conţine permanent un număr foarte mare de microorganisme. Totalitatea acestor 
microorganisme alcătuiesc microflora atmosferei. 

Microoganismele care alcătuiesc microflora aerului pot fi grupate în virusuri, bacterii 
şi fungi, care pot afecta omul, animalele şi plantele. 

Microorganismele care pot afecta omul sunt grupate în saprofite, conditionat 
patogene şi patogene. Dintre acestea, pot provoca boli numai microorganismele conditionat 
patogene şi patogene, poate constitui o sursă şi o cale de transmitere a unor boli specifice, 
contagioase.  

Unele microorganisme din atmosferă joacă un rol foarte important în procesele 
biologice de fermentaţie şi biodegradare a unor substante de origine animală sau vegetală. 

Microorganismele din atmosferă prezintă importanţă pentru patologia animală şi 
prin faptul că multe dintre ele pot deveni factori alergeni. Acestea nu se găsesc în 
atmosferă sub formă de corpi microbieni izolaţi, ci sunt înglobate sau aderă la particule de 
praf, fum sau vapori de apă. Ca urmare a acestui fapt, ele se prezintă ca: picături de 
secreţie, nuclei de picături şi praf bacterian. 

Picăturile de secretie provin din cavitatea nazală, bucofaringiană sau din plămâni. 
Au dimensiuni de peste 100 (şi se depun destul de repede după eliminare.  
Picăturile de secreţie sunt proiectate până la maxim 5 m de sursă. Ele se produc prin strănut, 
vorbire, tuse, tipete, răcnete, mugete. 

Nucleii de picături se produc concomitent cu picăturile de secretie, având deci 
origine comună. Nucleii de picături au dimensiuni mult mai mici dacât picăturile de 
secretie şi de aceea plutesc mult timp în aer până se depun pe pământ, animale, obiecte 
sau în apă. În drumul lor prin aer, nucleii de picături pot pierde complet apa şi să rămână un 
rest de substanţă organică sau numai un simplu microorganism. În acest fel dimensiunea 
lor scade, dar creşte gradul de stabilitate şi de rezistenţă la factorii de mediu. 

Praful bacterian se formează prin înglobarea în particulele de praf sau fixarea la 
suprafaţa lor a microorganismelor. Aceste microorganisme pot proveni din picăturile de 
secretie, nucleii de picături, dejecţii, secretii excreţii patologice care se pot transforma în 
pulberi în urma deshidratării (uscării). Rezistenta germenilor în atmosferă poate fi de 
durată mai scurtă sau mai lungă în functie de prezenţa sau absenţa substanţelor nutritive, 
uscăciunii aerui razelor ultraviolete. 

La om, ca şi la animale, unele boli se transmit prin intermediul picăturilor de 
secretie, al nucleilor de picături precum şi cu aj utorul prafului bacterian. 

În cazul inhalării microorganismelor patogene de către om şi animale, acestea pot 
provoca boli respiratorii, iar când sunt ingerate odată cu apa şi alimentele, pot declanşa boli 
digestive. 

Prin depunerea de plăgi, microorganismele din aer pot declanşa infectii supurante. 
Aprecierea gradului de contaminare biologică a aerului se face cu ajutorul testelor 

bacteriologice (Ghidra, 2004). 
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Testele bacterilogice ale aerului în scopul punerii evidenţă a agentului etiologic se 
execută destul de rar, deoarece nu prezintă importanţă deosebită. Importanţa practică a 
acestor analize este de ordin sanitar şi ne conferă un indiciu orientativ asupra potenţialului 
patogen al aerului ambiental din locuinţe adăposturi. In esenţă, metoda nu urmăreşte punerea 
în evidenţă a microorganismelor patogene şi conditionat patogene, ci măsura în care aerul, 
în special cel din locuinte şi adăposturi este încărcat cu microfloră dăunătoare omului şi 
animalelor. Cu ocazia testelor bacteriologice se determină numărul total de agenţi patogeni 
care se dezvoltă la 37°, streptococii hemolitici, stafilococii şi germenii din grupul coli. 
Autoepurarea aerului atmosferic 

Aerul atmosferic, în caz de poluare, are capacitatea naturală, ca într-o anumită 
perioadă de timp să-şi revină la compoziţia iniţială, normală. Acest proces, de revenire a 
aerului la compoziţia normală, poartă denumirea de autoepurare. 

În situaţiile de poluare uşoară şi medie, autoepurarea aerului poate reface compozilia 
normală, naturală, fără a mai fi necesară interventia artificială a omului. Dimpotrivă, când 
poluarea nu reuşeşte să reducă concentratia agenţilor poluanţi sub limitele maxime admise, 
este imperios necesară intervenţia omului. 

Capacitatea de autoepurare a aerului atmosferic depinde de urrnătorii factori: 
a) Curentii de aer contribuie la împrăştierea poluanţilor din atmosferă la distanţe mari 

şi prin aceasta realizează un proces de „diluare" a concentraţiei acestora.  Starea de calm 
atmosferic contribuie la acumularea poluanţilor şi prin aceasta la creşterea concentraţiilor. 

b) Precipitaţiile atmosferice antrenează mecanic poluanţi lichizi şi solizi şi 
accelerează dizolvarea şi reducerea concentratiei acestora. 

c) Ceaţa atmosferică împiedică autoepurarea, deoarece poluanţii rămân fixati pe 
particule ce plutesc în aer sub formă de aerosoli. 

d) Anotimpurile influenţează procesul de autoepurare prin temperaturi, curenti de aer, 
cantitatea şi starea de agregare a precipitaţiilor, radiaţii solare, starea de vegetaţie. 

e) Radiaţiile solare stau la baza reacţiilor fotochimice şi biochimice ale căror produşi 
pot fi toxici sau netoxici. În urma reactiilor, produşii rezultati pot fi gazoşi, lichizi sau solizi, 
iar viteza de împrăştiere sau de depunere poate creşte sau scade, în functie de starea de 
agregare. Radiaţiile solare, fiind purtătoare de energie termică, produc evaporarea apei şi a 
altor substante volatile. 

f) Relieful influenţează curenţii de aer prin inversiunile termice pe care la produce, 
constituind uneori chiar bariere în calea lor. Depresiunile şi locurile joase favorizează 
acumularea aerului poluat şi creşterea concentratiilor, de multe ori peste limitele maxime 
admise. Văile râurilor şi pârâurilor favorizează formarea unor curenti de aer, reci, uneori 
cu viteză apreciabilă, ceea ce are efect favorabil în procesul de autoepurare. 

g) Apele curgătoare influenţează capacitatea de autoepurare a aerului atât prin curenţii 
pe care-i crează, cât şi prin creşterea umidităţii relative în zonă şi dizolvarea unor poluanţi. 

h) Vegetaţia favorizează procesul de autoepurare prin retinerea poluanţilor, scăderea 
temperaturii şi atragerea norilor de ploaie. Se estimează că 1 ha de pădure de fag poate 
reţine anual cca. 68 t pulberi şi 300 kg bioxid de sulf. 

i) Factorii urbanistici pot avea influenţă pozitivă sau negativă asupra procesului de 
autoepurare a aerului.  

Lipsa spaţiilor verzi, străzile înguste, clădirile înalte şi apropiatc produc creşterea 
concentraţiilor elemenlelor poluante. Dimpotrivă, spaţiile verzi cât mai mari, străzile largi şi 
clădirile rational amplasate au influenţă benefică asupra circulaţiei curentilor de aer şi 
implicit asupra capacităţii de autoepurare. 
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În concluzie, putem afirma că poluanţii atmosferici persistă în aer, sunt 
dizolvati sau antrenati de apa de precipitaţii şi de vânt (curenti de aer), ajung în apele 
de suprafaţă, sau pe sol, şi realizează un adevărat circuit. Ca urmare a acestui fapt, 
poluarea nu dispare, ci este deplasată în alte areale şi medii, iar aerul din zona 
respectivă işi micşorează conţinutul de poluanţi. 

În funcţie de intensitatea fenomenelor de autopurificare, de cantitatea de 
poluanţi din atmosferă şi de proprietăţile acestora, timpul de staţionare în atmosferă 
este diferit. (Ghidra,2004)  

 
Timpii de staţionare în atmosferă a unor agenţi poluanţi (Bara şi Laslo, 1997)

 Agent poluant Timpul de sta’ionare 
SO2 
NO 

Fluor 
CO 

Hidrocarburi 
Pulberi 

Cripton -85 

1-6 zile 
1-3 zile 
3-7 zile 
0,3 ani 
1-2 zile 
3-7 zile 

Zeci de ani  
Prevenirea poluării aerului atmosferic 

Timp îndelungat s-a considerat că bazinul aerian poate receptiona şi neutraliza toate 
deşeurile rezultate din activitatea umană care sunt eliberate în atmosferă. S-a constatat totuşi 
că acest volum este limitat şi insuficient pentru diluţia agenţilor poluanţi. 

Menţinerea unei purităţi cât mai mari a aerului evită riscurile poluării. Concentratia 
maximă admisă pentru fiecare categorie de noxe în parte nu trebuie să depăşească anumite 
nivele (care să producă efecte nocive asupra organismului).  

Pulberile în suspensie se admit în concentratie maxima de 2 mg/m3, dacă contin 
peste 50% SiO2 şi 10 mg/m3, dacă contin sub 50% SiO2. Exprimate conimetric (nr. de 
particole de praf/cm3 aer) se admit 100-180 particole, dacă conţin SiO2 şi 1200 particole, dacă 
nu contin SiO2. (Ghidra, 2004).  

În zonele industriale şi pe arterele de circulatie mare, poluarea atmosferieă, având un 
caracter continuu, trebuie supravegheată în permanenţă, pentru a evalua riscul pe care îl 
reprezintă pentru oameni. 

Legea pentru protectia mediului înconjurător vizează în primul rând măsurile 
preventive de evitare a intensificării poluării şi de reducere totală a poluării existente. 
Pentru reducerea nivelului de poluare se impun: reducerea emisiunilor de agenţi poluanti, 
canalizarea şi captarea agenţilor poluanţi şi tratarea deşeurilor şi eliminarea lor. Aceste 
actiuni au drept scop protecţia biotopilor de interes economic şi ştiinţific, asigurarea lanţurilor 
trofice normale ale biocenozelor, asigurarea purităţii resurselor naturale a materialelor 
organogene, păstrarea elementelor mediului ambiant de interes estetic şi recreativ. 

Pentru prevenirea poluării aerului atmosferic trebuie să se mai ţină cont de: 
amplasarea unităţilor industriale (inclusiv a celor zootehnice), care pot reprezenta surse de 
poluare, plantarea de perdele de spaţii verzi în jurul surselor de poluare, alegerea 
procedeelor de producţie şi functionare astfel încât poluarca să se reducă la minimum şi sa 
se efectueze periodic controlul funcţionării instalaţiilor, industriile generatoare de pulberi 
trebuie să-şi doteze instalatiile cu dispozitive de reţinere a acestora, sursele producătoare 
de gaze toxice să fie dotate cu instalatii de epurare a acestora, prevenirea şi reducerea 
poluării cu poluanţi rezultati din circulaţia automobilistică, avertizarea populaţiei din zonele 
cu un grad de poluare mai mare de anumite fenomene locale, reducerea numărului de 
microorganisme din încăperile închise şi înlăturarea lor. 
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Concentraţiile maxime admise pentru substanţele 
impurificatoare din atmosfera zonelor locuite (Ghidra, 2004) 

 Substan’a Concentratia mg/m3 
 Momentană Medie/24 ore 
Acetonă 5,0 2,0 
Acetaldehidă 0,01 0,01 
Acid azotic (în HNO3) 0,4 0,4 
Acid clorhidric 0,3 0,1 
Acid sulfuric 0,3 0,1 
Acroleină 0,3 0,1 
Alfa metilstiren 0,04 0,04 
Amoniac 0,3 0,1 
Anhidridă fosforică 0,3 0,1 
Anhidridă ftalică 0,1 0,1 
Arsen (compuşi cu As) 0,03 0,01 
Benzine (în C) 6,0 2,0 
Benzen 2,4 0,8 
Bioxid de azot 0,3 0,1 
Bioxid de sulf 0,75 0,25 
Caprolactamă 0,06 0,06 
Clor 0,3 0,1 
Clorbenzen 0,1 0,1 
Crom hexavalent (în CrO3) 0,0015 0,0015 
Dietilamină 0,05 0,05 
Dimetilamină 0,005 0,005 
Etilenă 3,0 3,0 
Fenoli (în fenol) 0,1 0,03 
Fluor şi compuşi (în fluor): 
-compuşi gazoşi (HF şi SiF4) 0,02 0,005 
-fluoruri anorganice uşor solubile 0,03 0,01 
-fluoruri anorganice puţin solubile 0,2 0,03 
-amestec de fluoruri gazoase şi solubile 0,03 0,01 
Formaldehidă 0,03 0,01 _ 
Furfurol 0,15 0,05 
Hidrogen sulfurat _ 0,03 _ 0,01 
Mangan şi compuşi (în Mn) 0,03 0,01 
Mercur - 0,001 
Metanol 3,0 1,0 
Metacrilat de metil 0,1 0,1 
Metilmercaptan 9x10-6 - 
Nitrobenzen 0,008 0,008 
Oxid de carbon 6,0 - 
Oxid de etilenă 0,3 0,03 
Pentoxid de vanadiu - 0,002 
Piridină 0,15 0,05 
Plumb şi compuşi (in Pb) - 0,001 
Substante oxidante (în 03) 0,1 0,03 
Sulfură de carbon 0,03 0,01 
Suspensii negre 0,2 0,075 
Tetraclorură de carbon 3,0 1,0 
Pulberi in suspensie 0,5 0,15 
Pulberi sedimentabile 200 t/km2/an - 
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ROLUL SPAŢIILOR VERZI ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII 
 
Spaţiile verzi au un rol decisiv în prevenirea poluării şi în combaterea ei, având efecte 

multiple asupra mediului prin : 
1. Influenţa asupra microclimatului. 
2. Importanţa arhitectonică-decorativă. 
3. Consolidarea şi asanarea unor terenuri, regularizarea cursurilor de apă, asigurarea prin 
plantaţii întinse a unui regim hidrologic constant din bazinele de alimentare ale râurilor, 
prevenind dezastrele inundaţiilor sau ale diminuării debitelor la secetă, prevenirea eroziunii 
solurilor. 
4. Favorizarea înfiltrării apei şi a alimentării stratelor subterane de apă, prin diminuarea 
vitezei scurgerilor de suprafaţă.  
5. Diminuarea zgomotului pe străzi, bulevarde, cu 20-25 decibeli, de 4-6 ori în cartiere. 
6. Protecţia sanitară. 
7. Purificarea aerului atmosferic (după Zamfir, 1979) 
 
Influenţa spaţiilor verzi asupra microclimatului se exprima prin efecte multiple:  
1. Temperaturi cu 2-3oC mai mici vara; temperaturi mai crescută iarna. 
2. Umiditatea relativă a aerului - mai crescută cu 7-14% datorită evaporării apei din frunze, 
extinsă pe o distanţă de aprox. 600 m. 
3. Diferentele de temperatura între zonele oraşului determină apariţia unor curenţi de aer 
de 1m/s. 
4. Protecţia la vânturi puternice, diminuându-le cu 30- 60% la 30 m de margine şi complet 
la 120 m, asigurând o protecţie extinsă pe 200-600 m. Atenuarea vântului are ca effect 
reducerea poluării cu praf. 
5. Radiaţia solară directă şi cea difuză sunt absorbite în prop de 87%. Radiaţia directă este 
mai mică (cu 20-25 de ori într-o pădure de fag decât în camp deschis.), iar radiaţia difuză la 
baza tulpinilor este cu cca 40% mai scăzută. Scăderea rad este mai accent în cazul foioaselor 
cu coroane mari, dese: tei, ulm, arţar,stejar, castan etc. decât în cazul arborilor cu coroane 
mici, rare :frasin, salcâm, pin etc. (după Zamfir, 1979) 
Protecţia sanitară realizată de spaţiile verzi se manifestă prin : 

Ionizarea aerului este mai crescută deasupra acestor zone verzi, datorită   
1. procesului de reţinere de către plante a ionilor pozitivi ca urmare a legăturii vegetaţiei 

cu pământul, încărcat negativ; 
2. procesului de respingere de către plante a ionilor negativi, favorabili stării de sănătate 

a organismului, de la nivelul spaţiilor verzi se desprind ioni negativi, care sunt luaţi 
de curenţi şi transportaţi; 

3. părţile verzi ale plantelor, pot emite electroni, care ionizează aerul; arborii cu frunze 
lanceolate şi coniferele cu frunze aciculate, oferă puncte de descărcare a 
electricităţii solului, ceea ce determină creşterea ionizării atmosferei ambiante.  

Ionii mici, încărcaţi negativ stimulează organismul, în timp ce ionii mici încărcaţi pozitiv îl 
influenţează nefavorabil (dupa Zamfir, 1979) 
 Purificarea aerului atmosferic în prezenţa spaţiilor verzi  

În spaţiile verzi, aerul se îmbogăţeşte în ozon, format sub influenţa evaporării 
substanţelor răşinoase, care acţioneaza asupra picăturilor fine de apă din atmosferă formându-
se şi apa oxigenată. Ozonul şi apa oxigenată sunt dezodorizanţi; ozonul are acţiune uşor  
narcotică, liniştitoare, antidepresive. 

Spaţiile verzi constituite din pini, tuia, chiparoşi, tei au effect stimultor asupra 
sistemului nervos, ozonul şi emanaţiile eterice sunt favorabile aparatului cardiovascular 
şi respirator, activând circulaţia şi respiratia, metabolismul general, eliminarea cataboliţilor. 
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Spaţiile verzi constituite din carpen, arţar, frasin, stejar, alun, iasomie, mai ales 
aleile, coridoarele de stejar, au efect calmant sau calmant-inhibitor, de pasivitate psiho-
somatică, de inhibiţie de protecţie pentru refacerea forţelor şi terapie. 

EFECTUL SPAŢIILOR VERZI ASUPRA PURIFICARII AERULUI ATMOSFERIC 
Purificarea aerului de praf, fum, gaze provenite din circulaţia rutieră, industrie, activ 

menajeră, se realizeaza prin: EPURARE MECANICĂ, EPURARE BACTERIOLOGICĂ, 
EPURARE CHIMICĂ, 

EPURARE MECANICĂ: reţinerea prafului în coronamente şi iarbă, îndepărtat prin 
stropiri artificiale. 

EPURARE BACTERIOLOGICĂ a aerului prin degajarea de către plante a 
substantelor bactericide: 
-Microflora  depusă pe frunze este supusă sterilizării naturale prin acţiunea simultană a 
radiaţiilor ultraviolete şi a ozonului degajat de plante, mai ales de conifere.  
-Ozonul are atât o acţiune bactericidă directă, cât şi o acţiune oxidantă asupra materiilor 
organice depuse pe frunze, prin aceasta actiune a ozonului se distruge substratul nutritiv al 
germenilor patogeni, efect progresiv de la periferia spre centrul zonei verzi. 
-Frunzele şi florile multor plante elimină substanţe volatile fitoncide, care distrug 
microorganisme şi ciuperci patogene (Betula, Quercus, Tilia, Pinus etc. emană bactericide 
pentru bacilul difteric, bacilul tuberculozei etc.). 
EPURARE CHIMICĂ a aerului este legată de activitatea clorofiliană a plantelor. 
Fotosinteza creează o ritmicitate alternativă de degajare şi de absorbţie a oxigenului şi 
bioxidului de carbon. Unele plante fixează gaze nocive din atmosferă (bioxidul de sulf este 
fixat şi metabolizat de unele plante) (după Zamfir, 1979). 

Impactul negativ al poluarii atmosferice asupra zonelor verzi. 
Zonele verzi pot suferi din cauza poluanţilor atmosferici, funingine, gaze, gudroane, 

acizi etc.(în jurul termocentralelor electrice, uzinelor chimice, metalurgice, de ciment, 
plantele sunt puternic afectate).  

Aerosolii industriali acţionează asupra plantelor pe distanţe de sute de metri sau zeci 
de km. Sunt nocivi mai ales oxizii de sulf şi de azot, fluorul, clorul, praful şi cenuşa. 

Gazele toxice: bioxidul de sulf, acţionează asupra protoplasmei celulelor vegetale pe 
care le lezează şi distrug, chiar în concentraţie de 1 mg/m 3 . 

Praful şi cenuşa, acoperă orificiile respiratorii şi limitează pătrunderea razelor solare 
spre clorofila frunzelor, perturbă creşterea, modifică culoarea frunzelor , care se usucă mai 
devreme şi cad. 

Coniferele şi pomii fructiferi sunt cei mai sensibili. Nucul-Juglans regia şi mărul-
Malus domestica, prezintă uscarea vârfurilor ramurilor şi căderea florilor; Gorunul-Quercus 
petraea şi plopul-Populus nigra, prezintă deformări ale coronamentului şi uscarea masivă a 
ramurilor, în zona siderurgică Hunedoara, Călan. Arborii: ulmul, frasinul, pinul sunt atât de 
sensibili la SO2,  încât pot constitui indicatori de poluare a aerului la această substanţă 
(după Zamfir, 1979). 

Indicatori  de  poluare:  
Muşcata-rotată-Pelargonium zonale indică prezenţa SO2,  prin înălbirea frunzelor.  

Iris germanica, Vitis vinifera, Lotus corniculatus etc prezintă arsuri şi necroze foliare, în 
atmosferă cu SO2,  care în contact cu picăturile de apă de pe frunze se transformă în acid 
sulfuros şi acid sulfuric. Tutunul-Nicotiana tabacum, este sensibil la oxidanţi. Brassica este 
sensibilă la hidrocarburi poliedrice aromate, la plumb, fier, clor etc. 

Lichenii sunt deosebiţi de sensibili la poluanţii atmosferici şi au caracter de indicatori  
specifici, cu diferite scări de sensibilitate specifice. Studiul lichenoflorei în Europa, SUA, 
Canada au dus la elaborarea scării de notare şi a indicilor gradului de poluare a aerului.  
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POLUAREA APEI 
 
Importanţa ecofiziologică a apei 

Apa, ca un lichid transparent şi incolor care, în stare pură, este o combinatie de oxigen 
şi hidrogen, constituie unul din elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală, 
regenerabilă, vulnerabilă şi limitată. Apa apare ca un element indispensabil pentru viaţă, 
pentru individ şi societate. Ea este materie prima pentru activităţi productive, sursă de 
energie şi cale de transport. Apa este factorul dominant in mentinerea echilibrului ecologic. 

Din acest punct de vedere, apa reprezintă o valoare inestimabilă şi indispensabilă 
vieţii, substituirea ei nefiind posibilă. (Lupan, 2000.) 
Prin importantele sale funcţii, apa asigură viabilitatea organismelor, fiind: 
-component structural al nutrientilor energogeni; 
-mediu biologic pentru desfăşurarea reacţiilor biochimice şi participant la aceste reactii; 
-factor de mare eficacitate in procesul de termoreglare; 

La o persoană adultă, apa reprezintă 65% din greutatea corporală, două treimi din 
aceasta găsindu-se in compartimentul intracelular (Berilă şi colab., citati de Ghidra, 2004). 
 
Poluarea surselor de apă 

În raport cu particularităţile hidrologice şi fizico-geografice ale bazinelor naturale de 
apă din România, cercetările ecotoxicologice din 1953 până în prezent, au evidenţiat  

 variaţiile indicatorilor microbiologici şi fizico-chimici,  
 gradul de impurificare determinat de surse organizate sau naturale,  
 capacitatea de autopurificare a apei în aval de aceste surse de impurificare, 
 repercursiunile folosirii acestor ape asupra stării de sănătate a populaţiei 

riverane (Zamfir, 1979). 
1. Evidenţierea impurificării bacteriene a unor cursuri de apă în unele perioade 

explică apariţia afecţiunilor transmise digestive in colectivităţi riverane.  
2. Indicatorii chimici, pe lângă evidenţierea gradului de mineralizare a unei ape 

(cloruri, nitraţi, fosfaţi, reziduuri etc.) pot arăta şi impurificarea cu reziduuri  organice sau 
minerale. Astfel, de ex., în urma deversării efluenţilor fecalo-menajeri în bazinele naturale, 
cresc indicatorii bacteriologici şi chimici.  

Creşterea substanţelor minerale este mai mare în cazul deversărilor de ape reziduale 
industriale (ex., suspensii de cloruri, de la forarea sondelor).  

Creşterea indicatorilor de mineralizare a apelor este în directă dependenţă de 
compoziţia chimică a rocilor bazinului de alimentare (ex., traversarea unui masiv de sare – 
în zona Tg.Ocna de către Trotuş, concentraţia clorurilor creşte de la 10-20 mg/l în amonte la 
peste 120 mg/l în aval).  

3. Nivelul suspensiilor în ape are variaţii foarte importante în raport cu natura albiei 
şi a malurilor, cu suprafaţa bazinului de alimentare, cu gradul de acoperire cu vegetaţie, cu 
modul de prelucrare agricolă a solului, cu deversările menajere şi mai ales industrial 
reziduale, in aval nivelul suspensiilor fiind mai mare. La şes, nivelul suspensiilor este mai 
mare (Suceava are suspensii de 20 mg/l în zona montană pietroasă şi acoperită cu vegetaţie şi 
de 60 mg/l în zona de şes, cu maluri argiloase, cu terenuri arabile intens cultivate). 

În interpretarea rezultatelor de laborator privind suspensiile şi mineralele se ţine cont 
de condiţiile meteorologice, mai ales de precipitaţii, de afluenţii şi de debitul râului. 

4. Poluările naturale ale apelor cu metale grele (plumb, mercur).  
Plumbul din ape poate proveni din surse naturale: pulberi de silicaţi, aerosoli 

halogenaţi vulcanici, fumul de la incendii de pădure, meteoriţi etc. care produc poluarea 
aerului cu plumb şi secundar, poluarea apelor, solului, alimentelor etc. Plumbul rezultat din 
descompunerea radonului , există ca urme de izotopi radioactivi ( 210 Pb). 
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Mercurul, poluant ubicuitar ca şi plumbul, se găseşte sub formă de sulfuri, mai ales 
în scoarţa terestră, în concentraţie de  50 μg / kg. Poate fi transferat în atmosferă, hidrosferă, 
biosferă prin reducerea sărurilor anorganice de mercur la mercur metallic, care este 
vaporizat, formând compuşi organo-mercurici volatili şi sau solubili, cu sau fără 
intervenţia germenilor microbieni.  

5. Contaminarea industrială intensă a mediului cu plumb şi mercur face 
imposibilă delimitarea de contaminarea naturală. 

6. Procesul de înflorire a apelor 
Tot mai frecvent se produce impurificarea naturală a apelor, mai ales a lacurilor 

cauzată de procesul numit înflorirea apelor, care constă în dezvoltarea exuberantă a unor 
organisme fitoplanctonice (alge albastre sau verzi, flagellate, diatomee etc.). Dezvoltarea 
masivă şi ulterior descompunerea acestei mase de organisme fitoplanctonice deteriorează 
calitatea apelor, le colorează, produce scăderea bruscă a conţinutului de oxigen dizolvat, 
incărcarea apei cu substanţe nocive, moartea peştilor şi a altor organisme acvatice, 
această poluare secundară făcând imposibilă utilizarea apei ca sursă în economie. 

 Factorii care provoacă înflorirea apei sunt variaţi:  
 climatici (lumina solară, curenţii de aer),  
 hidrobiologici (suprafaţa, adâncimea, mişcarea apei etc.),  
 fizico-chimici (temperatura, pH-ul, cantitatea de bioxid de carbon şi de săruri 

nutritive, mai ales de fosfor şi azot etc.).  
 Algele albastre secretă substanţe deosebit de toxice pentru om şi animale, 

acestea fiind biliproteide ciclice (albumină toxică) şi peptide ciclice, 1/100 
mg din această substanţă / kg corp acţionând mortal.  

 Folosirea pe scară largă a îngrăşămintelor azotoase în agricultură, a 
detergenţilor, prin antrenarea azotului şi fosforului pe care le conţin, 
intensifică procesele de înflorire a apei. 

Poluarea naturală poate cauza contaminarea apelor cu substanţe cancerigene de 
tipul hidrocarburilor 3,4-benzpirenului. De exemplu, plantele superioare sintetizează 
hidrocarburi policiclice aromatice, care prin descompunerea frunzelor şi căderea lor pe sol, 
sunt puse în libertate şi pot ajunge în apele de infiltraţie, in cele subterane.  

Substanţe toxice ca ergotul, glucosizii cianogenici, organofluorurile, aflatoxina şi 
alte toxine fungice, cicazina, nitrozaminele etc., care se întâlnesc natural în mediu, devin un 
risc pentru poluarea apelor din cauza practicilor agricole, înmagazinărilor şi conservărilor de 
alimente (Ghidra,2004). 

Unele poluări naturale produse după dezgheţ sau ploi abundente, conduc la 
acumularea in ape a substanţelor organice poluante, a germenilor care pot cauza 
epidemii (febra tifoidă, dizenterii etc.) (Zamfir, 1979). 

Poluarea apei constă în modificarea calităţilor sale naturale în urma înglobării în 
aceasta a unor elemente străine, rezultate din o serie de fenomene naturale sau artificiale, 
care o fac improprie scopurilor în care este folosită anterior. 

După origine, poluarea poate fi: naturală sau artificială, iar după dinamica de 
realizare: permanentă, intermitentă şi accidentală (Ghidra, 2004). 
Poluarea naturală 

Poluarea naturală este de amploare mai redusă ca poluarea artificială. Aceasta se 
exercită asupra tuturor surselor de apă, respectiv: apele de suprafaţă şi subterane şi poate fi 
intermitentă sau accidentală. 

Apele pluviale se poluează în trei etape, din care primele două se petrec în atmosferă, 
iar a treia dupâ căderea acestora pe pământ. 

Prima etapă a poluării apei meteorice se produce în momentul condensării vaporilor 
de apă din atmosferă pe „nucleii de condensare". 
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A doua etapă a poluării apei pluviale se înregistrează pe parcursul „spălării 
atmosferei" de către precipitaţii, în drumul lor de la locul de formare la suprafaţa Terrei. În 
procesul de spălare a atmosferei, apa pluvială înglobează în compoziţia ei gaze, pulberi şi 
microorganisme, poluându-se. 

A treia etapă a poluării apei pluviale constă în înglobarea în compozitia sa a 
poluanţilor, întâlniţi după căderea pe sol, aşa cum sunt: dejecţiile, apele reziduale, 
resturile vegetale, îngrăşămintele chimice, pesticidele, pulberile depuse pe sol. 

Apele pluviale poluate contaminează la rândul lor, apele de suprafaţă, iar în anumite 
conditii pot polua chiar apele subterane, eel mai frecvent apele freatice. 

Apele subterane se pot polua natural, în anumite conditii, prin intermediul apelor 
pluviale sau de suprafaţă. De asemenea, se pot polua cu hidrocarburi, cu săruri, radioactiv, 
termic. 
 
Poluarea artificială 

Gradul de dezvoltare demografică, urbanistică, industrială şi agrozootehnică 
determină nivelul poluării artificiale. 

Sursele artificiale de poluare cele mai importante sunt reprezentate de reziduurile 
menajere, industriale şi agrozootehnice. 

Poluarea artificială se poate clasifica după modul de emisie a poluantilor şi după 
natura acestora. 

După modul de emisie a poluantilor a fost descrisă o poluare permanentă şi una 
accidentală. 

Poluarea permanentă poate fi, la rândul ei, continua şi intermitentă, emisia poluanţilor 
putându-se realiza din surse organizate (ape reziduale) sau neorganizate (resturi menajere). 

Poluarea aceidentală se poate înregistra în cazul îndepărtării necontrolate a diferiţilor 
poluanţi sau în situaţia accidentelor propriu-zise. 

După natura poluanţilor, poluarea poate fi fizică, chimică şi biologică (Ghidra,2004). 
 
Poluarea artificială  fizică 

Poluarea artificială fizică a apei poate fi termică, cu substanţe cu densitate redusâ 
şi radioactivă. 

Poluarea termică este consecinta deversării în apele de suprafată, a apelor de răcire, 
cu temperaturi ridicate, chiar până la 100°C, din diverse ramuri industriale, în special de la 
centralele atomoelectrice. Consecinta acestui amestec este creşterea temperaturii apei de 
suprafaţă la asemenea niveluri, care provoacă distrugerea biocenozei şi alterarea proceselor 
de autoepurare a acesteia. 

Poluarea cu substante cu densitate redusă este cel mai nou tip de poluare. 
Poluanţii pot fi plutitori (detergenţi), rămânând la suprafata apei şi reducând astfel procesele 
de autoepurare, sau sedimentabili, în timp, după intrarea în combinatie sau absorbirea de 
către alte substanţe. 

Poluarea radioactivă a apei subterane şi de suprafaţă este consecinţa depozitelor 
naturale de roci radioactive din scoarţa terestră şi respectiv a radionuclizilor proveniti din 
diverse activităţi umane (explozii nucleare, reactoare atomice, prelucrarea minereurilor 
radioactive). Nivelurile de poluare pot ajunge la limite dăunătoare pentru om şi animale. 

Poluarea artificială chimică 
Poluarea artificială chirnică a apei se întâlneşte cel mai frecvent şi se realizează cu o 

mare diversitate de substanţe organice sau anorganice. 0 mare parte din aceste substante au 
persistenţă îndelungată, iar altele sunt mai uşor degradabile. 

Substantele chimice anorganice pot avea un potential toxic, ridicat şi favorizează 
apariţia unei patologii de poluare caracteristică, „patologia chimică de natură hidrică".  
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Această patologie se manifestă, la consumatori, prin intoxicatii acute, subacute sau 
cronice sau prin efecte potentiale în limp. Efectele potentiale în timp pot apărea direct la 
consumatori, manifestate printr-o simptomatologie necaracteristică sau la urtnaşii acestora. 

Poluarea cu substante chimice poate modifica caracterele organoleptice şi fizice ale 
apei. Ca urmare, pot apărea reactii de respingere a acesteia, datorită disconfortului şi 
reacţiilor dezagreabile pe care le generează. 

Poluarea apei poate avea efecte ecologice şi economice dintre cele mai importante. 
Efectele ecologice apar ca urmare a perturbărilor pe care le generează apa poluată în 

dezvoltarea biocenozei. Se poate înregistra distrugerea sau întârzierea dezvoltării 
microorganismelor, afectând asfel procesele de autoepurare, mentinând poluarea sau, din 
contră, dezvoltarea luxuriantă a microorganismelor, în special vegetale, care pot contribui la 
accentuarea poluării apei. 

Efectele economice apar datorită distrugerii florei şi faunei, precum şi a limitării 
sferei de folosire a apei, ca urmare a dificultăţilor legate de epurarea ei. 
Poluarea chimică a apei se poate realiza cu: substante oxice; substante indezirabile, 
micropoluanţi chimici organici şi substanţe indicatoare de poluare. 
 
a) Poluarea cu substante toxice 

Substantele toxice sunt reprezentate de: nitrati, cianuri şi metale grele (arsen, 
bariu, cadmiu, cobalt, crom, fluor, mercur, plumb şi seleniu) (Ghidra, 2004). 

Poluarea cu nitrati s-a extins şi accentuat odată cu folosirea sistematică a 
îngrăşămintelor azotate, în scopul creşterii producţiei agricole. Nitriţii s-au depistat în 
concentratii peste limitele normale în apele de suprafaţă şi de adâncime, în unele produse de 
origine vegetală, animală şi în organismul uman. A crescut incidenta intoxicatiilor cu nitriti 
sau a methemoglobinemiei, în special la tineretul bovin. 

În zonele în care se practică agricultura intensivă, continutul în nitriti al apei ajunge 
sau chiar depăşeşte 100 mg/l, concentraţii care generează stări morbide caracteristice. 
Stasul de calitate pentru apa de băut (1342/1991) prevede concentratii admise de azotaţi de 
45 mg/1, iar Stasul 4706/1988 prevede pentru  

apele de suprafaţă de categoria I, 10 mg nitrati/1 şi  
pentru apele de categoria a II-a, 30 mg nitrati/l.  
Pentru apele de categoria a III-a nu s-au stabilit limite.  
Intoxicaţiile se produc în conditii de creştere a pH-ului la peste 4. Pentru evitarea 

intoxicatiilor cu nitraţi, este necesară cunoaşterea, prin examene sistematice de laborator, a 
conţinutului în nitraţi a tuturor surselor de apă. 

Poluarea cu cianuri se realizează prin apele reziduale industriale. Toxicitatea apei 
poluate cu cianuri este dependentă de factorii care favorizează disocierea acestora în acid 
cianhidric liber, respectiv de pH-ul, temperatura şi concentraţia în ioni a acesteia. 

Poluarea cu arsen. Sursele sunt reprezentate de apele reziduale industriale şi 
pesticidele cu arsen. Arsenul are acţiune toxică şi cancerigenâ. Concentratia admisă este de 
0,05 mg/dm3 în apa potabilă şi de 0,01 mg/dm3 în apele folosite la irigaţii. 

Poluarea apei cu cadmiu provine din: industria minieră, metalurgică, chimică, 
termoenergetică, agricultură (îngrăşăminte fosfatice, fertilizanti naturali, pesticidele), 
transporturi motorizate, conductele de apă (galvanizate, de cupru, de polietilenă, de 
policiorură de vinil, emailate). 

Cadmiul este un toxic cumulativ pentru rinichi şi ficat. Este incriminat în 
hipertensiunea arterială. 

Concentratia admisă este de  
0,005 mg/dm3 în apa potabilă şi de  
0,003 mg/dm3 în apele de suprafaţă. 
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Poluarea cu cobalt se realizează ca urmare a emisiilor industriale.  
Fluorul, în exces, este incriminat în tulburările cardio-vasculare. 
Concentraţia admisă este, în apele de suprafaţă, de 1 mg/dm3. 
Poluarea cu fluor este consecinta emisiilor industriale. Fluorul, în exces, este 

incriminat în fluoroză, producerea de microfocare necrotice în cord şi vase, precum şi 
arteroscleroză. Concentratia admisă în apa potabilă este de 1,2 mg/dm3, iar în apele de 
suprafaţă, de 0,5 mg/dm3. 

Poluarea cu mercur s-a extins continuu şi provine din: industria de extractie şi 
prelucrare; agricultură (folosirea fungicidelor) şi domeniile care folosesc combustibili 
fosili. Fondul normal de mercur este de 0,05-1 mg/l. 

Mercurul migrează în lantul alimentar al animalelor prin plantele acvatice, alge. 
Străbate plancenta, având un efect toxic, uneori mai puternic asupra produsului de concepţie, 
decât asupra mamei. Are efect toxic şi cancerigen. 

Concentratia admisă de mercur este de 0,001 mg/dm3 atât pentru apa potabilă, cât şi 
pentru apele de suprafaţă. 

Poluarea apei cu plumb s-a extins odată cu: dezvoltarea industriei chimice, 
metalurgice şi constructoare de maşini, producerea benzinei cu plumb şi folosirea 
fungicidelor in agricultură. 

Stasul 1342/1991 şi stasul 4076/1988 prevăd concentratii admise de plumb de 0,05 
mg/dm3 atât pentru apa potabilă, cât şi pentru apele de suprafată (Ghidra, 2004). 
 
b) Poluarea cu substanţe chimice indezirabile 
 

Substantele indezirabile sunt reprezentate de elementele chimice care intră in 
compoziţia naturală a apei aşa cum sunt: aluminiul, fierul şi manganul sau de 
elemente chimice provenite din poluare, aşa cum sunt cuprul şi zincul. 

Substantele chimice indezirabile produc, in concentratii mari, modificări 
organoleptice şi fizice ale apei, făcând-o improprie pentru consum. 

Unele dintre substantele chimice indezirabile (cupru şi zinc) pot avea în concentraţii 
mari, chiar efect toxic. În asemenea concentratii, apa poluată are caracterele organoleptice 
atât de puternic afectate încât animalele nu o consumă. Practic, nu se întâlnesc intoxicaţii 
cu substanţe indezirabile. 

Poluarea cu aluminiu. Aluminiul poate fi regăsit in apă şi ca urmare a poluării sau a 
adăugirii voluntare ca coagulant, pentru favorizarea limpezirii acesteia in activitatea de 
tratare.  

Concentratia admisă exceptional in apa de băut este de 0,2 mg/dm3. 
În cantităţi excesive, aluminiul are efecte negative asupra organismelor, datorită aiinităţii 
mari pentru fluor. Poate intra in reactie chiar cu fluorul din smalţul dintilor. 

Poluarea cu cupru s-a extins odată cu dezvoltarea industriei metalelor neferoase, 
fabricilor de mătase vegetală şi a industriei chimice, ca şi a tratării apei contra algelor. Cuprul 
este implicat în apariţia tulburărilor cardiovasculare, modifică gustul (amar astringent), 
culoarea (albastră) şi turbiditatea apei. Concentratia maxima de Cu admisă este de 0,1 
mg/dm3, în apa potabilă şi de 0,05 mg/dm3 în apele de suprafaţă. 

Poluarea cu fier sub formă de săruri feroase sau ferice (sulfati, fosfaţi şi siiicaţi) 
favorizează dezvoltarea ferobacteriilor, care au efect corosiv asupra conductelor metalice. 
Modifică gustul (metalic-astringent) şi culoarea (galben-portocaliu) apei. Fierul în exces 
imprimă apei un gust metalic şi o culoare roşiatică. Concentratia admisă excepţional în apa 
de băut este de 0,3 mg/dm3 apă, iar în apele de suprafaţă de categoria I este de 0,3 mg/dm3 
apă. 
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Poluarea cu mangan însoţeşte obişnuit poluarea cu fier şi contribuie la modificarea 
gustului şi aspectului apei.Manganul in prezenţa substantelor organice favorizează 
dezvoltarea microorganismelor.Concentratia admisă exceptional în apa potabilă este de 0,3 
mg/dm3 apă, iar în apele de suprafaţă de categoria I este de 0,1 mg/dm3 apă. 

Poluarea cu zinc. Apa poluată cu zinc nu ajunge să producă intoxicaţii datorită 
faptului că aceasta are efect emetizant (provoacă vărsături) şi gust astringent. 
Concentratia admisă exceptional în apa potabilă este de 2mg/dm3 apa, iar în apele de 
suprafaţă de 0,03 mg/dm3 apă. 
 
c) Poluarea cu micropoluanti chimici organici 

Micropoluanţii chimici se găsesc în apă in cantităţi foarte mici. Aceştia au efecte 
negative asupra apei, modificându-i proprietăţile organoleptice şi fizice, dar şi asupra 
organismelor care îi ingeră.Actiunea asupra organismelor poate fi toxică, cancerigenă şi 
cumulativă (modifică reactivitatea, măreşte sensibilitatea la agresiunile microbiologice ). 

In această categorie sunt cuprinşi: detergenţii, fenolii, produsele petroliere şi 
pesticidele (Ghidra, 2004). 

Poluarea cu detergenti a apelor de suprafaţă a ajuns în momentul de faţă un adevărat 
pericoi. Se disting două mari clase de detergenţi: ionici (anionici şi cationici) şi neionici. 
Utilizarea detergenţilor este aproximativ în următoarea proporţie: 95% neionici şi 5% 
cationici (ionici). 

Caracteristica de bază a detergenţilor este aceea că scad tensiunea superficială a 
lichidelor în care sunt dizolvati, motiv pentru care sunt denumiţi agenţi de suprafaţă. 
Majoritatea detergenţilor din comert contin două elemente de bază: agentul tensioactiv, care 
în general este ABS (alchil-benzen-sulfonaţi) şi săruri sodice: fosfati, carbonati, sulfati, 
silicaţi, perboraţi. 

Sursa de poluare cu detergenţi este reprezentată de apele reziduale fecaloid-
menajere (inclusiv apele stradale), industriale (fabrici textile, pielărie, spălătorii) şi 
fungicidele şi insecticidele folosite în agricultură (care contin agenţi tensioactivi). 

În concentratia de 1 mg/1 produc spumarea apei, fapt considerat ca pincipalul indiciu 
de poluare pe lângă imprimarea unui aspect şi miros caracteristic. Detergenţii pot persista în 
sol 1-3 ani, de unde sunt antrenati în apele subterane, în care au fost depistaţi în cantitate de 
0,5 mg / dm3, iar în apele de suprafată concentraţiile admise sunt, de asemenea, de 0,5 
mg/dm3 apă. 

Prezenţa detergenţilor în apele reziduale creează probleme deosebite în exploatarea 
staţiilor de epurare comunale (împiedică sedimentarea, reduc gradul de oxigenare a apelor 
reziduale şi capacitatea de absorbtie a substanţelor toxice), măresc permeabilitatea solurilor 
şi a mucoasei digestive. 

Poluarea apei cu fenoli reprezintă în momentul de faţă o problemă de o importanţă 
majoră, atât prin larga răspândire a acesteia, cât şi prin consecintele deplorabile asupra 
proprietăţilor organoleptice şi diverselor folosinţe ale apei.  

Sursa de fenoli o reprezintă apele reziduale provenite de la instalatiile de 
distilarea şi prelucrarea cărbunilor, gudroanelor şi lemnului, cocserii şi industria 
petrochimică. 

Inconvenientul principal al poluării apei cu fenoli este acela că, în cazul dezinfectiei 
cu clor, formează clorfenolii, produşi greu oxidabili cu gust neplăcut. 

Concentraţia admisă de fenoli pentru apele de suprafaţă de categoria I este de 0,001 
mg/dm3 apă. 

Germenii fenol-oxidanti reprezintă indicatorii de poluare a apei cu reziduuri de fenol, 
dar totodată şi indicatori de autopurificare a acesteia. 
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Poluarea cu pesticide (insecticide, fungicide, ierbicide, rodenticide) a avut aceeaşi 
dinamică de extindere ca şi aceea cu nitrati. 

Din toată gama de pesticide, cele mai periculoase s-au arătat a fi cele 
organoclorurate, care au proprietatea de a se acumula în organism, în special în tesutul 
adipos. Se apreciază că pesticidele organoclorurate pot avea o actiune mutagenă şi 
caneerigenă. Este acceptată la această dată ideea că, în cazul unor boli cronice, pesticidele 
organoclorurate încorporate în organism se mobilizează în circulaţie, realizând o concentratie 
nocivă pentru organism. 

Concentratia admisă în apa potabilă pentru toate pesticidele dintr-o clasă este 0,5 
mg/dm3 apă, iar în apele de suprafaţă trebuie să lipsească pesticidele organofosforice şi 
nitroderivaţii. Pentru organoclorurate sunt prevăzute concentratii admise de 0,0001 mg/dm 3 

apă, iar pentru ierbicide sunt prevăzute concentraţii admise de 0,00 1 mg/dm3 apă. 
Poluarea apei cu reziduuri petroliere reprezintă o problemă deosebit de importantă 

şi greu de prevenit şi remediat. În prezent, acest gen de poluare a devenit periculos, iar 
consecintele ei asupra proprietăţilor organoleptice ale apei, faunei şi florei acvatice sunt 
deosebit de nocive şi durabile. 

Reziduurile de petrol ajung în bazinele naturale de apă prin deversarea de ape 
reziduale rezuitate de la rafinării, instalaţii de cracare şi alte instalatii de prelucrare a 
titeiului. Aceste reziduuri conduc la creşterea temperaturii şi turbidităţii, la formarea unei 
pelicule de petrol la suprafaţa apei sau a unor emulsii (apă-petrol sau petrol-apă) şi la 
schimbarea compoziţiei apei, prin dizolvarea în aceasta a substanţelor petroliere solubile, 
toxice in anumite concentratii, pentru organismele acvatice, om şi animale. 

Indicatorii de poluare cu reziduuri petroliere sunt substanţele extractibile, ca indicator 
chimic global, ce evidenţiază totalitatea reziduurilor şi germenii petrol oxidanti, ca indicator 
bacteriologic care, folosind pentru dizolvarea lor substantele petroliere, se înmultesc cu atât 
mai intens, cu cât acest substrat este mai bogat. Concentratiile admise în apele de 
suprafaţă sunt de 0,1 mg/dm3 apă(Ghidra,2004). 

 
Poluarea apei cu hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) îşi are ca surse 

industria (cauciucului, chimică, petrochimică, termoenergetică), pierderile de petrol sau alte 
produse petroliere, transportul marin, apele reziduale menajere şi de spălare a străzilor, 
particulele de sol. 

Concentraţia admisă in apa potabilă este de 0,01 mg/dm3 apă şi de 0,0002 mg/dm3 
apă de suprafaţă. 

 
Poluarea cu reziduuri provenite de la prelucrarea lemnului (celuloză, hârtie, 

plăei fibrolemnoase, placaje, plăci aglomerate) este importantă, atât prin cantitatea apelor 
reziduale deversate, cât şi prin gradul lor ridicat de toxicitate. Apele reziduale de acest tip 
conţin in special substante organice (zaharuri, acizi: acetic, grăsimi şi altele), leşii sulfitice. 

Apele de suprafaţă în care s-au deversat reziduuri celulozice contin, între alţi germeni, 
un număr mare de Klebsiella, care pot genera infectii respiratorii şi genitourinare. 

Poluarea apei cu azbest (mineral fibros) îşi are ca sursă: solul, industria extractivă şi 
instalaţiile de aprovizionare cu apă (conducta de azbociment). 

Eutrofizarea apei constă în îmbogăţirea compoziţiei sale într-o primă etapă cu azot şi 
fosfor, iar într-o a doua etapă cu potasiu, magneziu, cobalt, cupru, zinc. 

Sursele principale de poluare sunt reprezentate de reziduurile agricole, urbane. 
Creşterea cantităţii de substante organice în apă sau apariţia lor la un moment dat este 

sinonimă cu poluarea apei cu germeni (aceştia însotesc de obicei substantele organice). 
Prezenţa substanţelor organice în apă favorizează persistenţa în timp a germenilor, inclusiv 
a celor patogeni, indicând riscul de îmbolnăviri. 
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d) Poluarea cu substante chimice indicatoare ale poluării 
Substantele chimice indicatoare ale poluării au efecte nocive sau de altă natură asupra 

organismelor şi nu modifică caracterele apei sau domeniile de folosire ale acestora. Aceste 
substante se pot găsi obişnuit in apă. În vederea interpretării semnificatiei prezentei 
substantelor indicatoare ale poluării se fac analize in dinamică. Modificarea concentratiei, in 
sensul creşterii acestui tip de substanţe chimice, are o semnificaţie igienică deosebită, un rol 
,,indicator", privind prezenţa altor elemente (chimice, microbiologice şi parazitare) care pot 
avea acţiune negativă asupra sănătăţii animalelor care ingera apa poluată. 

In această categorie de substante sunt cuprinse: oxigenul dizolvat, deficitul de 
oxigen, cerinta biochimică de oxigen, substantele oxidabile, diversele forme de azot, 
(azotul total, amoniacul şi nitriţii), fosfaţii şi hidrogenul sulfurat. 

Oxigenul dizolvat în apă, sub raport cantitativ, depinde de temperatura apei, 
presiunea aerului, continutul în substante oxidabile şi numărul de microorganisme. Scâderea 
concentratiei de oxigen din apă atrage după sine reducerea capacităţii de autoepurare a apei şi 
pierderea proprietăţilor de potabilitate (gustul devine fad). 

Concentraţia admisă în apa potabilă şi apa de suprafaţă de categoria I este de 6 
mg/dm3 apă. 

Deficitul de oxigen din apă reprezintă diferente dintre cantitatea de oxigen dizolvat 
în apă în conditii de saturaţie şi cantitatea de oxigen găsită în proba de apă analizată. Aceasta 
caracterizează starea igienică a apei, adică, cu cât deficitul de oxigen este mai mare, cu atât 
nivelul poluării este mai crescut şi pericolul pentru sănătatea consumatorului mai ridicat. 

Cerinta biochimică de oxigen (CBO205) reprezintă cantitatea de oxigen 
consumată de microorganismele din apă la temperatura de 20°C, într-un interval de 
timp de 5 zile, pentru descompunerea biochimică a substantei organice conţinută în apă. 

Substanţele oxidabile din apă-consumul chimic de oxigen (CCO) reprezintă 
substanţele ce se pot oxida, atât la rece, cât şi la cald, sub actiunea unui oxidant 
(permanganat de K sau dicromat de K). 

Consumul chimic de oxigen exprimat în permanganat de K are valori admise 
exceptional de 12 mg/dm 3 în apa potabilă şi de 20 mg/dm3 în apa de suprafaţă de 
categoria I. 

Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen echivalentă cu consumul de oxidant. 
Substantele organice din apă (de origine telurică sau din poluare) sunt oxidate la cald, 

iar cele anorganice la rece. 
Azotul organic din apă provine din compuşii biologici (proteine, peptide şi 

aminoacizi). Azotul total din apă este reprezentat de azotul organic şi anorganic (amoniac, 
nitriti şi nitraţi). Amoniacul din apă rezultă din descompunerea incompletă a substantelor 
organice care contin azot sau pot proveni din sol.  Prezenta amoniacului in apă este un 
indicator al unei polări recente (ore, zile), deci al unui rise de imbolndviri ridicat. 
Concentratia admisă exceptional in apa potabilă este de 0, l mg/dm3 apă, iar in apele de 
suprafaţă de categoria I de 0,1 mg/dm3 apă. 

Azotatii din apă. Prezenta acestora este un indicator al unei poluări mai vechi, al 
unui rise de îmbolnăviri redus. 

Prezenţa simultană a amoniacului şi nitritilor este un indicator al unei poluări 
continue, deci al unui rise de îmbolnăviri mare. Concentratia admisă exceptional in apa 
potabilă este de 0,3 mg/dm3 apă, iar in apele de suprafaţă de categoria I, de 1 mg/dm3 apă. 

Fosfatii din apă sunt consecinta unei poluări cu: ape reziduale industriale, pesticide, 
îngrăşăminte, detergenţi. 

Prezenţa fosfatilor in apă favorizează eutrofizarea acesteia, stimulând dezvoltarea 
algelor. Concentratia admisă exceptional in apa potabilă este de 0,5 mg/dm3 apă. 

Fosforul in apele de suprafaţă are o valoare admisă de 0,1 mg/dm' apă. 
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Hidrogenul sulfurat din apă este indicatorul proceselor anaerobe de descompunere a 
substantelor organice din aceasta, a lipsei de oxigen. 

Concentratia admisă exceptional în apa potabilă este de 0,1 mg/dm3 apă, iar în apele 
de suprafaţă de categoria I trebuie să lipsească. 

Putrescibilitatea apei este indicatorul degradării anaerobe a substantelor organice din 
aceasta, a deficitului de oxigen. 

Apa putrescibilă emană un miros dezagreabil. 
 
Autoepurarea apelor 

Autoepurarea apei este complexul de procese naturale: fizice, chimice, biochimice 
şi biologice, prin care se inactivează şi degradeaza poluanţii din aceasta, redându-i calităţile 
avute anterior poluării. 

Procesul de autoepurare tipic se produce numai in apele de suprafaţă. in cele 
subterane, autoepurarea se realizează odată cu cea a solului. 

Sunt cunoscute 4 tipuri de procese naturale de autoepurare care se pot desfăşura 
simultan şi in succesiune, in functie de procesul poluării(Ghidra,2004). 
Autoepurarea fizică 

Autoepurarea fizică se realizează în situatia în care poluarea este produsă de 
substanţe în suspensie. Aceasta este consecinta unor procese care acţioneză direct sau 
indirect şi se realizează prin amestec, dilutie, sedimentare, radiatii solare şi temperatură. 

Amestecul şi diluţia se realizează simultan după deversarea apelor poluate în 
receptori (ape curgătoare sau stătătoarc). Viteza de amestecare şi diluare este direct 
proporţională cu viteza apei curgătoare şi este mai mare în apele curgătoare decât în cele 
stătătoare. Gradul de diluare este conditionat de raportul dintre debitul receptorului şi 
emisarului de ape poluate. Cu cât acest raport este mai mare, cu atât se înregistrează dilutii 
mai puţin agresive sub raportul toxicităţii şi capacităţii infectante sau infestante, datorită 
neatingerii pragului toxic sau a dozei minime infectate sau infestate. 

Sedimentarea constă în depunerea particuielor în suspensie din apă, ceea ce conduce 
la limpezirea acesteia. Intensitatea şi viteza de sedimentare este determinată de mărimea şi 
forma particulelor, de adâncimea, duritatea şi temperatura apei. Viteza de sedimentare este 
direct proporţională cu dimensiunea şi greutatea particulelor, precum şi cu marimea 
temperaturii apei. 

Microorganismele, paraziţii şi elementele parazitare din apă sedimentaeză odată cu 
particulele în suspensie de care sunt absorbite sau sub actiunea propriei greutăţi. 

Radiaţiile solare acţionează direct, prin razele ultraviolete care au efect bactericid, la 
suprafaţa apei şi la o mică adâncime a acesteia şi indirect, prin razele infraroşii şi luminoase, 
care acţionează prin creşterea temperaturii apei, respectiv prin stimularea unor reactii 
fotochimice şi a activităţii organismelor acvatice. 

Temperatura apei mai ridicată favorizează viteza de sedimentare precum şi 
intensitatea reacţiilor chimice şi proceselor biologice şi biochimice. 

Autoepurarea chimică 
Autoepurarea chimică se realizează când poluarca este produsă cu substanţe 

anorganice dizolvate in apă şi joacă, in general, un rol secundar. Se realizează prin reacţii de 
oxidare, reducere, precipitare între poluanţi sau între aceştia şi substantele naturale din 
apă, având drept consecinţă reducerea gradului de toxicitate şi îmbunătăţirea calităţii apei. 

Autoepurarea biochimică şi biologică 
Autoepurarea biochimică şi biologică se întâlneşte când poluarea este consecinta 

substantelor organice, şi se realizează de către organismele acvatice (biocenoza) şi joacă 
rolul principal în salubrizarea apelor poluate. Calitatea şi cantitatea biocenozci este 
determinată de însuşirile biotopului (apei). 
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Biocenoza este mentinută de existenta unor lanturi trofice, constituite pe baza 
resurselor de substanţe nutritive din apă, care conduc la succesiunea unor anumite tipuri de 
organisme în aceasta. 

In procesul de autoepurare biochimică şi biologică rolul principal revine bacteriilor. 
Astfel, în poluarea cu produşi anorganici, intervin bacteriile autotrofe specializate 

pentru fiecare element chimic şi produşii lui, pe care îi asimilează şi încorporează, în propria 
compoziţie, epurând apa. 

În cazul poluării cu substante organice intervin, în cinci etape, mai multe tipuri de 
organisme: bacterii heterotrofe şi autotrofe, organismele bacterivore, consumatorii de 
ciliate şi consumatorii de macronevertebrate. 

În prima etapă, predomină procesele biochimice de oxido-reducere, în urma cărora 
substantele organice sunt descompuse în produşi simpli, solubili, folosiţi cu consum de 
oxigen de bacteriile heterotrofe. Pe măsura intensificării proceselor biochimice numărul 
bacteriilor heterotrofe creşte mult, fapt care conduce la reducerea până la dispariţie a 
oxigenului dizolvat în apă şi la trecerea la faza de sinteză organică. 

A doua etapă este dominată de procesele de sinteză organică realizate de bacteriile 
autotrofe fotosintetizante şi chemosintetizante. Acestea asimilează produşii finali de 
mineralizare rezultaţi în prima etapă oxidativă, respectiv amoniacul, bioxidul de azot, 
trioxidul de azot şi bioxidul de carbon, în componenţa propriei celule. Sinteza organică se 
face pe seama consumului de energie solară, fapt care are drept consecinţă creşterea 
cantităţii de oxigen dizolvată în apă. 

In a treia etapă se înregistrează multiplicarea organismelor bacterivore (ameobe, 
ciliate, flagelate). Aceste microorganisme consumă bacteriile, coloizii şi diverse detritusuri 
din apă, accentuând procesul de autoepurare. 

In a patra etapă apar şi se multiplică macronevertebratele (spongieri, lamelibrahiate). 
Macronevertebratele sunt consumatori de ciliate, care în plus filtrează apa, reţinând 
substantele coloidale şi particulele solide, aereaza şi consumă mâlul. 
In etapa a cincea apar şi se dezvoltă plante cu clorofilă (alge şi plante superioare). 

Acestea fixează substantele coloidale şi prin procesul de fotosinteză eliberează 
oxigen,îmbogăţind continutul apei în elemente esenţiale pentru viată. 

În momentul în care apa are un grad avansat de epurare apar consumatorii de 
macronevertebrate, constituiti în principal din peşti, care marchează terminarea procesului de 
autoepurare. 

Se menţionează că procesele de autoepurare se desfaşoară simultan, iar succesiunea 
organismelor biocenozei nu este net delimitată, coexistând concomitent specii din diferitele 
faze ale autoepurării. 

In final, apa revine la însuşirile fizico-chimice naturale, putând fi folosită ca atare 
pentru consum sau pentru corectarea unor parametri, prin tratarea în procesul de epurare. 

Obişnuit, autoepurarea apelor curgătoare poluate într-o singură repriză se realizează 
în circa 10 zile, inclusiv de germenii patogeni. 

Distrugerea germenilor patogeni este consecinţa faptului că aceştia nu beneficiază în 
apă de condiţii de viata şi multiplicare, înregistrând, astfel fenomene de îmbătrânire şi 
atenuare a patogenităţii. 

De asemenea, distrugerea se datorează antagosnismelor şi concurenţei cu alte 
organisme acvatice (acţiunea bacterivoră). Se menţionează, de asemenea, acţiunea litică a 
fagilor, care duce la distrugerea germenilor. 
Autoepurarea este mai intensă vara, înregistrând o stagnare iarna. 

În general, autoepurarea apelor de suprafaţă este insuficientă pentru a-i asigura 
potabilitatea, impunând necesitatea prelucrării acesteia (Ghidra, 2004). 
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INDICATORI BIOLOGICI DE POLUARE 
Utilizarea bioindicatorilor 

Utilizarea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare se bazează 
pe reacţiile biologice ale indivizilor, ale populaţiilor sau ale biocenozelor în diferite condiţii de 
poluare a mediului.Utilizarea bioindicatorilor are ca justificare pe faptul că diferiţi 
poluanţi acţionează asupra organismelor în mod diferit (selectiv) şi de aceea diferitele 
funcţii fiziologice vor fi influenţate diferit. Unele funcţii sunt mai sensibile şi pot fi 
utilizate ca indiciu al existentei sau chiar al intensităţii (concentraţiei) noxei (Oros, 2002).  

De exemplu, funcţia hematopoietică a organismului uman sau animal este foarte 
sensibilă la acţiunea radiaţiilor ionizante şi prin urmare, examenul hematologic este foarte 
util în depistarea precoce a acţiunii radiaţiilor ionizante (Ciplea şi Ciplea, 1978). 

Diferitele populaţii sau specii de vieţuitoare reacţionează diferit în prezenţa 
anumitor factori nocivi din mediul ambiant, unele fiind mai sensibile altele mai 
rezistente. Această sensibilitate poate fi constatată prin: 

 diminuarea cantitativă a populaţiei, 
 disparitia populaţiei respective,  
 proliferarea avantajată a populaţiei.  

Biocenozele în întregime sunt influenţate de prezenţa anumitor poluanţi, ele 
modificându-şi structura, productivitatea şi chiar reţeaua trofică. 

Sensibilitatea indicatorilor biologici este determinată şi de faptul că ei sunt expuşi 
permanent acţiunii poluanţilor existenţi în mediul lor de viaţă.  

Indicatorii biologici pot evidenţia efectele unui singur poluant sau efectele de 
sinergism datorate mai multor poluanţi existenţi concomitent în mediu. De asemenea, 
vieţuitoarele sunt cel mai adesea expuse acţiunii pe durată lungă (continuă) a poluanţilor şi 
pot exprima efectele cumulative în timp ale acestora. 

Mulţi indicatori biologici au capacitatea de a absorbi, a fixa şi chiar de a 
acumula şi concentra anumite elemente sau compuşi din mediu, unii dintre aceştia fiind 
agenţi poluanţi. Prin urmare, determinarea şi măsurarea concentraţiei acestor substanţe 
în corpul vieţuitoarelor pot da indicii preţioase cu privire la existenţa unei poluări trecute 
(nedetectabile în prezent în mediu). 

Pe lângă termenii de indicatori biologici sau bioindicatori se utilizează şi termenii 
de biomonitori, biomarkeri, bioacumulatori (Oros, 2002). 

Utilizarea unui organism viu pentru monitorizarea mediului se numeşte 
biomonitoring, ca activitate de observaţie continuă a unei zone cu ajutorul unui biomonitor.  

Biomonitorul este organul sau organismul care permite o estimare semicantitativă a 
expunerii la un anumit poluant şi care trebuie să aibă calităţi de bioacumulator.  

Bioacumularea este capacitatea organismelor vii de a acumula elemente în 
concentraţii mai mari decât media celor acumulate de aceeaşi specie care trăieşte însă într-un 
mediu considerat nepoluat.  

Bioindicarea este activitatea de folosire a unui organism pentru a obţine informaţii 
asupra calităţii mediului în care trăieşte. El poartă denumirea de bioindicator. Analiza 
organismelor care sunt biomonitori oferă informaţii importante referitoare la cantitatea 
relativă dintr-un anumit poluant în mediu, biomonitorii fiind subiectul supravegherii 
permanente. În prezent, pentru monitorizarea calităţii mediului s-au pus la punct reţele la 
nivel regional, naţional sau internaţional cu puncte de măsurare stabilite, aparate de 
măsură sofisticate şi extrem de precise şi metode de determinare chimice şi fizico-
chimice foarte costisitoare. Acestea oferă rezultate precise şi sistematice pentru evoluţia 
şi starea poluării tuturor factorilor de mediu principali: apă, aer, sol.  

Biomonitoringul nu poate înlocui aceste sisteme de monitorizare, dar le poate 
completa în mod fericit (Oros V., 2002). 
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Bioindicatorii sunt excelenţi indicatori ai poluării cronice şi pot oferi un număr 
mare de date cu costuri scăzute şi cu indicii privind biodisponibilitatea poluanţilor - acea 
parte a conţinutului de poluant care poate atinge receptorii biologici. 

Utilizarea indicatorilor biologici s-a dezvoltat la început mai mult pentru mediul 
acvatic (Ramade, 1992), însă în prezent se cunosc şi se utilizează un număr foarte mare de 
indicatori biologici pentru caracterizarea calităţii aerului, apei şi solului. În calitate 
de bioindicatori se pot utiliza vieţuitoare din categoriile vegetale, animale sau 
microorganisme aparţinând unor grupe taxonomice foarte variate. 
Scopul biomonitoringului  

În monitoringul de mediu se practică, în general, determinarea concentraţiilor 
poluanţilor monitorizaţi în biotopuri, respectiv în aer, ape şi soluri - adică în componenta 
abiotică a ecosistemelor. Activitatea de monitoring constituie un instrument util dar fără 
finalitate, dacă se limitează la doar la componenta abiotică a mediului. Finalitatea 
monitorizării mediului trebuie să fie evaluarea efectelor ecotoxicologice ce pot 
rezulta in situ ca urmare a poluării analizate (şi asupra componentei biotice).  

Cele două laturi ale monitoringului: fizico-chimică şi ecologică, permit, 
împreună, stabilirea:  

 căilor critice de contaminare a ecosistemului studiat, prin care populaţiile 
speciilor celor mai sensibile sunt expuse la un anumit poluant (sau la mai 
mulţi poluanţi) şi la ce concentraţii ale poluanţilor.  

 stabilirea relaţiei concentraţie - răspuns ecotoxicologic, 
 stabilirea pragului de contaminare (pentru un anumit ecosistem) sub care nu 

vor exista efecte nocive sau efectele nu vor excede un maxim tolerabil. 
Considerând deci că monitoringul are o dublă finalitate, aceea de a studia 

concentraţiile şî repartiţia poluanţilor în mediu precum şi efectele lor asupra populaţiilor şi 
ecosistemelor expuse, se constată însă că în practică monitoringul se consacră în majoritatea 
cazurilor numai detectării concentraţiilor prezente în biotopuri (apă, aer, sol, sedimente) - de 
aceea şi termenul "monitoring" se suprapune practic cu această activitate, în timp ce partea 
cealaltă este consacrată prin biomonitoring şi prin studii ecotoxicologice şi studii de risc 
(Oros V., 2002). 

 
Alegerea speciilor ca bioindicatori 

Caracteristicile generale pe care ar trebui să le aibă un bioindicator, stabilite pentru 
biomonitorizarea poluării apelor (Ramade, 1992), sunt: 
1. Toţi indivizii speciei bioindicatoare ar trebui să prezinte o corelaţie identică şi simplă 
între conţinutul propriu de substanţă poluantă şi concentraţia medie a acestei substanţe 
poluante în mediu sau în alimentaţie, indiferent de localizare şi de condiţiile de mediu; 
2. Specia trebuie să fie capabilă să acumuleze poluantul fără a fi omorâtă şi fără perturbarea 
reproducerii, la nivelele maxime ale poluantului observate în mediu; 
3. Indivizii ar trebui să fie sedentari pentru a fi siguri că concentraţiile găsite sunt într-
adevăr în raport cu localizarea geografică luată în considerare; 
4. Specia trebuie să fie abundentă pe ansamblul ariei studiate şi să aibă o răspândire 
biogeografică pe arie mai largă pentru comparaţii între zone distincte; 
5. Speciile cu longevitate mare sunt preferabile pentru că ele permit probarea pe diferite 
categorii de vârstă. Indivizii mai în vârstă au suportat expuneri de lungă durată şi pot oferi 
date cu privire la efectele pe termen lung; 
6. Indivizii trebuie să fie de talie suficient de mare pentru a furniza cantităţile de ţesuturi 
necesare pentru efectuarea analizelor. Specia cercetată trebuie să fie uşor de colectat şi 
suficient de rezistentă (animale) pentru a fi dusă în laborator (de exemplu pentru studii de 
decontaminare) (Oros V., 2002).  
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În alegerea bioindicatorilor apar probleme specifice legate de teren chiar dacă unele 
specii ar corespunde acestor criterii restrictive. Există foarte rar o relaţie simplă între 
concentraţia de poluant din mediu şi din ţesuturile vii, excepţie fiind briofitele acvatice 
pentru PCB (difenili policloruraţi) şi pentru metale grele. 

 
Factorii care influenţează fiabilitatea bioindicatorilor.  
Eficacitatea cu care un bioindicator prezintă o estimare a concentraţiei unui poluant în 

mediu este influenţată de numeroşi factori intrinseci care ţin de caracteristicile speciei şi ale 
individului bioindicator şi factori extrinseci care ţin de mediul de viaţă. 
 

Principalii factori intrinseci care condiţionează eficienţa bioindicatorilor:  
 ratele de acumulare şi de excreţie;  
 starea ecofiziologică a indivizilor;  
 caracteristicile populaţionale ale eşantionului;  
 interferenţa poluanţilor în efectele lor toxicologice asupra speciei . 

 
Raportul dintre rata de acumulare şi cea de excreţie (eliminare) a unui poluant 

este diferit la diferite specii. Dacă o substanţă este acumulată rapid şi este degradată şi 
eliminată lent atunci nivelul concentraţiei găsit în acea specie bioindicatoare va reflecta mai 
degrabă concentraţia maximă atinsă de poluant în biotop şi mai puţin concentraţia medie a 
poluantului (de exemplu, în peşti, DDT-insecticidul Diclor-Difenil-Tricloretanul).  

Concentraţia în organism va fi mai mare decât cea observată în mediu.  
Dacă substanţa poluantă se fixează şi se elimină cu viteze apropiate atunci 

concentraţiile găsite în organisme vor fi similare cu cele găsite în biotop şi vor însoţi 
îndeaproape fluctuaţiile concentraţiilor din biotop. 

Starea fiziologică a indivizilor intervine în ratele de acumulare şi în concentraţiile de 
echilibru ale poluanţilor în organism. Aceste condiţii ecofiziologice ale indivizilor variază în 
general în funcţie de ritmul sezonier al activităţii indivizilor (speciei).  

La Gammarus pulex (puricele de baltă) s-au constatat variaţii sezoniere ale 
conţinuturilor de PCB (difenili policloruraţi)  legate şi de variaţia cantităţii de grăsimi în 
organism, acestea variind şi ele în funcţie de sezon. 

Într-o populaţie dintr-o specie bioindicatoare, concentraţia poluantului variază în 
funcţie de vârsta şi talia indivizilor. Primele constatări în acest sens s-au facut pentru DDT 
şi alte insecticide organoclorurate la peşti (Ictalurus cactus, Micropterus salmoides) 
găsindu-se variaţii de la 1 la 10 ori a concentraţiei în funcţie de vârstă (Hunt şi Bishoff, 
1960; Ramade, 1987, citaţi de Oros V., 2002). Observaţii asemănătoare sau obţinut şi pentru 
plante şi animale terestre.  

Bioacumularea nu este modificată dacă doi poluanţi diferiţi se găsesc împreună 
în mediu. Organismul bioindicator va acumula fiecare poluant în funcţie de expunere, de 
concentraţie, şi de biodisponibilitatea sa.  

Există însă şi unele excepţii. De exemplu, bioacumularea cuprului şi cadmiului în 
peşti este mai puternică atunci când metalele există împreună în mediu decât dacă ele sunt 
singure (Hewitt şi Anderson, 1978; Ramade, 1992, citaţi de Oros V., 2002). Există şi cazuri 
când cei doi poluanţi inhibă reciproc absorbţia şi acumularea lor în organisme. 

 
Factorii extrinseci care influenţează bioconcentrarea poluanţilor cuprind toţi 

factorii ecologici abiotici (temperatura, precipitaţiile (în cazul plantelor), pH-ul apelor, 
salinitatea apelor etc.), (Oros V., 2002) 
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Bioconcentrarea şi bioacumularea 
Metalele grele, unii compuşi organici şi elementele radioactive, reprezintă poluanţi 

xenobiotici care nu pot fi degradaţi ori sunt foarte greu degradali în mediu.  
Metalele grele precum fierul, cuprul, plumbul, zincul, mercurul, cadmiul sau 

nichelul sunt poluanţi importanţi proveniţi din industria extractivă (extracţia minieră, 
prepararea minereurilor, metalurgia extractivă), dar aceşti paluanţi pot rezulta şi din alte 
industrii precum industria chimică, industria energetică etc. Aceştia sunt emişi de către 
agenţii poluatori în aer, în apă sau în sol sub diferite forme fizico-chimice. Spre deosebire de 
marea majoritate a poluanţilor din alte categorii, metalele grele emise în aer, în apă şi în sol 
nu suferă procese de biodegradare (Oros V., 2002) 

 
Metalele grele  

 pot fi transformate în compuşi organometalici (mai puţin toxici),  
 pot suferi o serie de reacţii de oxidare sau de reducere,  
 pot să fie fixaţi pe minerale argiloase prezente în soluri şi în sedimente.  

Aceste procese contribuie la autopurificarea mediului în cazul contaminării cu 
metale grele. Practic fiecare metal are un comportament propriu în mediu şi realizează un 
circuit biogeochimic specific, influenţat însă tot mai mult de factorul antropogen. 

Există specii capabile să acumuleze în organismul lor anumite substanţe în 
concentraţii de zeci de mii de ori mai mari decât concentraţia lor în mediul înconjurător. 
Studiul poluării a confirmat existenţa acestui proces şi în cazul unor poluanţi printre care şi 
metalele grele. Astfel, pentru a desemna acest proces se utilizează două noţiuni: 
bioconcentrarea şi bioacumularea. 

 
Bioconcentrarea semnifică creşterea directă a concentraţiei unui poluant în timp ce 

el trece din apă într-un organism acvatic. Termenul poate fi extins şi la organismele 
terestre: trecerea din aer sau din sol în organismul plantelor prin absorbţie transfoliară sau 
transradiculară, ori trecerea din aer în organismul animal prin inhalare. 

Bioacumularea este specifică pentru organismele animale şi include absorbţia 
directă a poluantului plus acumularea pe cale alimentară. 

Ca măsură a acestor procese se utilizează factorul de concentrare care este raportul 
dintre concentraţia poluantului într-un organism şi concentraţia sa în biotop:   
            Factorul  de concentrare       
                                                                                  

În cazul unei reţele trofice în interiorul unei biocenoze, fenomenul de 
bioacumulare se poate repeta de mai multe ori, la fiecare trecere de la un nivel trofic la altul, 
respectiv de la un organism pradă la un organism prădător. În astfel de cazuri avem de-a face 
cu un proces de bioamplificare, iar pentru caracterizarea lui se utilizează termenul de factor 
de transfer. 

Dacă presupunem că într-o piramidă ecologică un organism prădător situat pe nivelul 
trofic n+l are concentraţia de poluant Xl, iar prada sa situată pe nivelul trofic n are 
concentratia X0 atunci factorul de transfer (Ft) de la nivelul trofic n+1 este definit de raportul: 
 
              Factorul  de transfer 
 

Considerând că prădătorul de pe nivelul n+1 are o anumită greutate corporală (b1) şi 
consumă o cantitate (a1) de pradă de pe nivelul trofic n care are o concentraţie de poluant X0 
el va mai absorbi şi pe cale directă (din apă) o cantitate de poluant notată f1, dar în acelaşi 
timp el elimină în mediu o parte din poluantul acumulat (kl).  

 

Ft    =   [  n + 1 ]     =    X1   
              [  n  ]               X0 

Fc =      [  Me  ] organism 

                    [    Me   ]  biotop 
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În acest caz, factorul de transfer de la nivelul 0  
la nivelul 1 Ft(0,l) va putea fi definit de relaţia: 
 
 
iar concentraţia de echilibru pentru organismul prădător va fi: 
    
               
 
Dacă prădătorul devine el însuşi pradă al unui carnivor de nivel trofic superior (n+2), atunci 
factorul de transfer va fi: 
 
 
 
Concentratia de echilibru X2 va fi: 
 
 

În realitate, transferul unui poluant pe parcursul unei reţele trofice se efectuează 
după trei modele în funcţie de valoarea factorului de transfer mediu: - dacă Ft > 1 se produce 
bioamplificarea; 
- dacă Ft = 1 se observă un simplu transfer al poluantului fără creşterea concentraţiei sale care 
va ti aceeaşi la baza şi la vârful piramidei; 
- dacă Ft < 1 va exista o descreştere a concentraţiei poluantului pe parcursul lanţurilor trofice. 
Acestea din urmă sunt cele mai des întâlnite cazuri şi se datorează capacităţii de autoreglare a 
ecosistemelor naturale, in general (după Oros V., 2002). 

Circulaţia mercurului în interiorul hidrosferei. Se constată că mercurul, ai cărui 
compuşi sunt foarte toxici pentru toate vieţuitoarele, prezintă şi el un ciclu biogeochimic în 
care procesul de primă importanţă, care mobilizează o parte din mercurul depus în 
sedimente, este procesul de metilare produs de către unele bacterii anaerobe.  

Acest proces se produce în condiţii de mediu reducător şi în prezenţă de materie 
organică. Astfel de condiţii se întâlnesc în sedimentele de pe fundurile lacurilor sau ale 
mlaştinilor, estuarelor sau deltelor unde difuzia oxigenului este slabă, materia 
organică abundă datorită sedimentării corpurilor moarte ale plantelor şi animalelor, pH-ul 
este uşor acid, iar potenţialul redox este uşor pozitiv (după Ramade, 1992) . În aceste condiţii, 
bacteriile transformă mercurul prin metilare într-o primă etapă în monometilmercur care 
este foarte solubil în apă şi ca urmare difuzează uşor în mediul acvatic. În continuare el poate 
fi transformat în dimetilmercur care fiind un gaz se va degaja în atmosferă. 

Multe cercetări au stabilit că în general vieţuitoarele sunt predispuse la un proces de 
bioacumulare a mercurului. S-a evidenţiat în cazul mercurului şi procesul de bioamplificare. 
Chiar în condiţii de poluare minimă a apelor cu mercur, în organismul vieţuitoarelor 
acvatice se acumulează cantităţi semnificative de mercur, cu atât mai mari, cu cât organismul 
se află pe o poziţie superioară în lanţul trofic şi cu cât lanţul trofic este mai lung. Aşa este 
cazul ştiucii care poate acumula până la 4 ppm mercur în carnea sa într-un ecosistem 
acvatic practic nepoluat.  

În condiţii naturale, speciile marine superprădători prezintă concentraţii ridicate de 
mercur. De exemplu, peştele spadă conţine 1,08 ppm în camea crudă, tonul 0,2-0,9 ppm, 
rechinul 0,70 ppm ( Ramade, 1987). 

Procesul de bioamplificare poate conduce la catastrofe ecologice cum a fost cazul 
Minamata din Japonia. În această mică localitate situată pe ţărmul unui golf relativ izolat 
exista în anii 1950 o uzină care arunca în golf apele reziduale cu un conţinut de mercur, dar 
concentraţia în apele  golfului se menţinea în limitele acceptate de normele existente.  

X1  =  a2 f2   .    a1 f1  .  X0 
          b2k2        b1kl 
 

Ft(l,2)   =   a2 f2  
                b2k2 
 

Ft(0,l)   =   a1 f1  
                b1kl 
 

X1=    a1 f1 . X0 

                b1kl 
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In rândul populaţiei locale care se hrănea cu peşte din golf s-a înregistrat un număr 
mare de îmbolnăviri şi circa 1000 de decese fără a se putea stabili cauza. Cercetările au 
stabilit că intoxicaţiile cu mercur s-au datorat acestor fenomene naturale de bioacumulare şi 
bioamplificare pornind de la un nivel de poluare considerat ca acceptabil (Oros V., 2002). 
 
Bioindicatori in apele dulci 
 
 A. Macrofite acvatice 

O serie de alge, briofite, fanerogane amfibii sau hidrofite prezintă aptitudini 
accentuate de concentrare în ţesuturi atât a unor elemente minerale (metale grele) cât şi a 
unor compuşi organici xenobiotici din ape. 

Muşchii acvatici cu potenţial de bioacumulare sunt: Fontinalis, Amblystegium, 
Rhychostegium, Plathyhypnidium, Cindidotus etc.. 

Pe la mijlocul anilor 1970-1980 s-a realizat o primă sistematizare a utilizării muşchilor 
acvatici pentru evidenţierea şi monitorizarea poluării apelor fluviale cu metale grele (Empain 
şi Lambinon, 1975, 1976; Descy, 1976, citaţi de Ramade, 1992, Oros V., 2002). O serie de 
cercetări au stabilit că Fontinalis squamosa şi Fontinalis antipyretica au o capacitate mare 
de bioacumulare a Zn şi altor metale toxice. Ele prezintă o bună corelaţie între concentraţia 
Zn din apă şi conţinutul de metal din ţesuturi. Mai târziu s-a constatat că ultima specie 
acumulează şi PCB sau alţi compuşi organici xenobiotici, sau metale mai rare (concentratii 
foarte scăzute) ca Ag, Bi, Sn. 

Alge. Alga roşie Lemanea sp. este una dintre puţinele macrofite care poate trăi în 
imediata apropiere a apei dintr-un iaz de steril de la o exploatare de Pb din Ţara Galilor. Ea 
are însuşirea că se poate dezvolta în ape cu concentraţii mari de metale toxice, putând fi găsită 
în ape cu conţinut de 1,16 mg / L Zn (Harding şi Whitton, 1981, Ramade, 1992, Oros V., 2002). 

Fanerogame. Typha latifolia (papura) s-a dovedit un bioacumulator eficace al Zn, 
acumulând în rădăcini până la 1400 mg Zn / kg atunci când plantele au crescut pe sedimente 
cu conţinut de 10 mg Zn  /kg de sediment (Blake şi colab., 1987, după Ramade, 1992). 
 
B. Moluşte şi alte nevertebrate acvatice 

 
Moluştele lamelibranhiate (bivalve sau scoici) constituie bioindicatori excelenţi 

pentru contaminarea apelor atât a celor continentale cât şi a celor marine. Ele au capacităţi 
considerabile de bioacumulare şi în plus sunt sedentare (îţi duc viaţa pe un teritoriu restrâns) 
ceea ce este foarte util în a detecta şi a localiza mai precis sursa de contaminare. Multe dintre 
ele au un ciclu de viaţă lung (mai multe luni sau mai mulţi ani) ceea ce oferă posibilitatea de 
a studia modificările în timp ale stării mediului sau de a integra efectele prelungite ale emisiilor 
periodice (sau episodice) de concentraţii diferite de poluanţi în mediu (Oros V., 2002). 

In apele dulci, bivalvele de talie mare ca Unio (scoica de lac), Anodonta (scoica de 
râu), Dreissenia prezintă un interes deosebit datorită frecvenţei lor relativ mari. Ele au un 
regim alimentar microfag (se hrănesc cu microorganisme şi alte vieţuitoare mici din apă) 
şi prin urmare vor reflecta bine contaminarea apei, spre deosebire de alte bivalve care trăiesc 
în nămol şi au un regim alimentar detritofag (filtrează nămolul şi se hrănesc cu substanţe 
organice şi vieţuitoare mici din nămol sau sediment). La acestea se pot adăuga şi unele 
bivalve de talie mică din mediul dulcicol precum sferiidele: Sphaerium, Pisidium. 

 
C. Peştii 

Speciile de peşti situate la vârful piramidei ecologice, având un regim de răpitori sau 
răpitori superiori sunt susceptibili să prezinte factori de concentrare de 105-106 în raport cu 
conţinutul în apă al anumitor contaminanţi minerali sau organici. 
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Peştii au fost utilizaţi pe scară largă ca bioindicatori de poluare a ecosistemelor acvatice 
cu metale grele sau cu alte elemente toxice. Astfel, studiul bioacumulării Cu la 
păstrăvul curcubeu (Salmo gairdneri) a demonstrat o foarte bună corelaţie între 
concentraţia de Cu din corpul peştelui şi conţinutul din apă şi în corelaţie cu durata de 
expunere (Dixon şi Spragve, 1981, după Ramade, 1992). 

Ştiuca (Esox lucius) s-a dovedit un excelent bioindicator pentru monitorizarea 
poluării ecosistemelor dulcicole cu mercur. În acest caz s-a stabilit o corelaţie foarte bună 
între conţinutul corporal de Hg în ştiucă şi conţinutul de Hg în sedimente. Capacitatea sa de 
bioconcentrare depinde şi de pH-ul apei, fiind mai mare în apele acide. 
 
Bioindicatori în apele marine 

În apele marine, în special moluştele lamelibranhiate (bivalve sau scoici) sunt 
utilizate ca bioindicatori datorită calităţilor lor principale: 
- capacitate de bioacumulare; 
- corelaţia între conţinutul de poluanţi în ape sau în sedimente şi cel din corpul moale al 
vieţuitoarelor; 
- viaţa lor relativ sedentară şi ciclul lung de viaţă. 

Aceste calităţi au fost utilizate în anii 1970-1980 prin realizarea unor programe de 
monitorizare a calităţii apelor de coastă în zonele litorale ale Europei de Nord-Vest şi Marii 
Britanii, şi pe coastele SUA atât la Atlantic cât şi la Pacific. În zona Europeană s-a urmărit 
în special contaminarea cu mercur pe eşantioane de midii (Mytilus edulis) de mărime 
standard 30 mm (Wolf, 1975, după Ramade, 1992). În SUA s-au utilizat ca bioindicatori 
midii (Mytilus edulis)  şi stridii (Ostrea lamellosa) prelevate o dată pe an din 107 localităţi 
de coastă şi s-au analizat din corpul moale metalele grele, elementele radioactive, 
hidrocarburile şi compuşii organocloruraţi. Rezultatele au arătat că poluarea este 
repartizată mai degrabă uniform cu unele zone cu poluare mai deosebită datorită emisiilor din 
surse locale industriale (Goldberg şi colab., 1978, după Ramade, 1992). 
 
Bioindicatori pentru mediile terestre  
 
A. Lichenii  

Lichenii constituie bioacumulatori puternici datorită capacităţii lor de a prelua 
poluanţii prezenţi în aerul atmosferic. Ei trăiesc pe suporturi sărace în substanţe nutritive 
(roci, trunchiuri de copaci etc.) şi filtreză volume mari de aer pentru nutriţie, preluând şi 
poluanţii. Ca urmare au rol important în biomonitorizare. Lichenul fiind o simbioză ciupercă 
- algă, nu are o membrană exterioară respectiv o cuticulă (cum are frunza plantelor 
superioare) de aceea aerul şi umiditatea pătrund uşor în corpul lichenilor (în tal). Astfel 
lichenii acumulează diferite elemente şi compuşi fără selecţie (inclusiv particule). Materialele 
absorbite se acumulează neexistând un sistem de excreţie. În perioadele uscate apa se 
evaporă, talul reţine sărurile (şi poluanţii), se întăreşte iar la revenirea ploilor organismul 
revine la viaţa activă. Răspunsurile lichenilor la poluanţi pot cuprinde modificări 
morfologice sau fiziologice (de exemplu, conţinut scăzut de clorofilă, creştere slabă, 
capacitate limitată de regenerare). De exemplu, la Hypogymnia physodes (Kauppi şi Mikkonen, 
1980; Kovacs şi Howard, 1992, citaţi de Oros v., 2002) s-au observat următoarele efecte ale 
poluării aerului: 

 modificări externe: - schimbarea culorii talului; - scăderea dimensiunii talului; - 
creşterea densităţii (întărirea) talului. 

 modificări anatomice: - creşterea numărului de celule moarte şi plasmolizate;- scăderea 
numărului şi dimensiunilor celulelor algale. 

 modificări fiziologice: - modificări în celulele algale (atât vii cât şi moarte);  
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- diminuarea absorbţiei CO2 şi a respiraţiei; - modificări în conţinutul de apă al talului; - 
diminuarea fixării de azot; - diminuarea activităţii enzimei fosfatază; - creşterea concentraţiei 
de poluanţi reziduali; - scăderea conţinutului de clorofilă şi modificarea raportului dintre 
clorofile (clorofila a/clorofila b); - modificarea (scăderea) pH-ului; - leşierea K şi Mg din tal. 

Având o sensibilitate deosebită faţă de poluanţi, lichenii sunt utilizaţi ca bioindicatori, 
pentru diverse categorii de poluanţi: SO2, NOX, HF, Cl2, O3, peroxiacetat, metale grele, 
elemente radioactive, fertilizatori, pesticide, erbicide (Oros V., 2002). Ca metodă de testare 
pentru acumularea poluanţilor se utilizează prelevarea de probe de tal din lichenii care 
cresc spontan în zona studiată. Se aleg specii epifite care nu sunt dependente de sol şi se 
colectează porţiuni de tal care au o suprafaţă de contact cu substratul cât mai mică.  

Se practică utilizarea unor licheni dintr-o zonă nepoluată care sunt transplantaţi în 
zona de studiu. În Franta, s-au utilizat 3 specii de licheni corticali (de pe scoarţa copacilor) 
din pădurea Fontainbleau de lângă Paris ca bioindicatori pentru a monitoriza poluarea cu 
plumb a aerului datorită gazelor de eşapament de la autovehiculele care circulă pe autostradă. 
Speciile Parmelia physodes, Parmelia caperata şi Evernia prunastri au servit în acest 
proiect. Rezultatele au dovedit o descreştere accentuată a concentraţiilor de Pb în aer pe 
distanţa a 80 m faţă de sursă (şoseaua) iar în continuare scăderea este mai lentă (Dereulle, 
1981, citat de Oros V., 2002). Valorile trebuie comparate cu conţinutul de 50 ppm Pb în 
lichenii care cresc în zone nepoluate. Cladonia rangiferina şi Cladonia nitei pot fi utilizate ca 
bioindicatori acumulatori pentru U, Fe, Pb, Ti (Beckett şi colab., 1982; Kovacs şi Harwood, 
1992 citaţi de Oros V., 2002). 

Mercurul poate fi acumulat de lichenii: Alectoria capillaris, Alectoria tremontii, 
Hypogymnia physodes, Cladonia sp., Collema sp. (Siegel şi Siegel, 1976, după Kovacs şi 
Harwood, 1992 citaţi de Oros V., 2002). S-a studiat conţinutul de Cr din lichenii Parmelia 
caperata şi Parmelia reducta găsiţi în ierbarele vechi în comparaţie cu cei actuali din zona 
Ohio şi West Virginia. S-au găsit 4,47 µg/g la lichenii din 1883, 6,16 µg/g la lichenii din 
1903 şi 20 µg/g la cei din 1970. 

Cel mai larg utilizat bioindicator este lichenul Hypogymnia physodes. Pe lângă sulf el 
poate acumula foarte multe metale realizând valori mari ale factorului de concentrare (de 
exemplu, în zona unui combinat siderurgic din Danemarca): 

Cd 70 x Fe 28 
Pb 62 x Mn 28 
Cu 35x Zn 26 
Cr 34 x Ni 9 x 
V 31X   

Un test, cu 9 specii de licheni bioindicatori, s-a organizat la uzina de incinerare a 
deşeurilor menajere de lângă Grenoble în Franţa în anii 1995-1996, pentru studierea emisiilor 
de metale grele de la această uzină. S-a urmărit acumularea de Pb şi Cd. S-au utilizat un 
număr de 9 specii de licheni, prelevaţi dintr-o zonă martor nepoluată, s-au divizat în 3 loturi 
fiecare, un lot a fost expus direct la fumul emis pe coşul uzinei, al doilea lot a fost expus în 
aerul ambiant din uzină, iar al treilea lot a fost păstrat ca martor în laborator. În probele 
martor concentraţia pentru Pb a fost sub 30 ppm la toate speciile, la lotul expus direct la coş 
concentraţiile au fost mai mari - aproape 70 ppm, la probele din incinta uzinei - conţinuturi 
relativ mari (până la 60 ppm). De exemplu, la Hypogymnia physodes lotul martor cca 28 
ppm, la lotul expus direct cca 45 ppm, iar la lotul păstrat în uzină 35 ppm. Rezultatele sunt 
asemănătoare şi în privinta Cd dar concentraţiile sunt mai mici (Oros V., 2002). 
 
B. Briofitele (muşchii) prezintă o sensibilitate deosebită faţă de poluarea aerului. Ca urmare, 
numărul speciilor de briofite a fost mult diminuat în zonele urbane, în centrele industriale 
intens poluate.  
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Unele specii s-au stins iar altele s-au redus ca număr de indivizi (şi biomasă) şi ca 
arie de răspăndire. De exemplu, în Olanda au dispărut în ultimii 100 de ani 15% din speciile 
de briofite terestre şi 13% din speciile de briofite epifite. 

În 1968 Ruhling şi Tyler citaţi de Oros V., 2002, au utilizat ca bioindicatori speciile 
de muşchi Pleurozium schreberi, Hyloconium splendens şi Hypnum cupressiforme pentru a 
studia comparativ conţinuturile în Pb ale acestor specii din ierbarele vechi din Stockholm cu 
acelea din probele actuale. Rezultatele au evidenliat o creştere bruscă a conţinutului de Pb 
în muşchi începând din anii 1920, perioadă când a început utilizarea plumbului alchilat în 
benzină.  

În 1990 aceleaşi 3 specii au fost utilizate într-un proiect de biomonitorizare a poluării 
de fond cu 8 metale (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) în ţările scandinave, Germania şi 
Olanda. S-a întocmit o hartă a poluării cu aceste metale a Europei de Nord. 

Elementele radioactive sunt şi ele acumulate în muşchi mai intens decât în plantele 
superioare. Astfel, Pleurozium schreberi a fost utilizat pentru monitorizarea căderilor de La, 
Zr şi alte elemente în urma testelor nucleare (Svenson şi Lindon, 1965; Kovacs şi 
Harwood, 1992, citaţi de Oros V., 2002).  

În Ungaria s-au utilizat speciile Ceratodon purpureus, Tortula ruralis şi Bryum 
argenteum pentru biomonitorizarea căderilor de 137Cs după accidentul de la Cernobîl. 

În cazul metalelor grele s-a stabilit următoarea secvenţă a toxicităţii acestora pentru 
briofite (este asemănătoare şi la plantele cu flori): 

Hg > Pb > Cu > Cd >Cr > Ni > Zn 
În mediu se produc adesa efecte aditive, sinergice, poluarea find polimetalică. 

Unele briofite sunt tolerante la concentraţiile mari de metale în mediu. Există chiar 
comunităţi numite "muşchi de cupru" cuprinzând specii din genurile Gymnocella, Merceya 
şi Mielichoferia. Ele cresc pe sol îmbogăţit în Cu fără a fi afectate, creşterea lor este 
comparabilă cu a celor din situri nepoluate. 

Unele specii au o capacitate deosebit de mare de acumulare a metalelor uneori până la 
concentraţii extrem de mari. De exemplu, Hyloconium splendens originar dintr-o mină de 
cupru a acumulat Pb, Cd, Cu, Zn în concentraţie de 17320 ppm (în comparaţie cu plantele 
superioare Picea 349,5 ppm, Clintonia 548,5 ppm în acelaşi mediu) (Oros V., 2002). 
 
C. Plante superioare, bioindicatori pentru metale grele. 
 

 Plante cu flori - specii ierboase 
Specii acumulatoare.  
Majoritatea plantelor ruderale sunt capabile să acumuleze cantităţi mari de 

poluanţi, inclusiv metale grele fără apariţia unor simptome externe. Ele sunt foarte 
comune, cosmopolite astfel că pot prezenta date pentru evaluări comparative pe suprafeţe 
mari. Diferite organe ale plantei conţin cantităţi diferite de metale grele.  

Cele mai mari cantităţi se pot detecta în rădăcini şi în frunze, în timp ce mugurii, 
florile şi fructele contin cantităţi mici.  

Analiza din rădăcini este recomandată în special în acele arii unde solul este 
contaminat cu cantităţi mari de metale grele.  

Analiza din frunze indică atât poluarea din sol cât şi poluarea cu praf din aer, direct pe 
frunze. Spălarea probelor de material vegetal este discutată (controversată).  

Dacă dorim numai conţinutul de metal acumulat în plantă este necesară spălarea. 
Durata şi modul de spălare trebuie standardizat.  

Pentru probele destinate determinărilor de poluanţi din lanţurile trofice (exemplu, 
plante - erbivore - carnivore) spălarea nu este necesară (Oros V., 2002). 
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Dintre speciile acumulatoare de metale (după Oros V., 2002) mai cunoscute sunt: 
- Melandrium album (opaiţa) 4,286 µg/g 
- Lolium perenne (raigras) 1,683 µg/g 

- Plantago lanceolata (pătlăgina) 1,547 µg/g 

- Lepidium draba (urda vacii) 1,437 µg/g 

- Polygonum aviculare (troscot) 1,190 µg/g 
 - Thlaspi (punguliţa) 1000-3500 µg/g (pentru Ni şi Zn). 

 
Specii indicatoare . 
Lolium perenne şi Lolium multiflora sunt foarte adecvate pentru a fi utilizate ca 

indicatori de expunere. Aceste plante sunt frecvente în parcuri, pe marginea drumurilor, a 
şoselelor. Pe lângă metale grele, ele sunt indicatori pentru S şi F. 

Alte specii ierboase utilizate ca bioindicatori pentru metale grele sunt:  
- Melandrium album (opaiţă) - (Pb) 
- Thlaspi (punguliţă) - (Ni, Zn) 
- Solidago canadensis (splinuţă sau sânziena-de-grădină) - (lângă autostradă 110 ppm Pb, 
departe de autostradă conţine 6,4-21,8 ppm) 
- Artemisia vulgaris (pelin), Calamagrostis epigeios (trestia de câmp), Chelidonium 
majus (rostopoasca), Plantago major (pătlăgina mare), Poa annua (firuţa) - utilizate pentru 
metale grele într-un studiu în Berlin; 
- Equisetum arvense (coada calului) - acumulare de Hg în zona distrusă de vulcanul Sf.Elena 
din SUA; 
- Achillea millefolium (coada şoricelului), Artemisia vulgaris (pelin), Plantago lanceolata 
(pătlăgina), Amaranthus retroflexus (moţul curcanului) - bioindicatorii pentru V; 
- Hypericum perforatum (pojarnig), Hedera helix (iedera), Urtica dioica (urzica moartă) - 
pentru Pb, Cu, Zn, Cd, Hg (Holvarth şi Rump, 1970, după Oros V., 2002); 
- Vaccinium myrtillus (afinul), Vaccinium vitis-idaea (merişor) - pentru Cd, Fe, Mn, Pb 
(Czukojovska şi colab., 1980, după Oros V., 2002). 
 Teste standard se efectuează cu Lolium multiflorum (raigras aristat) - pentru SO2, 
F, metale grele. Expunerea se face pe o durată de 14-28 zile utilizând ghivece cu plante 
crescute din seminţe (plante de 6-8 săptămâni). 
 

 Arbori şi arbuşti de foioase 
Frunzele arborilor fixează metale grele din zonele poluate (de exemplu, pe marginea 

şoselelor în apropierea uzinelor) atât din sol cât şi direct din aer. Conţinutul de metale 
acumulat în frunze variază cu specia, cu gradul de poluare, dar şi cu vârsta frunzelor. 
Toamna, frunzele au concentraţia cea mai mare (frunze căzătoare) şi este perioada optimă 
pentru determinare. 

Efecte ale metalelor asupra arborilor: diminuarea creşterii copacului, 
diminuarea creşterii frunzelor, căderea timpurie a frunzelor (după Oros V., 2002). 

- Specii sensibile: Betula pendula (mesteacăn), Fraxinus excelsior (frasin), Sorbus 
aucuparia (scoruş de munte), Tilia cordata (tei), Malus domestica (măr).  

- Alte specii considerate rezistente: Eleagnus angustifolia (sălcioara), Populus 
canadensis (plop canadian), Salix alba (salcie), Sambucus nigra (soc negru). 

- Specii relativ rezistente (acumulatori): Carpinus betulus (carpen), Quercus robur 
(stejar), Fagus sylvatica (fag), Quercus palustris (stejar de baltă), Acer saccharum (arţar), 
Platanus acerifolia (platan). 

- Indicatori acumulatori -sunt specii cu posibilă rezistenţă. 
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Conţinuturi de diferite metale în frunzele unor arbori de foioase 
(indicatori-acumulatori) (după Oros V., 2002) 

 Valori medii 
(ppm) 

Valori maxime 
(ppm) 

În zone rurale 
(ppm) 

Alianthus glandulosa (oţetar) 1027 2112 190 
Aesculus hippocastanus (castan sălbatic) 874 1483 300 
Tilia tomentosa (tei) 806 2458 240 
Sophora japonica (salcâm japonez) 754 2076 233 
Celtis occidentalis (sāmbovină americană) 565 1239 214 
Robinia pseudaccacia (salcâm) 596 1194 262 

Acer platanoides (paltin de  câmp) 451 1101 289 

Platanus acerifolia (platan) 399 660 193 
 

- Specii - indicatori pentru microelemente şi ultramicroelemente (după Oros, 2002): 
Pentru Argint (Ag )- Robinia pseudaccacia (salcâm); 
Pentru Bor (B) - Rosa rugosa (măceş), Acer campestre (artar de câmpie),  
                           Aesculus hippocastanus (castan sălbatic), Morus alba (dud alb),  
                          Platanus hybrida (platan), Salix alba (salcie), Sambuccus nigra (soc); 
Pentru  Bismut (Bi) - Robinia pseudaccacia (salcâm); 
Pentru Ceriu (Ce) - Thuja occidentalis, Aesculus hyppocastanus (castan sălbatic);  
Pentru Cobalt (Co) - Sophora japonica (Salcam japonez); 
Pentru Crom (Cr) - Koelrenteria paniculata; 
Pentru Cesiu (Cs)- Rosa rugosa (Măceş cultivat); 
Pentru Europiu (Eu) - Rosa rugosa, Thuja occidentalis;  
Pentru Fluor (F) - Sophora japonica (Salcam japonez);  
Pentru Galiu (Ga) - Rosa rugosa, Thuja occidentalis;  
Pentru Lantan (La) - Rosa rugosa;  
Pentru Molibden (Mo) - Robinia pseudaccacia; 
Pentru Nichel (Ni) - Rosa rugoza, Sophora japonica, Thuja orientalis, Aesculus 
hyppocastanus;  
Pentru Stibiu (Sb) - Thuja occidentalis, Aesculus hyppocastanus;  
Pentru Staniu (Sn) - Thuja occidentalis; 
Pentru Toriu (Th ) -  Rosa rugosa, Thuja occidentalis;  
Pentru Uraniu (U ) - Rosa rugosa, Thuja occidentalis; 
Pentru Vanadiu (V ) - Rosa rugosa, Thuja occidentalis, Robinia pseudaccacia, Aesculus 

hyppocastanus;  
Pentru Wolfram (W ) - Robinia pseudaccacia; 
Pentru Zinc (Zn)- Robinia pseudaccacia. 

Coniferele sunt indicatori mai sensibili decât copacii cu frunze căzătoare datorită 
faptului că durata de viaţă a acelor (frunzelor) este de 3-4 ani şi sunt expuse poluării şi pe 
perioadele de iarnă. Acele de conifere reţin şi fixează poluanţii o perioadă mai lungă de timp. 

Majoritatea speciilor de conifere răspund la concentraţii mici de poluanţi precum SO2, 
HF, răspunsul fiind diminuarea vitezei de creştere; lungimea lăstarilor tineri şi a acelor este 
mai mică, iar uneori pot apărea şi cloroze, necroze sau căderea frunzelor (acelor). 

Poluarea cu SO2 la concentraţii în aer de peste 1 ppm produce o decolorare roşcată-
galbenă brună a acelor, apar pete pe lângă stomatele saturate cu apă, acele cad, coroana 
devine mai mică datorită diminuării creşterii.  
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Efectele cronice pot fi observate în cazul poluării frecvente cu SO2 la concentraţii în 
aer de peste 0,05 ppm. Poluarea cu SO2 şi HF poate fi indicată de conifere şi prin 
determinarea conţinutului din frunze (coniferele sunt şi acumulatori). La Picea abies 
conţinutul de sulf în frunze, la plantele situate in apropierea uzinelor cu emanaţii de SO2, 
poate ajunge până la 2000 ppm în acele vechi de 2-3 ani şi pănă la 200-300 ppm în acele 
tinere. Conţinutul de fluoruri în plantele situate lângă sursa de emisie de HF poate ajunge la 
500 ppm în acele de 2 ani (Oros, 1996).  

Specii de conifere sensibile la poluarea cu SO2 sunt: Abies alba, Picea abies, Pinus 
banksiana, Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus strobus, Larix decidua, iar faţă de 
poluarea cu HF sunt sensibile: Abies alba, Picea abies, Pinus ponderosa, Pinus silvestris, 
Pinus strobus. Unele specii pot fi utilizate şi pentru indicarea poluării cu oxidanţi 
fotochomici: Picea abies, Pinus banksiana, Pinus strobus. 

Indicarea poluării cu metale grele se face prin acumularea acestora, mai ales în acele 
coniferelor (coniferele sunt acumulatori de metale grele). Astfel, Picea abies, Pinus 
silvestris, Pinus nigra, Taxus baccata, Thuja occidentalis sunt specii adecvate pentru 
indicarea poluării cu Fe, Mn,Cu, Pb. Zn,Cd,Ag, Hg. 

Plante de tisă (Taxus baccata) au fost utilizate într-un proiect de evaluare a poluării 
cu metale grele în oraşul Darmstadt din Germania în perioada 1978-1984, conţinutul de 
metale (Pb, Cu, Cd, Ni, Cr, Hg) indicând o scădere a poluării în perioada menţionată 
(Kovacs, 1992, după Oros V., 2002). 
 
CONCLUZII 
 

Reţelele de monitoring prin analize fizico-chimice a poluării mediului au avantajul că 
furnizează informaţii privind valorile absolute ale poluării factorilor de mediu şi evoluţia 
spaţio-temporală a acesteia. Ele sunt limitate din punct de vedere al numărului de puncte de 
măsurare şi al poluanţilor determinaţi. Aceste reţele nu furnizenaă informaţii privind efectele 
poluării asupra fiinţelor vii. 

Sistemele de biomonitoring completează rezultatele reţelelor clasice de monitoring prin 
analize fizico-chimice, caracterizându-se prin următoarele: 

 Bioindicatorii constituie un mijloc de detecţie în cazul absenţei sau insuficienţei 
mijloacelor tradiţionale, pentru a urmări dispersia unei poluări sau pentru o 
cartografiere a zonelor afectate. 

 Staţiile de bioindicatori permit cu uşurintă modificări in privinţa spaţiului (prin uşurinţa 
deplasării) şi în privinţa timpului (durata de expunere), ceea ce nu aste posibil în 
cazul staţiilor fixe ale reţelelor clasice de monitoring. 

 Staţiile de biomonitoring permit îndesirea şi completarea, la costuri moderate, a 
reţelelor preexistente de monitoring. 

 Utilizarea bioindicatorilor poate orienta alegerea punctelor de amplasament pentru 
instalarea staţiilor fizico-chimice, furnizând informaţii prealabile asupra nivelelor de 
poluare. 

 Bioindicatorii şi bioacumulatorii permit evaluarea unor poluanţi mai puţin urmăriţi 
prin analizele clasice (HF, metale grele etc.) (Oros, 2002) 
Sistemele de biomonitoring  prezintă şi aspecte indirecte de complementaritate: 

- aspecte economice: obţinerea de rezultate privind productivitatea biologică, privind alegerile de 
soiuri ameliorate; 
- aspecte de sănătate publică: riscurile de acumulare a poluanţilor pe calea lanţurilor alimentare 
(riscurile unor grădini de zarzavat amplasate în oraşe sau în zonele periurbane poluate); 
- aspecte psihologice şi pedagogice: o mai bună sensibilizare a publicului prin faptul că se recurge 
la organismele vii. 
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Pe lângă avantajele privind posibilitatea rapidă şi facilă de instalare, costul redus 
(posibilitatea unui număr mare de puncte de măsurare), cel mai important avantaj al 
biomonitorizării este acela că bioindicatorii  

 integrează poluarea produsă pe o anumită durată de timp şi  
 reflectă efectele acestei poluări integrate. 

Bioindicatorii surprind şi evenimentele de poluare care au putut scăpa altor sisteme de 
monitoring şi astfel se pot obţine informaţii asupra acestor evenimente chiar după derularea 
lor. În acelaşi timp, cu ajutorul bioindicatorilor putem obţine informaţii asupra poluării 
istorice existente pe anumite situri de interes public, comercial sau cu ocazia operaţiilor de 
vânzare-cumpărare. Biomonitorizarea nu evaluenză valorile absolute ale poluării ci, mai ales, 
partea biodisponibilă a poluării, aducând informaţii utile privind efectul poluării asupra 
mediului (Oros V., 2002). 
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BIOINDICATORI IN APELE DULCI.  
A. Macrofite acvatice. Muşchii acvatici .

Fontinalis. au capacitate mare de 
bioacumulare a Zn şi altor metale toxice, 

F. squamosa
F.antipyretica

 acumulează PCB,

 alţi compuşi organici xenobiotici,
 metale mai rare (Ag, Bi, Sn. )
AmblystegiumAmblystegium fluviatilefluviatile,
Rhychostegium, 
Plathyhypnidium, 
Cindidotus.
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BIOINDICATORI IN APELE DULCI. 

A. Macrofite acvatice.   Alge.
Alga roşie Lemanea sp. este una dintre
puţinele macrofite care poate trăi în imediata
apropiere a apei dintr-un iaz de steril de la o 
exploatare de Pb din Ţara Galilor. Se poate
dezvolta în ape cu concentraţii mari de 
metale toxice, 1,16 mg / L Zn .
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A. Macrofite acvatice. Fanerogane amfibii sau hidrofite

Typha latifolia (papura) –
bioacumulator al Zn, acumulând în rădăcini până

la 1400 mg Zn / kg, pe sedimente cu conţinut
de 10 mg Zn/kg de sediment (Ramade, 
1992).
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B. Moluştele lamelibranhiate

In apele dulci, bivalvele (scoicile) de talie mare,
au un regim alimentar microfag (se hrănesc cu 
microorganisme, vieţuitoare mici) şi reflecta bine contaminarea
apei

Unio (scoica de lac),

Anodonta (scoica de râu),

Dreissenia
de talie mică: Sphaerium
Pisidium.
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C. Peştii
Peştii au fost utilizaţi pe scară largă ca bioindicatori de poluare a ecosistemelor
acvatice cu metale grele sau cu alte elemente toxice. 

studiul bioacumulării Cu la
păstrăvul curcubeu
(Salmo gairdneri)
a demonstrat o foarte bună corelaţie între
concentraţia de Cu din corpul peştelui şi
conţinutul din apă şi în corelaţie
cu durata de expunere

monitorizarea poluării cu
Mercur la Ştiuca
(Esox lucius)
bioindicator pentru mercur.
corelaţie bună între conţinutul corporal de Hg 
şi conţinutul de Hg în sedimente, mai mare în ape acide  
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Bioindicatori în apele marine. 

Moluştele lamelibranhiate
În zona Europeană s-a urmărit

contaminarea cu mercur
pe midii (Mytillus edulis)
de mărime standard 30 mm

În SUA s-au utilizat ca bioindicatori midii şi stridii
(Ostrea lamellosa)
prelevate o dată pe an.

S-au analizat din corpul moale
metalele grele, 
elementele radioactive, 
hidrocarburile şi
compuşii organocloruraţi
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Bioindicatori pentru mediile terestre 
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în Franta, s-au utilizat 3 specii de licheni corticali
(de pe scoarţa copacilor) ca bioindicatori pentru a 
monitoriza poluarea cu plumb a aerului datorită
gazelor de eşapament de la autovehiculele: 

Parmelia physodes, 

Parmelia coperata, 

Evernia prunastri
Rezultatele au dovedit o descreştere
a concentraţiilor de Pb în aer pe distanţa
a 80 m faţă de şosea (Dereulle, 1981). 
Valorile trebuie comparate cu conţinutul de 
50ppm Pb în lichenii care cresc în zone nepoluate.  
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CladoniaCladonia rangiferinarangiferina
şi Cladonia nitei
bioindicatori acumulatori
pentru U, Fe, Pb, Tl

Mercurul poate fi acumulat de lichenii:
Alectoria capillaris, 

Alectoria tremontii, 
Hypogymmia physodes, 
Cladonia sp., 

Collema sp
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Cel mai larg utilizat bioindicator este lichenul
Hypogymnia physodes. 
Pe lângă sulf el poate acumula foarte multe
metale realizând valori mari ale factorului de 
concentrare (de exemplu, în zona unui combinat
siderurgic din Danemarca): 
Cd de 70 x, Pb 62 x, Cu 35x, Cr 34 x, V 31X, 
Fe si Mn 28 x, Zn 26 x,  Ni 9 x .
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Bioindicatori pentru Pb.
Speciile de muşchi

Pleurozium schreberi,
Hyloconium splendens,
Hypneum cupressiforme
Studiu comparativ (Ruhling,Tyler,1968 ):

conţinuturile în Pb ale speciilor din ierbarele vechi din 
Stockholm si ale unor probe actuale. 

Rezultatele au evidenţiat o creştere bruscă a 
conţinutului de Pb începând din anii 1920,când  
început utilizarea plumbului alchilat în benzină.

În 1990 aceleaşi 3 specii au fost utilizate în
biomonitorizarea poluării de fond cu 8 metale

(As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, V, Zn) în ţările
scandinave, Germania şi Olanda. S-a întocmit o hartă
a poluării cu aceste metale a Europei de Nord  
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Elementele radioactive sunt şi ele acumulate mai
intens în muşchi.
Pleurozium schreberi a fost utilizat pentru
monitorizarea căderilor de La, Zr, alte elemente în
urma testelor nucleare.
În Ungaria, biomonitorizarea căderilor de 137Cs
după accidentul de la Cernobîl, cu

Ceratodon purpureus, 

Tortula ruralis ,

Bryum argenteum
(Svenson,Lindon,1965;

Kovacs,Harwood,1992).
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Efecte aditive, sinergice. Poluarea polimetalică
Unele briofite sunt tolerante la concentraţiile mari de
metale în mediu. “Muşchii de cupru" - genurile
Gymnocella, 

Merceya ,
Mielichoferia, 

cresc pe sol îmbogăţit în Cu, ca si in siturile nepoluate.
Unele briofite au o capacitate mare de acumulare a 

metalelor uneori până la concentraţii extrem de mari: 
Hyloconium splendens, originar dintr-o mină de 

cupru a acumulat Pb,Cd,Cu,Zn
în concentraţie de 17 320 ppm
(comparativ cu Picea 349,5 ppm
şiClintonia 548,5 ppm)
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B. Plante superioare-bioindicatori de metale grele
Plante cu flori-ierboase, acumulatoare de metale :

Melandrium album(opaiţa)4,286µg/g
- Lolium perenne
(raigras)1,683µg/g

Plantago lanceolata–pătlăgina a  
1,547 µg/g

- Lepidium draba a
(urda vacii)1,437 µg/g

- Polygonum aviculare – troscot ) 
1,190 µg/g

- Thlaspi (punguliţa)
1000-3500 µg/g 

(pentru Ni şi Zn).  
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Specii indicatoare pentru metale grele
în parcuri, pe marginea drumurilor, a şoselelor.

Lolium perenne şi
Lolium multiflora a, 

(metale grele, S şi F).
Thlaspi (punguliţă)(Ni,Zn)
Melandrium album 

(opaiţă) (Pb)      
Solidago canadensis s 
(splinuţă)(Pb)                                                       )

Equisetum arvense –(Hg)
(coada calului)

în zona distrusă de vulcanul Sf.Elena din SUA;
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Specii indicatoare pentru metale grele

Artemisia vulgaris (pelin)

Calamagrostis epigeios
trestia )

Chelidomium majus
rostopoasca )

Plantago major 
pătlăgina mare                                )

Poa annua
firuţa ) 
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Bioindicatorii pentru V (Vanadium)
(Harhnan şi Reznicek, 1986);

Achilea milefolium m 
(coada şoricelului), 
Artemisia vulgaris
(pelin), 
Plantago lanceolata
(pătlăgina), 
Amaranthus retroflexus s
(moţul
curcanului).
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Bioindicatorii pentru Pb, Cu, Zn, Cd, Hg
(Holvarth şi Rump, 1970)

Hypericum perforatum
(pojarnig)

Hedera helix 
(iedera)

Urtica dioica
(urzica moartă) 
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Bioindicatorii pentru Cd, Fe, Mn, Pb
Vaccinium myrtilus (afinul)

Vaccinium vitis ideea
(merişor) 

(Czukojovska şi colab., 1980).
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BIOINDICATORI
Testele standard cu bioindicatori pentru
mediile terestre
se efectuează cu 

Lolium
multiflorum –
pentru SO2, F, metale grele.
Expunerea se face pe o durată de 
14-28 zile utilizând ghivece cu 
plante crescute din seminţe

(plante de 
6-8 săptămâni
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- 1. Specii sensibile:
Betula pendula

(mesteacăn), 
Fraxinus excelsior 
(frasin)                                                   ,

Sorbus aucuparia
(scoruş de munte)                                ,

Tilia cordata (tei), 
Malus domestica (măr).

- 2. Indicatorii acumulatori sunt 
speciile cu posibilă rezistenţă.

BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE. 
Arbori şi arbuşti de foioase
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BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE
Conţinuturi de diferite metale în 
frunzele unor arbori de foioase

2891101451Acer platanoides(paltin de 
câmp)

2621194596Robinia pseudaccacia
(salcâm)

2141239565Celtis occidentalis

2332076754Sophora japonica

2402458806Tilia tomentosa (tei)

3001483874Aesculus hippocastanus
(castan sălbatic)

19021121027Alianthus glandulosa (oţetar)

În zone rurale
(ppm)

Valori maxime
(ppm)

Valori medii
(ppm)Bioindicatori-acumulatori
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- 3. Specii considerate rezistente: 
Eleagnus angustifolia (sălcioara)               ,
Populus canadensis (plop canadian), 
Salix alba (salcie)                                     ,
Sambucus nigra (soc negru).

- Specii relativ rezistente (acumulatori):
Carpinus betulus (carpen), 
Quercus robur (stejar), 
Fagus sylvatica (fag), 
Quercus palustris (stejar de baltă), 
Acer saccharum (arţar), 
Platanus acerifolia (platan).

BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE.
Arbori şi arbuşti de foioase
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Ag   Robinia pseudaccacia
B Rosa rugosa (măceş), 

Acer campestre (artar de câmpie),
Aesculus hippocastanus ,

Morus alba       , 
Platanus hybrida (platan)            ,

Salix alba (salcie), 
Sambuccus nigra (soc);

Bi Robinia pseudaccacia (salcâm);

Arbori şi arbuşti de foioase. Bioindicatori
pentru microelemente şi ultramicroelemente:
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Ce Thuja occidentalis, 
Aesculus hyppocastanus ;

Co      Sophora japonica           ;
Cr      Koelrenteria

paniculata;
Cs      Rosa rugosa;
Eu Rosa rugosa, 

Thuja occidentalis; 
F Sophora japonica; 
Ga Rosa rugosa, Thuja occidentalis; 
La       Rosa rugosa; 
Mo      Robinia pseudaccacia;

Bioindicatori de microelemente şi ultramicroelemente:
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BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE. Coniferele
Specii de conifere sensibile la poluare sunt 

utilizate pentru indicarea poluării cu :
SO2: Abies alba, 

Picea abies, 
Pinus banksiana, Pinus nigra, Pinus silvestris, 

Pinus strobus, 
Larix decidua,

HF : Abies alba, 
Picea abies, Pinus ponderosa, Pinus

silvestris, Pinus strobus.
oxidanţi fotochimici:

Picea abies, 
Pinus banksiana, Pinus strobus.
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BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE. Coniferele

Indicarea poluării cu metale grele
se face prin acumularea acestora, 

mai ales în acele coniferelor (Oros, 1996, 2002).
Coniferele sunt acumulatori de metale grele.

Speciile adecvate pentru
indicarea poluării cu 

Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Hg, sunt:
Picea abies, 

Pinus silvestris, Pinus nrigra, 
Taxus baccata, 

Thuja occidentalis
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Bioindicatori ai poluării cu 
Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Hg

Picea abies

Pinus silvestris

Pinus nigra
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Bioindicator al poluării cu 
Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Hg

Thuja occidentalis
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BIOINDICATORI PENTRU MEDIILE TERESTRE. Coniferele

Plantele de tisă
(Taxus baccata)

au fost utilizate într-un proiect
de evaluarea poluării cu metale grele
în oraşul Darmstadt din Germania
în perioada 1978-1984. 
Conţinutul de metale
(Pb, Cu, Cd, Ni, Cr, Hg)
indică o scădere a poluării
în perioada menţionată
(Kovacs, 1992, citat de Oros, 2002).
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Microbiologia mediului 
 

Introducere  
 

In cadrul ştiinţelor biologice, „Microbiologia mediului” are ca obiectiv general cunoaşterea 
microorganismelor, a funcţiilor şi a importanţei lor în ecosistemele naturale şi antropizate, în scopul  
familiarizării studenţilor cu aspectele practice ale identificării, evaluării şi limitării situaţiilor de risc 
cauzate de microorganisme, precum şi pentru conservarea şi utilizarea durabilă a microorganismelor 
folositoare, pentru susţinerea procesului de dezvoltare durabilă a mediului şi societăţii contemporane. 
  „Microbiologia mediului” oferă cunoştinţe pentru: însuşirea unor noţiuni generale legate de 
microorganismele din sol şi alte medii de viaţă; delimitarea principalelor grupe de microorganisme 
(bacterii, fungi microscopici, alge unicelulare, protozoare, virusuri) ; cunoaşterea morfologiei şi 
structurii celulare a microorganismelor ; cunoaşterea nutriţiei, respiraţiei şi multiplicării 
microorganismelor, cunoaşterea microorganismelor implicate în ciclurile biogeochimice ale 
elementelor (C, N, P, S, Fe); cunoaşterea relaţiilor ecologice între microorganisme, între 
microorganisme şi plante, între microorganisme şi animale, la nivelul microbiotei solului, apei, 
aerului, produselor alimentare, microbiotei de patogeni ai plantelor, animalelor şi omului etc.  

Prezentarea aspectelor practice are ca scop însuşirea unor metode generale de studiere a 
microorganismelor şi a unor tehnici de lucru specifice laboratorului de microbiologie (sterilizarea 
materialelor, inocularea microorganismelor, prepararea mediilor nutritive de cultură folosite pentru 
izolarea şi cultivarea microorganismelor, efectuarea preparatelor microscopice, colorarea frotiurilor, 
examinarea microscopică), evidentierea proprietăţilor biochimice; studierea microflorei solului, apei, 
aerului, a microflorei patogene la om şi animale, la plante şi alimente; cunoaşterea şi realizarea în 
laborator a unor analize legate de unele procese microbiene ce au loc în sol, respectiv în mediul 
acvatic, a unor teste microbiene de detectare a poluării mediului ambiant. 
Tematica : 
Importanţa microbiologiei mediului. Microorganismele - clasificare, descriere, eco-fiziologie. 
Importanţa complexului biocenotic al solului (macro şi micropopulaţia solului), importanţa 
microorganismelor din mediul natural şi antropic. 
Metodele cantitative şi calitative de cercetare microbiologie. 
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Populaţia microbiană a solului  (bacterii, actinomicete, ciuperci, alge, protozoare, virusuri).  
Taxonomia, morfologia, fiziologia, ecologia şi rolul microbiotei solului. 
Taxonomia, morfologia, ecofiziologia şi rolul bacteriilor şi actinomicetelor din sol 
Taxonomia, morfologia, ecofiziologia, rolul ciupercilor, algelor, protozoarelor, virusurilor din sol 
Ecofiziologia microbiotei solului. Natura microorganismelor din sol. Microbiota autohtonă. 
Microbiota alohtonă. Tipuri de microorganisme din sol. Numărul, densitatea şi distribuţia 
microorganismelor din sol. Factorii care condiţionează distribuţia microorganismelor în sol  
Importanţa microorganismelor din sol 
Microorganismele şi ciclul Carbonului în sol, descompunerea substanţelor organice: celuloză,  
substanţe pectice, amidon, chitină, lignină, polizaharide produse de microrganisme, lipide,  
hidrocarburi alifatice şi aromatice, fenoli, cauciuc, mase plastice, pesticide. Microorganismele şi 
ciclul biologic al Azotului. Amonificarea: descompunerea proteinelor, acizilor nucleici, ureei, 
alcaloizilor etc. Nitrificarea. Denitrificarea. Fixarea azotului molecular. Microorganismele şi ciclul 
biologic al fosforului (mineralizarea fosforului organic, solubilizarea fosfaţilor, oxidarea fosfiţilor, 
etc.). Microorganismele din sol şi ciclul sulfului (mineralizarea compuşilor organici cu sulf, 
sulfoficarea, desulfoficarea ), a fierului (mineralizarea compuşilor organici cu fier, oxidarea Fe2+ la 
Fe3+, reducerea la Fe3+ la Fe2+), şi ciclul altor elemente din sol. 
Relaţiile ecologice ale microorganismelor din sol. Relaţiile ecologice între microorganisme, 
interrelaţii microorganisme-plante, microorganisme-animale (antagonism, simbioza, prădătorism),  
« oboseala solului ». 
Microbiologia apei.  
Originea microorganismelor din ape. Microorganisme autohtone şi alohtone. Tipuri de 
microorganisme din ape. Numărul, densitatea, distribuţia microorganismelor în ape.  
Factorii care condiţionează microbiota apelor. Importanţa microorganismelor din ape: în procesul de 
mineralizare, în autopurificarea apelor, în productivitatea ecosistemelor acvatice, în coroziune, 
importanţa igienico-sanitară şi  în producţia piscicolă 
Microbiologia aerului. Microbiologia plantelor. 
Microbiologie medicală. Microbiologia alimentelor   
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1. Microbiologia. Noţiuni generale. 
 
1.1. Importanţa microbiologiei mediului. Obiectul microbiologiei.  
Microorganismele – clasificare, descriere, eco-fiziologie.  

Microorganismele fiind un grup de vieţuitoare cu implicaţii majore în viaţa tuturor 
sistemelor biologice, necesită un studiu aprofundat, pentru a înţelege rolul lor în aceste 
sisteme, astfel încât activitatea lor să poată fi modelată în sensul dorit de om fără a se crea 
perturbaţii ireparabile. 

   Microbiologia prezintă: 
● descrierea microorganismelor, alcătuirea lor morfo-structuraIă,  modul de hrănire prin care 
ele intervin în lanţurile trofice ale ecosistemelor şi modul de reproducere prin care ele se 
răspândesc şi populează diferite habitate; 
●  rolul microorganismelor în ecosisteme şi implicaţiile lor asupra organismelor; 
● interrelaţiile complexe care există între microorganisme şi mediul lor de viaţă,  făcându-se 
referire la factorii mediului abiotic, dar şi a celorlalte vieţuitoare din ecosistem cu care 
microorganismele stabilesc diferite tipuri de interrelaţii care contribuie la funcţionarea 
ecosistemului din care fac parte.  
 Cunoştinţe de microbiologie generală privind: descrierea celor mai comune 
microorganisme din punct de vedere al caracteristici lor morfologice, structurale şi 
fiziologice, prezentarea grupelor sistematice şi funcţionale şi a corelaţiilor ecologice ale 
acestora (Drăgan-Bularda, Samuel, 2006, Drăgan-Bularda, 2000, Krueger, Gillham, Coggin, 
1973, Pamfil, 1999, Zarnea, 1994), sunt completate de aspecte particulare din domeniile 
microbiologiei solului (Drăgan-Bularda, Kiss, 1986, Eliade, Ghinea, Ştefanic, 1975, Kiss şi 
colab., 1991, Papacostea P. 1976, Răuţă, Cârstea, 1983, Ştefanic, Săndoiu, Gheorghiţă, 
2006), apelor (Nicolescu, 2002), microbiologiei medicale (Schäffler, Altekrüger, 1994), 
alimentare (Marinescu, Drăgănescu,1990) industriale (Moţoc, 1962), agricole (Raicu, Baciu, 
1978, Bobeş, 1983, Hodişan, Pop, 1976) etc., prezentate  într-un context sistemic, astfel încât 
însuşirea lor să constituie fundamentul ştiinţific pentru folosirea lor în practică. Înţelegerea şi 
acumularea de cunoştinţe se bazează pe elemente de chimie, biochimie, ecologie, etc. 
 
1.2. Definiţia microbiologiei ca ştiinţă 

Microbiologia este ştiinţa biologică care se ocupă cu studiul structurii, dezvoltării şi 
acţiunii microorganismelor. Ea are un caracter aplicativ care cuprinde un sistem organizat 
de cunoştinţe, prin care se explică legile după care se desfăşoară viaţa microorganismelor. 
Microbiologia studiază morfologia, fiziologia, biochimia, sistematica microorganisme-lor, 
originea şi evoluţia fenomenelor ereditare şi variabilitatea microorganismelor, cât şi relaţiile 
lor cu mediul abiotic şi biotic.  

Microorganismele sunt un grup heterogen de organisme unicelulare şi pluricelulare, care 
dispun de un metabolism propriu şi sunt capabile de a se înmulţi. Microorganismele sunt 
vieţuitoare unicelulere sau pluricelulare, observabile numai la microscop. Dimensiunile 
celulei, reprezentând un organism, sunt de ordinul micrometrilor. Coloniile lor, formate din 
milioane de celule, se văd cu ochiul liber. Termenul de microorganism a fost dat de Louis 
Pasteur (1822-1895), cu etimologia :  mikros = mic (grec.), bios = viaţă. 
1.3. Clasificarea microorganismelor 

Microorganismele se clasifică, după organizarea tipului celular, în următoarele grupe: 
♦ virusuri şi viroizi - forme acelulare. 
♦ procariote -   bacterii, cianobacterii, actinomicete, richetsii, micoplasme. 
♦ eucariote   -   fungi: drojdii (levuri), micromicete (ciuperci microscopice, mucegaiuri, 
fungi filamentoşi), alge microscopice (alge verzi, verzi-gălbui), diatomee, protozoare, 
rotifere (metazoare). 
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  În sens restrâns microbiologia face referire numai la virusuri şi viroizi, bacterii, ricketsii 
şi micoplasme, actinomicete şi fungi microscopici, celelalte grupe fiind studiate de botanică 
şi zoologie. Încadrarea sistematică a fiecărui grup este controversată.  
  Astfel, în prezent este acceptată ideea că virusurile şi viroizii nu sunt organisme vii, ele 
fiind considerate entităţi intermediare între lumea vie şi lumea chimică organică.  
  Organismele vii, cu organizare celulară au fost încadrate în regnuri. Încadrarea fiecărui 
grup într-un anumit regn este controversată. Astfel există o clasificare cu 5 regnuri.  

Virusurile şi viroizii sunt paraziţi obligaţi intracelulari, care se pot multiplica doar într-o 
celulă gazdă vie. De asemenea transmiterea lor se face exclusiv prin mediatori celulari. 

Microorganismele, ca forme celulare, pot trăi heterotrof parazit pe diferite vieţuitoare, 
producând boli, heterotrof saprofit pe materii organice sau anorganice sau autotrof. 
Cunoaşterea microorganismelor sub diverse aspecte şi în special din punct de vedere al 
transformărilor pe care acestea le produc asupra substratelor anorganice sau organice pe 
care se dezvoltă este deosebit de importantă în practică. Nu de mai mică importanţă sunt 
microorganismele parazite, care ocupă un loc important în patologia agricolă, zootehnică şi 
medicală. 

 
1.4. Poziţia bacteriilor în lumea vie 
 Bacteriile au fost încadrate, în regnul vegetal, în diviziunea I Protophyta (plante 
primitive), clasa Schizomycetes (bacterii), după Bergey, 1957 (citat de Dragan-Bularda şi 
Samuel, 2006), pe baza unor considerante fiziologice şi morfologice, deoarece : 

1. printre bacterii se întâlnesc specii autotrofe, fotoautotrofe ca şi plantele fotoautotrofe 
sau chimioautotrofe, pe când animalele sunt organisme heterotrofe; 

2. substanţele nutritive pătrund în celula bacteriană sub formă solubilă, ca şi în corpul 
plantelor, cu excepţia bacteriilor care pot folosi celuloza etc., care este în prealabil 
scindată de enzimele extracelulare. Animalele pot ingera hrană sub formă solidă, pe 
care o digeră, o transformă în substanţe solubile, digestia realizându-se, la majoritatea 
animalelor, cu un aparat morfologic diferenţiat. Bacteriile şi plantele nu dispun de un 
aparat digestiv similar. 

3. Bacteriile ca şi majoritatea plantelor pierd apa şi substanţele hidrosolubile prin difuzie 
din interiorul celulei spre exterior, prin peretele celular (ele nu au un aparat excretor 
specializat). 

4. Bacteriile (cu excepţia micoplasmelor) au un perete celular care este rigid datorită 
mucopeptidului. Peretele celular bacterian, ca şi peretele celulozic al celulei vegetale, 
înconjoară membrana citoplasmatică. În cursul plamolizei, celula bacteriană şi cea 
vegetală, îşi păstrează forma iniţială, datorită rigidităţii peretelui celular. Celulele 
animale nu dispun de un perete rigid. 

5. Diviziunea bacteriilor, ca şi a celulei vegetale, are loc în direcţia perpendiculară pe 
axul longitudinal al celulei. La celulele animale, cu unele excepţii, diviziunea se 
produce de-a lungul axului longitudinal. 

6. Amidonul, principala substanţă nutritivă de rezervă a plantelor, se întâlneşte şi la 
bacterii. Animalele nu sintetizează amidon, dar polizaharidul lor de rezervă, 
glicogenul (absent la plante) se găseşte şi în multe bacterii. 
Având în vedere faptul că, între procariote şi eucariote există mari deosebiri, 

încadrarea bacteriilor în rândul plantelor este arbitrară şi nelogică, efectuată doar conform cu 
aprecierea preştiinţifică că în lumea vie ar existenta două categorii de organisme, plantele şi 
animalele, (Dragan-Bularda şi Samuel, 2006). Descoperirile cercetărilor din lumea 
microscopică au evidenşiat faptul că unele microorganisme nu pot fi clasate în nici unul 
dintre cele două regnuri tradiţionale. Există grupuri de microorganisme cu caractere 
intermediare (de ex. Euglena, Chlamydomonas, Volvox etc.).  
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 1. Hogg, 1860 a propus gruparea microorganismelor într-un regn nou:  
Primigenum, denumit ulterior Protoctista.  

 2. Haekel, 1866, propune gruparea tuturor formelor inferioare de viaţă în regnul  
denumit Protista, în care au fost încadrate, în perioada 1894-1904, numai organismele 
unicelulare sau unicelulare-coloniale.  

 3. Stanier, 1970, după criteriul nivelului de organizare biologică, clasifică în  
regnul Protista, organisme unicelulare, cenocitice sau multicelulare, dar nediferenţiate, care 
nu formează ţesuturi, delimitând: protiste inferioare, care au celule procariote (bacterii şi 
alge albastre) şi protiste superioare, care au celule eucariote (alge şi ciuperci 
microscopice, protozoare). 

 4. Copeland, 1938, Hutchinson, 1967 şi Weisz, 1971,  clasifica în 4 regnuri: 
1. Monera (Mychota), care includ bacteriile propriu-zise şi algele albastre-verzi. 
2. Protoctista (Protista), incluzând organisme eucariote inferioare cu organizare  
unicelulară, unicelular-colonială, sinciţială sau multicelulară, fără diferenţiere celulară 
avansată (algele microscopice, ciupercile microscopice şi protozoarele). 
3. Plantae (Metaphyta) (Weisz), corespunzând plantelor terestre şi acvatice. 
4. Animalia (Metazoa) (Weisz), incluzând organisme animale multicelulare. 

Această clasificare are o serie de imperfecţiuni legate de organismele simple, şi 
anume, faptul că: regnul Protista reprezintă o confederaţie de organisme cu diferite niveluri 
intermediare de organizare, superioare procariotelor, dar inferioare plantelor vasculare şi 
animalelor superioare şi este lipsit de unitate, are limite de organizare ale organismelor foarte 
largi, nu are diferenţiere clară faţă de organismele superioare, este foarte bogat şi diferit faţă 
de regnul Monera (Dragan-Bularda şi Samuel, 2006). 

 5. Clasificarea organismelor în sistemul celor 5 regnuri, propus de Wittaker  
(1969) utilizează două criterii de grupare a organismelor vii (Dragan-Bularda, Samuel, 2006):  
1. stabilirea a trei niveluri de organizare:  

a) procariot, 
b) eucariot unicelular,  
c) eucariot multicelular-multinuclear; 

2. existenţa a trei modalităţi principale de nuriţie:  
a) nutriţia fotosintetică (secundar absorbtivă), caracteristică plantelor,  
b) nutriţia ingestivă, tipică pentru animale),  
c) nutriţia absorbtivă, caracteristică fungilor. 

 
Sistemul celor 5 regnuri, elaborat de Wittaker are următoarea structură: 

1. Regnul MONERA,  
 include organisme unicelulare de tip procariot, corespunzând bacteriilor, organisme 

cu existenţă unicelular-solitară sau unicelular colonială (cu excepţia 
actinomicetelor, care au organizare de tip micelian).  

 Modul de nutriţie este preponderent absorbtivă, iar metabolismul de tip foto- sau 
chemotrof.  

 Reproducerea se face prin diviziune asexuată, mai rar prin înmugurire. Sunt nemotile 
sau motile (prin cili=flageli, alunecare-târâre). 

2. Regnul PROTISTA, care include 
 organisme primar unicelulare sau unicelular-coloniale de tip eucariot;  
 modul de nutriţie este diferit (absorbţie, ingestie, fotosinteză sau combinaţii ale 

acestor tipuri); reproducerea este de tip diferit incluzând diviziunea asexuată (la nivel 
haploid) şi procese sexuate adevărate cu cariogamie şi meioză; 

 sunt nemotile sau motile prin flagel de tip superior. 
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3. Regnul PLANTAE, care include 
 organisme multicelulare cu celule eucariote, ce au perete celular celulozic, prezintă 

frecvent vacuole în citoplasmă şi pigmenţi fotosintetizanţi în plastide. Modul 
principal de nutriţie este cel fotosintetic, unele linii au devenit absorbtive.  

 Esenţial nemotile, trăiesc ancorate pe un substrat.  
 Prezintă diferenţiere structurală care duce la apariţia unor procese de fotosinteză şi la 

formarea de ţesuturi specializate (fotosintetice, vasculare, de acoperire).  
 Reproducerea este sexuată, cu cicluri de generaţii alternative haploide şi diploide. 

4. Regnul FUNGI, ce include 
 organisme multicelulare (exceptând subregnul Gymnomycota),  
 cu nuclei de tip eucariot, dispersaţi într-un sinciţiu micelial, acoperit cu perete 

celular, adesea septat, caracterizate prin absenţa plastidelor şi a pigmenţilor 
fotosintetici. Nutriţia este de tip absorbtiv.  

 Diferenţierea somatică este absentă sau limitată.  
 Prezintă cicluri reproductive tipice, cu procese sexuate şi asexuate. Miceliile sunt 

haploide, la cele inferioare şi dicariotice la multe forme superioare. 
5. Regnul ANIMALIA, ce include 

 organisme multicelulare de tip eucariot, fără perete celular, fără plastide şi pigmenţi 
fotosintetizanţi.  

 Nutriţia este de tip ingestiv.  
 La formele superioare, nivelul de organizare şi de diferenţiere tisulară depăşeşte cu 

mult celelalte regnuri. 
 6. Clasificarea organismelor în sistemul celor 5 regnuri după Lynn Margulis şi 

Karlene Schwartz, 2000. În urma acumulării de noi date în domeniul ultrastructurii 
celulelor şi a datelor de biologie moleculară, Lynn Margulis şi Karlene Schwartz, 
2000, prezintă o nouă formă de împărţire a lumii vii în cele 5 regnuri (Dragan-
Bularda şi Samuel, 2006), creând două supraregnuri:  

1.  Supraregnul Prokarya (Prokaryotae), incluzând organismele lipsite de nucleu adevărat.  
2.  Supraregnul Eukarya (Eukaryotae), incluzând organismele cu nucleu bine individualizat. 
 
1. SUPRAREGNUL PROKARYA (PROKARYOTAE), cuprinde un singur regn: 
REGNUL BACTERIA (MONERA), cu două subregnuri: 
1. SUBREGNUL ARCHAEA (arhebacterii-bacterii străvechi), încadrate în diviziunea  
Mendosicutes, divizat în două încrengături (filumuri) notate cu:  

B-1    Euryarchaeota, ce cuprinde bacterii metanogene şi halofile 
B-2    Crenarchaeota, unde intră bacterii termoacidofile. 

2. SUBREGNUL EUBACTERIA cuprinde 12 încrengături notate cu B3 – B14, la care  
aparţin bacterii cu perete celular ce prezintă peptidoglican (cu excepţia micoplasmelor), şi  
sunt Gram-negative sau Gram-pozitive: B-3 Proteobacteria, B-4 Spirochaetae, B-5    
Cyanobacteria, B-6  Saprospirae, B-7 Chloroflexa, B-8 Clorobia, B-9 Aphragmabacteria, 
B-10 Endospora, B-11 Pirellulae, B-12 Actinobacteria, B-13 Deinococci, B-14  
Thermotogae. 
 
2. SUPRAREGNUL EUKARYA (EUKARYOTAE),  
include organismele cu nucleu bine individualizat, cuprinde 4 regnuri: 

1. REGNUL PROTOCTISTA,   cu 30 de încrengături. 
2. REGNUL ANIMALIA,          cu 37 de încrengături 
3. REGNUL FUNGI,                 cu 3 încrengături 
4. REGNUL PLANTAE,            cu 12 încrengături. 
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1.5. RAMURILE MICROBIOLOGIEI 
         În funcţie de aplicaţiile practice, microbiologia se împarte în numeroase ramuri: 
- virusologia (inframicrobiologia)-studiază forme acelulare de organizare ale materiei vii 
- bacteriologia - studiază bacteriile, 
- micologia - studiază fungii, 
- imunologia - studiază reacţia gazdei la acţiunea unui agent infecţios, 
- microbiologia agricolă - studiază transformările produse de microorganisme asupra 
elementelor chimice din sol (microbiologia solului), cât şi cu studiul microorganismelor 
patogene pentru plantele de cultură (fitopatologia) şi pentru speciile de animale din zootehnie 
(microbiologia veterinară). 
- microbiologia medicală - se ocupă cu studiul microorganismelor patogene pentru om şi 
combaterea lor. 
- microbiologia industrială - se ocupă cu studiul modificărilor (alterărilor) produse de unele 
microorganisme saprofite sau utilizarea altora în scopul preparării diferitelor alimente. 
- microbiologia acvatică studiază microorganismele care se dezvoltă în ape şi acţionează în 
productivitatea bazinelor acvatice şi interacţiunea lor cu celelalte tipuri de organisme vii din 
acest mediu. 

1.6. DEZVOLTAREA MICROBIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 
Studiul microorganismelor a preocupat oamenii de ştiinţă încă din antichitate.  

Microbiologia este o ştiinţă nouă deoarece microorganismele au putut fi evidenţiate numai în 
sec. al VII-lea, o dată cu descoperirea microscopului. Se poate spune că microbiologia s-a 
dezvoltat ca ştiinţă numai după ce în optică s-au acumulat o serie de cunoştiinţe care au 
permis inventarea şi perfecţionarea microscopului. Astfel, lumea microorganismelor începe 
să fie cunoscută odată cu observaţiile făcute de cercetătorul amator Antonie van 
Leeuwenhoek, care a construit primul microscop care mărea de 160 de ori. 

 În Olanda, la 1695, Antonie van Leeuwenhoek, ca pasionat al studiului la 
microscopul care mărea de 160-300 de ori, a descoperit „o lume într-o picătură de apă”; a 
examinat apa de ploaie, apa din canalele oraşului, infuzia de piper, saliva umană şi a 
descoperit o lume minusculă, formată din „animalicule”, mobile în câmpul microscopic. În 
salivă a observat mai multe tipuri de bacterii. A efectuat primele desene care demonstrează 
existenţa microorganismelor. Descoperirile sale au fost trimise sub formă de epistole 
(rapoarte), la Royal Society, Londra, şi au fost publicate în 1695, în cartea „Arcana naturae 
ope microscopiorum detecta” (Tainele naturii descoperite cu microscopul). 

♦ Perioada morfologică a microbiologiei, a început după descoperirea bacteriilor şi 
protozoarelor de către  Leeuwenhoek.  

Savanţii au urmărit: • evidenţierea microorganismelor din medii naturale (ape, soluri, 
produse alimentare), • stabilirea şi clasificarea tipurilor morfologice de microorganisme.  

Savantul suedez Karol Linné, în 1735, nu a putut clasifica micoorganismele,  
denumindu-le „chaos”. Dar, nomenclatura binară a speciilor, introdusă de Linné, este 
utilizată în microbiologie. Astfel, antraxul este denumit Bacillus antracis. 

♦ Perioada fiziologică a microbiologiei este introdusă de Louis Pasteur (1822-
1895), care poate fi considerat părintele microbiologiei moderne. El a dat o interpretare 
ştiinţifică fenomenelor produse de microorganisme, a imaginat o serie de tehnici de studiu a 
acestora şi a descoperit o serie de microorganisme. Între 1850-1890, din raţiuni practice, 
pentru obţinerea berii, oţetului etc, descoperă bacteriile patogene. Solicitat de industriaşii 
francezi pentru problemele alterării vinurilor şi berii, a examinat o picătură de bere nealterată, 
în care a observat celulele de drojdie sferice şi o picătură de bere alterată, în care a observat 
pe lângă celulele sferice de drojdie şi celule în formă de bastonaşe-cauza alterării. 
Descoperirile lui au revoluţionat biologia, medicina, ştiinţele agricole, industria alimentară.  
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Pasteur a obţinut primele vaccinuri (vaccinul antirabic) şi a realizat primele vaccinări 
împotriva turbării. A studiat microorganismele care produc boli (antrax-dalac-cărbune produs 
de Bacillus antracis). A folosit pentru studierea microorganismelor, medii nutritive lichide 
(urina umană, care conţine urme de glucide-zaharuri, azot, uree, NH3, săruri minerale, unde 
bacteriile se pot dezvolta, cresc şi produc opalescenţă). 

Medicul Robert Koch (1843-1916), bacteriolog, a introdus tehnica colorării 
preparatelor microscopice în studiul unor agenţi patogeni, descoperind agentul infecţios al 
tuberculozei, a introdus mediile nutritive solidificate, pe bază de agar-agar (polizaharid 
podus de algele roşii), a descris cu entuziasm cele mai gingaşe „forme artistice ale naturii”. 
Alte nume de marcă ale microbiologiei sunt Ilia Mecinikov, (1845- 1916) care a pus bazele 
imunologiei, Paul Ehrlich (1854-1915), Alexander Fleming (1881-1915), care a deschis era 
antibioticelor şi mulţi alţii. În 1875 Martin Mateevici Terekovski a folosit primul 
experimentul în microbiologie, arătând că în infuzia de fân trăiesc fiinţe vii care respiră şi se 
înmulţesc. Serghei Nicolaevici Vinogradski, studiind microorgasnidsmele din sol, a 
descoperit chimiosinteza, procesul de sinteză a substanţelor organice celulare utilizând 
energia chimică obţinută prin reacţii de oxidare: NH3NO2NO3 (în cazul bacteriilor 
nitrificatoare care formează nitraţi); SSO4

2- (în cazul bacteriilor sulfoficatoare care 
formează sulfaţi). 

 
În ţara noastră bazele microbiologiei au fost puse de Victor Babeş (1854-1926),   
 care a studiat bacteriile ce produc boli la om şi animale,  
 a studiat boli infecţioase ca lepra, tuberculoza, holera, febra tifoidă, turbarea.  
 a introdus în tehnica de laborator procedeul de colorare vitală, care a permis punerea 

în evidenţă a structurii bacteriilor şi profilaxia unor boli.  
 A descoperit antibioza–capacitatea unor microorganisme de a lupta împotriva altora, 

de a inhiba dezvoltarea altora; şi antibioticul, produs al antibiozei.  
 Victor Babeş este fondatorul virusologiei în România. 

Ioan Cantacuzino (1863-1934) a pus bazele imunologiei în ţara noastră, fiind 
organizatorul şcolii româneşti de microbiologie.  
Traian Săvulescu  a pus bazele fitopatologiei, iar Dumitru Moţoc (1898-1969) a avut 
contribuţii importante în domeniul microbiologiei alimentare. 
    Realizările microbiologiei actuale au devenit posibile pe baza dezvoltării fizicii, 
biologiei şi în special a biochimiei. Perioada actuală este perioada biologiei şi geneticii 
moleculare în  microbiologiei. 
 

1.7. IMPORTANTA MICROORGANISMELOR 
 a. Microorganismele din apele dulci, marine, din heleştee au o deosebită importanţă 
pentru viaţa acestor medii.  

 Astfel, unele microorganisme pot sintetiza substanţă organică din elemente chimice 
anorganice participând la producţia primară a bazinelor acvatice. 

 Alte microorganisme sintetizează substanţe organice pornind de la alte tipuri de 
substanţe organice mai simple ducând astfel la fertilizarea apelor şi îmbogăţirea lor 
în nutrienţi mai ales azotaţi. 

 Rolul cel mai important este însă în descompunerea resturilor de plante şi animale 
din care transformă substanţele organice până la substanţe anorganice capabile a fi 
asimilate de plantele verzi în producţia primară.  

 În felul acesta microorgnaismele acvatice contribuie la reciclarea elementelor 
chimice necesare vieţii în bazinele respective (Carmen Nicolescu, 2002). 
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b. Microorganismele din sol au un rol primordial în fertilitatea solului, transformând 

substanţele organice în substanţe anorganice. În absenţa lor, s-ar acumula în sol resturile de 
plante şi animale şi treptat s-ar epuiza rezervele de săruri minerale şi bioxid de carbon, iar 
viaţa nu ar mai fi posibilă. 

Microorganismele joacă un anumit rol şi în descompunerea rocilor, în formarea 
sulfaţilor şi nitraţilor, unele fixează azotul atmosferic, iar altele produc bioxid de carbon, atât 
de necesar în producţia primară a plantelor superioare. 
 În concluzie, putem spune că microorganismele stabilesc echilibrul între 
substanţele organice şi anorganice, între materia vie şi cea nevie. 
 

1.8. ACTIVITATEA SPECIFICĂ A MICROORGANISMELOR 
 Microorganimele sunt răspândite în natură pretutindeni, ele având o plasticitate şi 

adaptabilitate mai mare decât orice alt organism viu.  
 Ele au toate dimensiuni microscopice, adică nu pot fi observate cu ochiul liber decât 

prin intermediul miroscopului. Observaţia lor microscopică este însă destul de 
anevoioasă. Pentru a uşura cunoaşterea lor se recurge la observaţia indirectă, fie prin 
observarea activităţii lor (a transformărilor induse de către ele în mediul de viaţă), 
fie prin izolare şi cultivare artificială în laborator. 

 Activitatea microorganismelor se concretizează în transformarea mediului lor de 
viaţă. Este ceea ce se numeşte degradarea substratului. În cursul degradării 
substratului, microorganismele, prin activitatea lor vitală, induc o serie de 
transformări biochimice ale acestuia. Se foloseşte termenul de degradare a 
substratului întrucât microorganismele folosesc substanţe complexe din substrat pe 
care le transformă în substanţe mai simple.  

 Toată activitatea microorganismelor are la bază transformări (reacţii) biochimice. 
Pentru ca o reacţie biochimică să aibe loc, în afară de condiţii de mediu favorabile 
(temperatură, pH, prezenţa sau absenţa de oxigen şi substrat), are nevoie de 
catalizatori, reprezentaţi de enzime secretate de către microorganisme. Deci toate 
reacţiile de transformare a substratelor prin intermediul microorganismelor sunt 
reacţii enzimatice care au loc în interiorul celulei lor sau în mediu sub acţiunea 
enzimelor secretate pe substrat. 

 Activitatea microorganismelor se desfăşoară, după cum am văzut, pretutindeni în 
natură. Pentru activitatea umană este importantă atât această activitate naturală a 
microorganismelor, cum este cazul descompunerii materiilor organice din sol şi ape 
(Nicolescu, 2002), putrezirea produselor naturale (Drăgan-Bularda, Kiss, 1986; 
Eliade, Ghinea, Ştefanic, 1975; Kiss şi colab., 1991; Papacostea P. 1976; Răuţă, 
Cârstea, 1983; Ştefanic, Săndoiu, Gheorghiţă, 2006), etc., cât şi activitatea lor în 
cadrul unor amenajări artificiale, în incinte industriale (Marinescu, Drăgănescu,1990; 
Moţoc, 1962), în domeniul medical (Schäffler, Altekrüger, 1994) şi agricol (Raicu, 
Baciu, 1978; Bobeş, 1983; Hodişan, Pop, 1976).  

 În natură, microorganismele trăiesc în biocenoze complexe împreună cu alte 
microorganisme cât şi cu alte tipuri de vieţuitoare, între ele existând interrelaţii 
deosebit de complexe a căror cunoaştere este importantă pentru a putea ghida aceste 
procese în funcţie de interesul practic al omului. Creşterea microorganismelor în 
laborator nu reprezintă un scop în sine decât în activitatea de cercetare. În laborator 
microorganismele sunt izolate şi purificate din natură pentru a fi folosite în activitatea 
practică (Drăgan-Bularda, Kiss, 1986; Drăgan-Bularda, Samuel, 2006; Drăgan-
Bularda, 2000). 
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2. BACTERIILE 
 
2.1. Răspândire în natură.  
Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, cu organizare celulară procariotă, 

caracterizată prin faptul că nu au un nucleu adevărat, ci doar un echivalent al acestuia, fără 
membrană nucleară, numit nucleoid, format dintr-un singur cromozom, alcătuit din ADN 
bicatenar circular. Din punct de vedere genetic sunt haploide. Reproducerea este asexuată.  

În natură, sunt răspândite în toate mediile de viaţă, ocupând toate habitatele naturale. 
Marea lor răspândire se datoreşte prolificităţii şi plasticităţii lor metabolice, care a permis 
adaptarea lor rapidă la condiţiile variate de mediu. 
 Rezervorul natural de bacterii este solul de unde ele sunt răspândite şi în 
celelalte medii de viaţă, apa şi aerul. 
 Marea varietate de bacterii este determinată de echipamentul lor enzimatic şi de 
proprietăţile structurale. 

 
2.2. Morfologia bacteriilor.  
Caracterele morfologice se referă la aspectul exterior al bacteriilor. Fiind organisme 

unicelulare individul este reprezentat de o singură celulă, morfologia referindu-se la aspectele 
externe ale celulei şi anume la formă şi mărime. 

Mărimea bacteriilor ester de 0,5-20μ. Cel mai ftecvent ele au 1-5μ, dar există şi 
bacterii de 25μ (sulfobacteriile). Mărimea este controlată genetic, dar influenţată de factorii 
de mediu. Mărimea bacteriilor permite calcularea greutăţii lor specifice, a suprafeţei celulare, 
a volumului şi a masei, mărimi care sunt utilizate frecvent în microbiologia acvatică în 
vederea stabilirii aportului microbiotei la circuitul materiei în bazinele acvatice.  

Greutatea specifică oscilează la bacteriile acvatice între 1,07-1,30, fiind dependentă 
de compoziţia lor chimică. 

Suprafaţa celulară poate varia între 0,25 - 33 μ2. 
Volumul celulei este dependent de specie. Pentru calcularea biomasei celulare se pot 

folosi datele din tabelul alăturat. 
Valorile corespunzătoare ale biomasei în funcţie de volumul celulelor bacteriene 

(dupa Dăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
Dupa Zobell 1963 După Kuzneţov şi Romanenko 1966 Parametru 

Pentru ape oligotrofe Pentru ape eutrofe 
Volum mediu 0,2μ3 0,5μ3 
Masa umeda 2 . 10-10 mg - 
Masa uscata 4 . 10-11 mg 7,5 . 10-11 mg 
Continut de C 2 . 10-11 mg  3,75 . 10-11 mg 
 
Forma celulei bacteriene  
Forma celulelor prezintă câteva tipuri de bază de la care provin numeroase forme derivate. 
● Formă de coc - perfect sferic (genul Micrococcus), forma lanceolată (microbacterii), 
reniform (pneumococii), ovală (enterococii). În urma diviziunii prin sciziune binară a 
cocului într-un singur plan se formează formele derivate de diplococi sau streptococi 
(lanţuri de coci), prin sciziunea în 2 planuri perpendiculare tetrada, prin sciziunea în 3 
planuri sarcina (pachete de 8 coci), prin sciziunea neordonată stafilococi. 
● Formă de bacil - forma cilindrică (de bastonaş). Celulele pot fi drepte sau uşor curbate, 
cu capete drepte (Exp. Escherichia coli) sau rotunjite (Exp. Bacillus anthracis). Forme 
derivate sunt şi cele de suveică, de măciucă sau de pişcot, care apar mai ales prin deformarea 
celulelor care conţin spor.  
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Forme derivate de bacterii cilindrice sunt: 
      ■ Forma filamentoasă - caracteristică bacteriilor care trăiesc în ape  (Exp.  

bacterii sulfuroase, feruginoase). Ele sunt formate din celule cilindrice puse cap la cap 
învelite într-o teacă comună în care se acumulează fier sau mangan.            

      ■ Forma pedunculată - capul este cilindric, iar pedunculul este de câteva    ori mai 
lung şi prevăzut în capăt cu o ventuză de prindere de substrat (Exp. actinomicete din sol -
Caulobacter). 
●  Forma spiralată sau elicoidală prezintă diferite variante:  
                ■ vibrionul - formă de spiră incompletă (de virgulă). 
                ■ spiril - formă cu mai multe spire rigide. 
                ■ spirochetă formă cu mai multe spire flexibile, care se pot strânge şi  
                   relaxa (Exp. Leptospira). 
●  Formă poliedrică - (Exp. Archebacteriile). 
● Formă de trihom. Trohomul este un grup de celule sub forma unui filament 
multicelular, uniseriat, rezultat din diviziune (Exp. Leucothrix, Beggiatoa, Sphaerotilus).  
● Formă prostecată. Prosteca este un apendice semirigid situat în continuarea unei celule 
procariote cu care aceasta se fixează de substrat.     
            Numeroase bacterii nu au o formă caracteristică, aceasta putând fi variabilă în funcţie 
de condiţiile de mediu sau de cultură, de vârsta culturii şi de temperatură. 

2.3. Structura celulei bacteriene 
Bacteriile prezintă o structură celulară de tip procariot. Celula bacteriană conţine 

organite celulare care au diferite structuri şi îndeplinesc toate funcţiile necesare 
supravieţuirii şi perpetuării individului. Astfel în celulă există unele structuri obligatorii 
(peretele celular, membrana citoplasmatică, mezozomii, citoplasma, nucleoidul, ribozomii, 
aparatul fotosintetic, incluziunile, vacuolele), sau altele facultative (capsula, cilii, pilii, 
endosporii). 

Organizarea internă a bacteriilor a fost mult timp ignorată, ele fiind considerate de 
unii cercetători ca simpli saci cu enzime. Studiul structurii a fost îngreunat datorită 
dimensiunilor mici şi particularităţilor fizico-chimice ale structurilor componente. Descrierea 
constituenţilor structurali ai celulei bacteriene a fost posibilă datorită perfecţionării tehnicilor 
de studiu, în special celor de citochimie şi celor de microscopie electronică. 

Celula bacteriană este alcătuită din protoplast şi perete celular, iar constituenţii 
celulari pot fi grupaţi în două mari categorii: intraparietali (care formează protoplastul) 
unde intră membrana plasmatică, mezosomii, citoplasma, nucleoidul, ribosomii, sporul, 
aparatul fotosintetic, incluziile, vacuolele, rapidosomii, magnetosomii şi extraparietali, 
cum sunt capsula, stratul mucos, glicocalixul, flagelii, fimbriile şi pilii (Dăgan-Bularda, 
Samuel, 2006). 

PERETELE CELULAR are rol în asigurarea formei şi rigidităţii celulei, cât şi a 
caracterelor de colorare diferenţială a bacteriilor. La bacteriile patogene, peretele celular 
conferă bacteriei rolul de antigen şi sensibilitatea la bacteriofagi. Aceste două funcţii sunt 
realizate de componenţi chimici specifici din structura sa.  

Peretele celular este de asemenea răspunzător de structura antigenică a bacteriilor, 
determinând declanşarea unei reacţii de apărare a organismelor parazitate.  

Peretele celular bacterianeste alcătuit din două straturi: 
●   1. stratul bazal în partea din interior, care are o structură comună tuturor bacteriilor. Este 
format dintr-un peptidoglican (mureină), care este un compus macromolecular 
heteropolimer format din fibre polizaharidice, unite prin punţi peptidice. Acest strat 
asigură rigiditatea. El constituie 80-90% din greutatea peretelui celular. Mureina este 
alcătuită din molecule lungi, aşezate paralel, legate prin punţi polipeptidice, având structură 
de reţea care înconjoară protoplastul, asigurându-i forma. 
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●    2. stratul specific situat spre exterior, este diferenţiat pe grupe de bacterii şi conferă 
acestora proprietăţi tinctoriale (de colorare) diferite (Exp. coloraţia Gram). 
Comportamentul diferenţiat la colorare se explică prin structura diferită a acestui strat. 

Bacteriile Gram pozitive (denumite astfel după comportarea lor în urma aplicării 
tehnicii de colorare Gram, colorându-se în violet închis), au acest strat format din 
peptidoglicani, repartizat în mai multe substraturi, cu grosimea de 0,02-0,08 μ.  

În structura peptidoglicanului mai există proteine, alte polizaharide şi substanţe 
specifice - acizii teichoici care asigură o sarcină negativă la suprafaţa bacteriilor, datorită 
grupărilor fosfat pe care le conţin. Acizii teichoici sunt polimeri lungi, flexibili formaţi din 
poliglicerolfosfat şi polirivitolfosfat. Această proprietate este importantă în separarea 
bacteriilor prin filtrare, când se folosesc filtre cu sarcină pozitivă. 

Bacteriile Gram negative (care se colorează în roşu) au stratul specific subţire, de 
10 nm, format dintr-un singur substrat, dar care are o structură mai complexă. În 
compoziţia sa intră un macropolimer de natură lipozaharidică format din fosfolipide şi 
lipoproteine. El formează un complex peptodoglicanlipoproteină. Dintre componenţii 
stratului extern cel mai important este lipopolizaharidul, care este un constituent 
termostabil, care conferă acestor bacterii şi caracterele endotoxice şi de patogenitate. 
 
Detalii privind structura peretelui celular (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
 

Peretele celular Este formaţiunea rigidă a celulei care înconjoară membrana plasmatică, fiind bine 
definit structural. El este acoperit la unele specii de o capsulă sau un strat mucos pericelular, iar la bacteriile 
ciliate şi piliate este străbătut de cili şi respectiv de pili. 

Datorită indicelui de refracţie scăzut peretele celular este invizibil la celulele vii examinate la 
microscopul fotonic (excepţie la Beggiatoa mirabilis). Punerea lui în evidenţă a fost posibilă prin colorare 
selectivă, prin examinarea la microscopul electronic, prin metoda plasmolizei (peretele celular se depărtează de 
citoplasmă).  

Peretele celular se studiază pe preparate obţinute prin dezintegrări celulare prin ultrasonare sau agitare 
cu perle de sticlă, cu ajutorul tehnicii de microdisecţie sau prin provocarea unui şoc osmotic (inducţia de 
plasmoliză sau plasmoptiză) ori a autolizei celulare.  

Examinat la microscopul electronic, peretele celular izolat are aspectul unui sac gol, care conservă 
forma bacteriei din care provine şi are o constituţie asemănătoare ochiurilor unei plase, care apare ca fiind 
formată din fascicule de fibre paralele ce se încrucişează. 

Grosimea lui variază între 15 şi 35 nm, în mod excepţional 80 nm la Lactobacillus acidophilus. Este 
mai subţire la celulele tinere decât la celulele bătrâne. 

În funcţie de prezenţa şi particularităţile de structură ale peretelui celular s-au propus 4 diviziuni în 
cadrul supraregnului Prokarya, regnul Bacteria: 

1. Firmicutes (firmus=lat, tare; cutis=piele, înveliş), corespunzând bacteriilor Gram-pozitive, cu perete 
celular gros, lipsit însă de membrana externă. 

2. Gracilicutes (gracilis=lat. subţire), corespunzând bacteriilor Gram-negative, cu perete celular în mod 
obişnuit subţire, având în structura sa membrană externă. 

3. Tenericutes, corespunzând încrengăturii Aphragmabacteria (Micoplasme), care cuprinde bacterii 
Gram-negative fără perete celular uniform. 

4. Mendosicutes (mendos=nesigur, incert), corespunzând subregnului Archaea (gr. archae=vechi), ce 
cuprinde arhebacteriile (bacterii metanogene, halofile şi termoacidofile). 
Mai pot fi remarcate particularităţi de structură şi de natură chimică ale peretelui celular la bacteriile 

acidorezistente, la care se întâlnesc mai multe tipuri de lipide complexe. 
În funcţie de structură şi compoziţie chimică, pereţii celulari bacterieni aparţin la 3categorii, care coincid cu 
modul de colorare Gram-pozitivă, Gram-negativă, acidorezistent.  

Pereţii celulari bacterieni din cele 3 categorii au drept constituent comun peptidoglicanul, dar se 
deosebesc în ceea ce priveşte raportul, prezenţa, natura, cantitatea şi aranjamentul structural al proteinelor, 
polizaharidelor şi lipidelor. 
 
Peretele celular al bacteriilor Gram-pozitive 

Apare la microscopul electronic ca un strat unic. Componentul principal este peptidoglicanul, 
reprezentând 80-90% din greutatea uscată.  
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Compozitia chimică a principalelor tipuri de perete celular la bacterii 
(după  Willet, 1977 şi Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

Bacterii 
Gram-pozitive 

Bacterii 
Gram-negative 

Bacterii 
acidorezistente 

Peptidoglican 
0,02-0,06 µm (multistrat) 
Proteine 
Acizi teichoici 
Acizi teichuronici 
Polizaharide 

Peptidoglican 
0,01 µm (monostrat) 
Lipoproteine 
Lipopolizaharide 
Fosfolipide 
Polizaharide 

Peptidoglican 
0,01 µm (monostrat ?) 
Lipoproteine 
Acid micolic 
Arabinogalactani 
Ceara D. Factorul cord. 
Sulfolipide. Micozide.  

Acesta apare foarte net după colorare cu săruri ale metalelor grele şi poate fi degradat după tratare cu 
lizozim. Sensibilitatea la lizozim este mai mare în faza de creştere logaritmică (stratul peptidoglicanic puţin dez-
voltat) decât în cea staţionară în care sinteza acestuia continuă pentru a produce pereţi mai groşi. 

Pe lângă peptidoglican, peretele celular al bacteriilor Gram-pozitive mai conţine proteine şi 
polizaharide care includ acizii teichoici, teichuronici, neteichoici şi polizaharide neutre (după 
DraganBularda şi Samuel A. D, 2006). 

Peptidoglicanul (sin. mureină, prin analogie cu denumirea de proteină, de la lat. murus=perete), 
numit şi glicopeptid, mucopeptid, glucozaminopeptid, mucocomplex, este componentul parietal caracteristic 
şi comun tuturor bacteriilor, cu excepţia micoplasmelor, a formelor L şi a bacteriilor halofile extreme.  

Este un heteropolimer alcătuit dintr-o componentă glicanică şi alta peptidică. 
Componenta glicanică, foarte uniformă, are structura unor lanţuri lineare formate din resturile 

alternante a două N-acetilhexozamine:  
N-acetilglucozamina şi acidul N-acetilmuramic, legate între ele prin legături β-1,4. Grupările 

carboxil (COOH) ale resturilor de acid N-acetilmuramic furnizează punctele de legare ale lanţurilor peptidice 
(după DraganBularda şi Samuel A. D, 2006). 

Componenta peptidică conţine un tetrapeptid cu structura L-alanil-D-glutamil-L-R3-D-alanină, în care 
restul L-R3 diferă de la o bacterie la alta.  L-R3 poate fi: acidul L-glutamic, L-lizina, L-ornitina, L-
hidroxilizina, L-DAP (diaminopimelat). Peptidele de la un lanţ polizaharidic se leagă de peptidul de la 
lanţul adiacent. Legăturile se realizează fie în mod direct (peptid-peptid), fie prin intermediul unor punţi de 
natură peptidică (peptid-punte peptidică-peptid). Astfel, la Bacillus subtilis unele peptide se leagă între ele prin 
intermediul unui rest de D-alanină. La Staph. aureus se formează punţi interpeptidice din 5 resturi de glicină. 
Datorită legăturilor interpeptidice, peptidoglicanul se prezintă ca o moleculă unică, gigantă şi rigidă, care 
formează în jurul protoplastului bacterian o reţea ca o placă rigidă, cu ochiuri mici. 

La bacteriile Gram-pozitive, molecula gigantă, cu o foarte mare variabilitate de compoziţie chimică, 
are o structură de reţea tridimensională, deoarece legăturile încrucişate (cross - linked) se fac în două planuri ale 
spaţiului (Dragan-Bularda şi Samuel A. D, 2006). 

Peptidoglicanul poate fi atacat de lizozim şi de penicilină. Lizozimul atacă specific legăturile 
glicozidice β-1,4 dintre acidul muramic (atomul de carbon 1) şi N-acetilglucozamină (resturile glicozaminil, 
atomul de carbon 4), determinând liza celulelor în repaus.  

Lizozimul (o carbohidrază), descoperit de Fleming, este o enzimă murolitică care se găseşte în 
organismul uman şi animal (în lacrimi, salivă, mucus nazal, sânge, ficat, rinichi, lapte de om şi lipseşte în laptele 
de vacă). Industrial se obţine din ouă. Enzime asemănătoare lizozimului se găsesc şi în unii bacteriofagi, în 
mixobacterii, streptomicete şi plante. Lizozimul deşi este o enzimă extracelulară atacă componenta glicanică 
în zona centrală a macromoleculei (fiind deci o endo-acetilmuramidază). 

Penicilina, care inhibă treapta terminală în biosinteza mureinei (formarea punţilor peptidice) lizează 
numai celulele care cresc rapid. 

Acizii teichoici (teichos=grec. zid, perete) sunt molecule polimere lungi şi flexibile, formate din 1,5-
poli-ribitolfosfat şi 1,3-poli-glicerolfosfat) localizate exclusiv în peretele celular, membrana plasmatică şi 
straturile capsulare ale bacteriilor. Sunt prezenţi numai la bacteriile Gram-pozitive şi aparţin la 3 categorii 
distincte: 1. acizi teichoici parietali, 2. acizi teichuronici şi 3. acizi teichoici membranari. 

Acizii teichoici parietali, de la suprafaţa celulei, sunt legaţi covalent de stratul peptidoglicanic al 
peretelui celular. Ei sunt modificaţi la diferite bacterii prin adiţie la unităţile poliol de D-alanină, D-lizină, 
glucoză, galactoză, N-acetilglucozamină, care le asigură capacitatea de antigene de suprafaţă. Ei nu se găsesc 
la toate bacteriile Gram-pozitive, iar formarea lor este dependentă de condiţiile de cultivare. 

Acizii teichuronici, alcătuiţi din N-acetilglucozamină şi acid glucuronic, legaţi de unităţi dizaharidice 
repetate, sunt şi ei legaţi de peretele celular şi pot fi găsiţi la aceeaşi bacterie asociaţi cu acizii teichoici. 

Acizii teichoici membranari sau lipoteichoici sunt legaţi covalent de fracţiunea glicolipidică  a 
membranei plasmatice şi formează o reţea între aceasta şi peretele celular. Ei sunt constituenţi caracteristici 
pentru bacteriile Gram-pozitive, decât cei teichoici, sinteza lor nefiind dependentă de condiţiile de creştere.  
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Ei sunt formaţi din 25-30 resturi de glicerolfosfat (legături 1,3-fosfodiester) substituite diferit cu grupări glicozil 
şi D-alanil, legate de o componentă glicolipidică, îngropată în stratul extern al membranei plasmatice şi 
considerată identică cu glicolipidul liber al acestuia. 

Acizii teichoici conferă, în general, o serie de proprietăţi bacteriilor Gram-pozitive şi anume:  
a. un rol marcant în menţinerea unei concentraţii de ioni metalici, în particular Mg2+ ; 
b. au un rol arhitectural, contribuind la modificarea structurii tridimensionale a peptidoglicanului de care 

sunt legaţi; 
c. la unele specii, ca de exemplu, la Streptococcus pyogenes, acizii teichoici şi teichuronici joacă rol de  

determinanţi de patogenitate (inhibă fagocitoza) şi acţionează ca determinanţi ai reacţiilor de 
hipersensibilitate; 

d. leagă şi controlează activitatea autolizinelor cu rol în creştere şi diviziunea peretelui celular; 
e. acţionează ca receptori de fagi şi de colicine (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
 

PERETELE CELULAR AL BACTERIILOR GRAM-NEGATIVE 
Are o structură mai complexă, cu toate că este mai subţire, apărând sub formă de triplustrat. Este 

alcătuit din: 1. complexul peptidogligan-lipoproteină; 2. membrana externă a peretelui celular. 
Complexul peptidoglican-lipoproteină este situat în zona mediană a peretelui, având o grosime  de 

1,5-3 nm, fiind în acelaşi timp electrodens. El poate fi îndepărtat cu lizozim. Este legat de membrana 
plasmatică prin intermediul unor peptidoglicani şi este lipit de ea, din cauza presiunii de turgor a celulei vii (care 
împinge membrana plasmatică maleabilă pe stratul neelastic peptidoglicanic). De asemenea, este legat covalent 
de stratul membranei externe prin intermediul unor molecule globulare de lipoproteine, situate pe suprafaţa sa 
externă, care străbat spaţiul periplasmic. 

Acest complex reprezintă circa 2,4-10% din greutatea peretelui celular şi contine acid N-
acetilmuramic, N-acetilglucozamină, 2,6-diaminopimelat, alanină şi glutamat în proportii molare de 
1:1:1:2:1 (compoziţie chimică foarte asemănătoare la toate bacteriile Gram-negative).  

Membrana externă este o structură foarte caracteristică pentru bacteriile Gram-negative. Este situată 
la exterior faţă de stratul peptidoglicanic şi membrana plasmatică (membrana internă). Are o grosime de 6-20 
nm, putând fi îndepărtată cu detergenţi 2%, fenol 45% sau EDTA 30-60%.  

Este alcătuită din fosfolipide (35%), proteine (15%) şi lipopolizaharide (50%)  
(Dragan-Bularda, Samuel 2006). S-a lansat ipoteza că fosfolipidele ar forma un strat continuu intern, pe când 
lipopolizaharidele ar fi la exterior (ar fi asociate cu stratul extern). 

Dintre constituenţii membranei externe, cel mai mult studiat este lipopolizaharidul, constituent 
termostabil, care determină activitatea endotoxică, patogenitatea, unele proprietăţi antigenice şi 
sensibilitatea la fagi. 

Lipopolizaharidele sunt alcătuite, în general, dintr-o componentă lipidică (lipidul A) legată covalent 
de un oligozaharid (portiunea centrală R), care la rândul lui este legat de un polizaharid. Structura lipidului A, ca 
şi cea a porţiunii R,  sunt relativ invariabile, având constituenţi relativ similari la diferite specii. Polizaharidul 
este în schimb variabil ca structură şi compoziţie chimică, reprezentând o bună parte din determinanţii 
specificităţii antigenice ai celulei, formând antigenul O (somatic) sau polizaharidul O.  

Lipopolizaharidele sunt răspunzătoare de multe dintre proprietăţile biologice ale bacteriilor Gram-
negative. Specificitatea serologică a celulelor bacteriene este conferită, în principal, de porţiunea variabilă 
polizaharidică, care corespunde antigenului O al acestor bacterii. Acest antigen acţionează şi ca situs specific 
receptor pentru anumiţi fagi. Lipidul A este răspunzător de proprietăţile endotoxice ale lipopolizaharidului şi 
conferă endotoxinelor bacteriene caracterul de termostabilitate (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
 
Semnificatia biologică a peretelui celular 
 Peretele celular reprezintă sistemul de susţinere mecanică.  
 Datorită rigidităţii sale determină forma caracteristică a celulelor.  
 Asigură protecţia faţă de şocul osmotic. Presiunea osmotică internă este de circa 5-6  
atm la E. coli, de circa 20-30 atm la Staph. aureus. Fără suportul rigid al peretelui celular, 
membrana plasmatică nu ar putea rezista acestei presiuni interne, neputând asigura protejarea 
protoplastului. 
 Peretele celular participă la procesul de creştere şi diviziune celulară, urmând  
membrana citoplasmatică în formarea septurilor transversale, separând cele două celule fiice 
după replicarea cromosomului bacterian.  
 Unii constituenţi parietali determină o anumită specificitate, servind ca receptori  
pentru bacteriofagi.  
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 Unii constituenţi parietali joacă rol în conjugare (recunoaştere a celulelor apte de  
conjugare) putând să acţioneze ca factori antigenici. 
 Peretele celular conţine enzime autolitice capabile să atace structura glicopeptidului,  
aceste enzime devenind active în momentul sporulării, în cel al germinării, precum şi în bio-
sinteza peretelui celular, respectiv în reglarea acestui proces.  
 La bacteriile Gram-negative, membrana externă joacă rol de barieră impermeabilă  
pentru moleculele hidrofobe. Îndeplineşte functia de transport pasiv (de sită moleculară) 
permiţând trecerea unor oligopeptide, oligozaharide, a unor substante hidrofobe cu o greutate 
moleculară de circa 700 dal. În cazul transportului pasiv intervin molecule proteice 
transmembranare (porine) care formează canale moleculare prin membrana externă. 
 Membrana externă a peretelui celular reţine în spaţiul periplasmic enzimele  
degradative sintetizate în celulă, după ce au traverse membrana plasmatică, precum şi o 
gamă largă de molecule nutritive. Astfel, prin această funcţie, activităţile enzimatice au 
loc în afara membranei plasmatice (protejând constituentii citoplasmatici), iar 
degradarea moleculelor mari la produşi simpli (monomeri) are loc în apropierea 
proteinelor de legare şi a permeazelor specifice care permit transportul selectiv în celulă 
a unor molecule mai mari de 700 dal.  
 Tot membrana externă este sediul unor sisteme de transport specifice (de ex.  
vitamina B12, maltoza, maltodextrinele, ionii ferici şi nucleozide).   
 Membrana externă este implicată în înglobarea unor bacteriocine şi în adsorbţia  
unor fagi. Receptorul pentru fagul lambda (λ) la E. coli, este o proteină cu GM de 55.000 
dal, este localizat exclusiv în membrana externă şi este implicat şi în transportul maltozei. 
Lipopolizaharidele membranei externe a peretelui celular poartă un mare număr de 
determinanţi antigenici (antigene somatice). La Salmonella s-au descris 1000 de serotipuri. 

Cu toată rigiditatea sa, peretele celular bacterian posedă şi un anumit grad de 
elasticitate, observat mai bine la bacteriile motile (când acestea întâlnesc un obstacol, celula 
se poate deforma uşor pentru a reveni apoi la forma iniţială). O altă însuşire a peretelui 
celular este ductibilitatea, care constă în posibilitatea corpului bacterian de a suferi uşoare 
întinderi sau tensiuni fără să se rupă (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
 
PROTOPLASTUL 
  

Protoplastul reprezintă ansamblul structurilor celulare rămase dintr-o bacterie Gram - pozitivă după 
îndepărtarea integrală a peretelui celular sub actiunea lizozimului. Îmbrăcat în membrana citoplasmatică 
protoplastul se menţine în medii izotonice sau hipertonice ca formaţiune aproximativ sferică, păstrând 
proprietăţile şi activităţile vitale ale celulei din care provine şi anume: respiraţia, sinteza de proteine şi de 
acizi nucleici, viabilitatea în culturi, etc. Protoplastul nu mai este capabil de a reface prin sinteză peretele 
celular, dacă acesta a fost complet îndepărtat.  

Funcţia de barieră osmotică îndeplinită de membrana citoplasmatică este mai labilă în lipsa 
peretelui celular rigid şi, drept consecinţă, în medii hipotonice protoplastul se lizează. Ar fi posibil ca 
formaţiuni similare protoplaştilor să se găsească şi în condiţii naturale, la periferia coloniilor bătrâne, de 
exemplu în lacuri, unde ar putea supravieţui, cu toată fragilitatea lor, în anumite condiţii (după Drăgan-Bularda, 
Samuel, 2006). 

La bacteriile Gram-negative, peretele celular nu poate fi îndepărtat complet prin tratare cu lizozim, ci 
doar îşi pierde din rezistenţă. În medii hipotonice, prin tratare cu lizozim, celula se lizează, iar în medii 
hipertonice se transformă în sferoplast, corp sferic echivalent unui protoplast, dar înconjurat de constituenţii 
peretelui care au rezistat la acţiunea lizozimului. 

Protoplaştii aparţinând unor specii diferite de bacterii (de ex. mutante de Bacillus megaterium şi 
Bacillus subtilis) fuzionează în prezenţa substantelor cu rol de agenţi de fuzionare, rezultând bacterii bi- sau 
multinucleate. Acestea, în cursul reversiei la forma bacilară (prin refacerea peretelui celular), duc la apariţia 
unor bacterii cu genotip haploid modificat prin recombinare genetică cu caractere provenind de la cele două 
bacterii originare (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
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SPAŢIUL PERIPLASMIC 
Spaţiul periplasmic sau zona periplasmică este un compartiment întâlnit numai la 

bacteriile Gram-negative, delimitat spre interior de membrana citoplasmatică, iar spre 
exterior de un strat care acţionează ca o sită moleculară, corespunzând membranei externe a 
peretelui celular (Mitchell, 1961 citat de Dăgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006). 

Deci, spaţiul periplasmic şi complexul peptidoglican-lipoproteină ocupă aceeaşi zonă 
a peretelui celular, în care primul adăposteşte constituenţii periplasmatici, iar celălalt susţine 
şi întăreşte învelişurile celulei.  

 La E. coli spaţiul periplasmic conţine fosfatază alcalină, acid hexozofosfatază, 
fosfodiesterază ciclică şi numeroase enzime hidrolitice, RN-aze, DN-aze, 
penicilinaze etc. 

 Spaţiul periplasmic conţine numeroase enzime implicate în nutriţie.  
 Spaţiul periplasmic conţine o serie de proteine specifice, neenzimatice, 

proteine de legare, care leagă specific anumite substanţe (zaharuri, 
aminoacizi, ioni anorganici) transportându-le până la nivelul proteinelor 
de transport legate de membrană. Aceste proteine pot fi eliberate uşor din 
celule, prin şoc osmotic. Cu ajutorul anticorpilor cuplaţi cu feritină s-a 
demonstrat că proteinele spaţiului periplasmic sunt răspândite difuz sau 
concentrate în bonete polare, în zone în care acest spaţiu este mărit (după 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

Semnificaţia biologică a spaţiului periplasmic. Membrana externă a peretelui celular  
 lasă să treacă în regiunea periplasmatică numeroase substraturi hidrofile 

(tetra- şi pentameri de aminoacizi, dimeri şi trimeri de carbohidraţi).  
 Funcţia principală a enzimelor periplasmice (fosfataze, sulfataze, amidaze 

etc.) este de a pregăti chimic substanţele care difuzează prin membrana 
externă pentru trecerea lor prin membrana plasmatică în citoplasmă.  

 Prin acest mecanism, enzimele degradative (hidrolitice) acţionează pe o 
largă varietate de substraturi întâlnite în natură de bacteriile Gram-negative, 
care difuzează până în această zonă a peretelui celular unde sunt convertite 
în molecule transportabile în celulă, imediat accesibile proteinelor de 
legare şi permeazelor. Prezenţa enzimelor degradative în asociere cu peretele 
celular face ca produşii rezultaţi din acţiunea lor, în imediata apropiere a 
permeazelor, să nu se piardă în mediu şi să fie imediat preluaţi de sistemele de 
transport şi folosiţi în metabolism, conferind astfel bacteriilor Gram-negative 
un deosebit avantaj biologic.     

 De aceea, bacteriile adaptate la viaţa în mări, râuri, lacuri etc. sunt în 
majoritatea lor Gram-negative (Costerton şi colab., 1974, după Drăgan-
Bularda, Samuel, 2006).  

 Spre deosebire de bacteriile Gram-negative, cele Gram-pozitive eliberează 
cea mai mare parte din enzimele lor extracelular, în mediu.  

 Acest mecanism este avantajos pentru bacteriile care trăiesc în condiţii de 
mare concentraţie de substrat şi de mare densitate populaţională, întrucât 
produşii rezultaţi din activitatea enzimelor extracelulare, neasociaţi cu 
peretele celular, sunt accesibili tuturor celulelor aflate în vecinătatea locului 
lor de producere.  

 Unele proteine periplasmice (de ex. citocromii periplasmatici) îndeplinesc şi 
funcţia de purtători, între enzimele legate de membrană şi substraturi.  

 Proteinele de legare au rol şi în chimiotaxie, respectiv în motilitate (după 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
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           MEMBRANA CITOPLASMATICĂ, acoperă de jur împrejur citoplasma celulară.  
Se mai numeşte şi membrană plasmatică sau membrană celulară. Ea acoperă citoplasma 
bacteriană separând-o de suprafaţa internă a peretelui celular, de care este strâns lipită, 
datorită diferenţei de presiune osmotică între conţinutul celular şi mediul extern. 

Membrană plasmatică poate fi strâns ataşată de peretele celular (la bacteriile 
Gram pozitive) sau detaşată la o mică distanţă de peretele celular (la bacteriile Gram 
negative). La microscopul electronic apare ca o formaţiune triplu stratificată. Este alcătuită 
din 75% fosfolipide care formează o reţea macromoleculară în care se găsesc prinse 
25% proteine globulare.  

Membrana plasmatică poate fi evidenţiată la microscopul fotonic prin colorări selective (cu albastru 
Victoria) sau prin examinarea bacteriilor vii în câmp întunecat când apare ca o linie netă, luminoasă. 

La microscopul electronic, în secţiuni ultrafine, apare ca o formaţiune triplu stratificată, cu o grosime 
de 7,5-10 nm, alcătuită din două straturi întunecate care separă un strat mai clar. Robertson a numit această 
structură unitate de membrană. Modelul de structură acceptat este modelul mozaicului fluid (Singer-Nicolson, 
1972). Acesta propune o aşezare caracteristică a componentelor specifice ale membranei reprezentate de lipide, 
proteine şi glucide, în acord cu proprietăţile lor, satisfâcând exigenţele termodinamice şi furnizând o explicaţie 
satisfăcătoare a proprietăţilor generale ale biomembranelor (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). După 
acest model, fosfolipidele formează un film fluid, discontinuu, în care plutesc proteinele globulare, în timp ce 
glucidele interacţionează fie cu unele, fie cu altele. 

Lipidele sunt reprezentate de fosfolipide cu structură complexă având o extremitate polară hidrofilă 
(hidrosolubilă în stare izolată), alcătuită dintr-o grupare fosfat (PO4

3-) şi alţi constituenţi, legaţi printr-o moleculă 
de glicerol şi altă extremitate polară hidrofobă (insolubilă în apă), reprezentată de doi acizi graşi. În contact 
cu apa, grupările polare poartă de regulă sarcini electrice. 

Deoarece cele două extremităţi ale moleculelor lipidice au solubilităţi incompatibile, în suspensie 
apoasă ele se organizează spontan pentru a forma un dublu strat de molecule, discontinuu şi fluid, vâscos, în 
care moleculele sunt aranjate în aşa fel, încât capetele ionice polare (hidrofile) sunt expuse spre soluţia apoasă 
de ambele părţi ale membranei, iar lanţurile nepolare (hidrofobe) ale acizilor graşi sunt orientate în direcţie 
opusă contactului cu apa. În acest fel, cele două monostraturi de molecule formează împreună două straturi 
hidrofile periferice separate de porţiunea centrală hidrofobă. Structura de dublu strat fosfolipidic explică 
proprietăţile de permeabilitate ale membranei. Acest strat este impermeabil faţă de particulele încărcate şi 
faţă de ioni şi este uşor penetrabil de molecule liposolubile. Fiecare dublu strat este un lichid bidimensional 
în care moleculele lipidice difuzează lateral, schimbându-şi pozitia până la un milion de ori într-o secundă. În 
schimb, deplasarea unei molecule de pe un monostrat pe altul (tranziţia flip-flop) se face foarte rar, ceea ce per-
mite menţinerea compoziţiei membranei şi a structurii ei caracteristice. Dublul strat fosfolipidic trebuie să fie 
suficient de fluid pentru a permite o mişcare liberă a proteinelor membranare implicate în procesele de 
transport activ. Gradul de fluiditate depinde de natura lanţurilor laterale ale acizilor graşi din moleculele 
fosfolipidice (în special cu lanţuri laterale nesaturate). Fosfolipidele formează matricea structurală a membranei 
şi sunt răspunzătoare de integritatea structurală a acesteia. Prin structura caracteristică a dublului strat, ele 
conferă membranei permeabilitatea la cele mai multe molecule hidrosolubile (care sunt insolubile în regiunea 
uleioasă a părţii de mijloc a membranei) (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

Proteinele, în funcţie de poziţia lor în structura membranei, sunt de două tipuri: proteine integrate şi 
proteine de suprafaţă. Proteinele integrate (intrinsece, integral proteins) sunt, în general, insolubile în apă şi 
nu pot fi îndepărtate fără ruperea dublului strat lipidic. Ele au o orientare fixă, fiind îndreptate în aceeaşi direcţie 
(cele aparţinătoare aceluiaşi tip). Cele mai multe străbat toată grosimea membranei celulare (proteine 
transmembranare), dar unele pot fi expuse fie numai pe suprafaţa internă (citoplasmatică), fie spre suprafaţa 
externă. Regiunile lor dirijate spre interior sau/şi spre exterior au caracter hidrofil. Proteinele de suprafaţă 
(periferice, extrinsece) nu sunt inserate în dublul strat lipidic, ele fiind în general hidrosolubile şi situate fie pe 
suprafaţa internă, fie pe cea externă, de regulă legate de proteinele integrate. 

Din punct de vedere funcţional, proteinele de membrană pot fi: 
1. proteine enzimatice care realizează biosinteza învelişurilor celulare (membrana plasmatică, polimerii 
parietali şi extraparietali); 
2. proteine de transport care asigură transferul moleculelor solubile din mediu în celulă şi invers; 
3. citocromi şi alte proteine aparţinând sistemului transportor de electroni; 
4. proteine cu activitate adenozintrifosfatazică (ATP-azică); 
5. proteine implicate în turnover-ul lipidelor şi al proteinelor membranare (fosfolipaze, proteaze, peptidaze). 

Glucidele reprezintă componentul cel mai slab reprezentat în structura membranei. Pot fi glicoproteine 
(polizaharide legate de proteine) sau glicolipide (polizaharide ce interacţionează cu anumite lipide) (după 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 
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Semnificaţia biologică a membranei plasmatice.  

După Drăgan-Bularda şi Samuel, 2006, membrana plasmatică reprezintă singura  
suprastructură citoplasmatică permanentă a celulei bacteriene şi are rolul de a delimita 
spaţiul intracelular.  

Ea formează un compartiment închis, fară să reprezinte o graniţă fizică inertă a celulei, ci doar o 
structură funcţională capabilă să asigure o deosebire netă între interiorul şi exteriorul celulei. Ea are o 
asimetrie funcţională, în sensul că suprafaţa internă funcţionează diferit de cea externă. Această asimetrie 
functională are la bază o asimetrie de structură moleculară manifestată pe mai multe căi: 
a. cele două monostraturi lipidice includ proporţii variate ale diferitelor tipuri de molecule lipidice;  
b. carbohidraţii sunt prezenţi numai pe suprafaţa externă a membranei, în timp ce proteinele periferice sunt 
situate aproape întotdeauna pe faţa internă; c. fiecare tip de proteină integrată are o orientare definită, care este 
aceeaşi pentru fiecare moleculă de acelaşi tip. 

 Membrana plasmatică acţionează ca o barieră osmotică fiind semipermeabilă.  
Ea asigură schimburile necesare şi selective între mediul extern şi cel intracelular, menţinând constantă 

compoziţia chimică şi ionică a celulelor.  
Proprietăţile de permeabilitate ale membranei plasmatice pot fi sintetizate astfel:  

a. substanţele uşor solubile în solvenţii lipidelor ca şi unii anioni (Cl-) traversează uşor biomembranele;  
b. unii ioni (Na+, K+), glucidele, proteinele nu o pot traversa uşor, fiind necesare mecanisme speciale de 
transport. Substanţele de secreţie traversează în sens invers membrana plasmatică comparativ cu cele 
nutritive. Dacă celula moare, semipermeabilitatea ei dispare şi constituenţii celulari trec în mediu. 

 Membrana plasmatică joacă rolul mitocondriilor din celulele eucariote.  
 Participă la reduplicarea ADN.  
 Participă la sinteza aparatului fotosintetic, a capsulei şi împreună cu mezosomul la 

sinteza peretelui celular.  
 Este implicată în motilitatea bacteriană întru-cât una din structurile corpusculului  

bazal al cilului este strâns legată de structura sa. 
 Unele proteine legate de membrană sau aflate în contact lax cu ea (acestea fiind  

localizate în spaţiul periplasmatic) joacă rolul de chemoreceptori. 
 Membrana plasmatică participă la formarea şi eliminarea unor proteine, ca  

enzimele şi oxinele, care pot fi sintetizate în membrana plasmatică sau pe suprafaţa ei 
externă şi eliminate prin pinocitoză inversă (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

In concluzie, membrana celulară este implicată în multe procese celulare.  
 Membrana celulară are rolul de a delimita spaţiul intracelular.  
 Funcţionează ca o barieră osmotică a celulei, fiind semipermeabilă.  
 Ea realizează reglarea schimbului de substanţe între mediul de cultură şi celulă.  
 La nivelul ei sunt localizate şi enzime de tipul permeazelor, hidrolazelor şi  

fosfatazelor care îi conferă rol de transport.  
 Participă la formarea şi eliminarea exoenzimelor şi a exotoxinelor.  
 Are rol în procesul de oxido-reducere al celulei, la nivelul ei fiind localizate  

majoritatea enzimelor respiratorii. 
 Intervine în sinteza peretelui celular. 
 

MEZOZOMII se formează prin invaginarea membranei celulare.  
 Au rol în replicarea ADN-ului şi în (distribuţia) materialului genetic în timpul 

diviziunii celulare, fiind echivalenţii fusului de diviziune din celulele eucariote.  
 Sunt de asemenea sediul enzimelor din ciclul energetic al celulei fiind echivalentul 

mitocondriilor din celulele eucariote. 
 

CITOPLASMA reprezintă conţinutul celular format dintr-un sistem coloidal complex, în 
care sunt dizolvate substanţe organice şi anorganice cu rol în metabolismul celular. Ea 
formează matricea celulară.  
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 Citoplasma este un sistem coloidal complex format din proteine, glucide, lipide, apă şi 
substante minerale, sistem în care apa şi compuşii dizolvaţi în ea acţionează ca faza externă a 
unui sol (Lamana, 1949, citat de Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). Întrucât în citoplasmă 
coexistă stările de coacervare, de emulsie şi de soluţie, ar putea fi caracterizată ca un complex 
de stări fizice într-o continuă transformare. Se caracterizează prin menţinerea permanentă a 
stării de gel, ceea ce are ca rezultat o imobilitate a conţinutului (lipsa curenţilor 
citoplasmatici) şi reprezintă o condiţie indispensabilă a menţinerii nemiscibilităţii nucleului 
cu citoplasma, neexistând membrane intracelulare (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

Citoplasma bacteriană nu prezintă organizare definită ca în cazul celulei eucariote 
care conţine organite diferenţiate şi delimitate de membrane. Aspectul ei este variabil în 
funcţie de vârsta celulei şi de condiţiile de mediu. La celulele tinere şi în condiţii normale de 
dezvoltare, citoplasma aderă la peretele celular şi se prezintă ca o masă densă omogenă şi 
intens colorabilă. La celulele bătrâne citoplasma îşi pierde afinitatea tinctorială, se retractă 
centripet, capătă o structură granulară, cu vacuole (evidenţiate la microscopul electronic), 
îndepărtându-se de peretele celular. În citoplasma bacteriilor tinere proteina dominantă este 
EFTu (Elongation Factor Termounstable), care reprezintă circa 5% din totalul proteinelor. 
Acest factor participă la formarea legăturilor dipeptidice, la nivelul ribosomilor.La bacteriile 
examinate pe secţiuni mai puţin fine (circa 50 nm) zona citoplasmatică apare ca find plină de 
agregate de ribosomi, iar în secţiuni foarte fine apare lipsită de particule structurate, fiind 
amorfă, iar ribosomii rari.  
 Citoplasma conţine toţi constituenţii celulari interni. În interiorul citoplasmei se 
găsesc: materialul nuclear, incluziunile, vacuolele şi ceilalţi constituenţi ai 
protoplastului. Între particulele coloidale aflate în suspensie în citoplasmă şi lichidele 
intracelulare există o interdependenţă continuă şi un schimb permanent de diferiţi atomi şi 
molecule, o distribuţie variabilă de forţe electrice şi de atracţii chimice, şocuri fizice reciproce 
etc., toate procesele intracitoplasmatice evoluând într-o stare de echilibru relativ stabil. O 
caracteristică a citoplasmei bacteriene este prezenţa unei mari cantităţi de ARN, ceea ce 
explică bazofilia ei intensă  (după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

NUCLEOIDUL.   
Spre deosebire de celulele eucariote care au un nucleu cu structură bine definită, 

mărginit de o membrană şi conţinând un număr definit de cromosomi, capabili de diviziune 
mitotică, nucleul bacterian reprezintă o formă primitivă de organizare, lipsit de membrană, 
inclus în citoplasmă. Este localizat în general în centrul celulei şi este legat de membrana 
citoplasmatică prin mezozom. Nucleoidul nu suferă modificări de tip mitotic în timpul 
diviziunii. Datorită caracterului său particular, această structură a fost denumită cu numeroşi 
termeni: nucleoid, nucleosom, material nuclear, nucleoplasmă, echivalent nuclear sau nucleu, 
prin analogie funcţională cu structura echivalentă a celulelor eucariote.  

Materialul nuclear este format dintr-un singur cromozom, în structura căruia intră o 
moleculă gigantică de ADN bicatenar circulară ce conţine cca. 100 de gene, care 
condiţionează întreaga activitate a celulei bacteriene. Extras prin metode speciale, 
cromosomul bacterian s-a dovedit a fi alcătuit dintr-o singură moleculă de ADN, de formă 
circulară (extremităţile ei nefiind libere, ci reunite) cu o lungime de 1400 μm şi un diametru 
de 2,5 nm, corespunzând diametrului moleculei de ADN dublu catenar (dublu spiralat) (după 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006).  

Prin microscopia electronică, care diferenţiază structurile în funcţie de densitatea 
lor, s-a putut evidenţia nucleul bacterian. La celulele bacteriene tinere nucleul apare ca o 
zonă clară, puţin densă, în mijlocul citoplasmei opace, mai dense. Nucleul apare ca o zonă 
mai opacă. Pe secţiuni ultrafine s-a observat că regiunea nucleară este plină cu fibrile 
fine, cu diametrul de 2-5 nm, aranjate în siruri ondulate, paralele. Ele sunt formate din 
ADN şi corespund cromosomului bacterian. 
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ADN extranuclear (Elemente genetice extracromosomale) 
Genomul bacterian cuprinde două categorii de determinanti genetici:  gene esenţiale 

(eucromosomale) în cromosom şi gene accesorii (informaţie genetică neesenţială) pentru 
mai bună adaptare la mediu, în plasmide sau elemente genetice transpozabile (EGT). 

În afara nucleoidului, unele bacterii conţin ADN extracromozomial în formaţiuni 
formate din inele de AND bicatenar numite plasmide, care au rol în transferul de material 
genetic între diferite celule bacteriene, asigurând variabilitatea genetică a acestora, care este 
necesară menţinerii şi evoluţiei speciilor bacteriene. La o serie de bacterii s-a evidenţiat şi 
ADN extranuclear (extracromosomal), în elementele genetice extracromosomale.  

Plasmidele sunt elemente genetice separate fizic de cromosomul bacterian, capabile 
de replicare independentă.  

În categoria plasmidelor tipice intră:  
 plasmidele F (factori de fertilitate),  
 plasmidele Col (colicinogene),  
 plasmidele R (rezistenţă la antibiotice),  
 plasmide de toxigenitate (conferă bacteriilor patogenitate şi virulenţă),  
 plasmide cu gene tumorigene (de ex. Plasmida Ti de la Agrobacterium 

tumefaciens (de la engl. Tumour inducing),  
 plasmide degradative (la Pseudomonas sp.) cu gene pentru 

descompunerea unor hidrocarburi.  
Molecula de ADN din plasmide este mai mică decât cea din cromosom, este tot 

bicatenară, circulară, ataşată la membrana citoplasmatică prin intermediul mezosomului. 
Aceasta reprezintă circa 0,04-8% din lungimea cromosonlului de E.coli. GM este cuprinsă 
între 1•106-200-106 dal. Plasmidele cu GM peste l00•106 se găsesc la bacteriile Gram-
negative (Pseudomonas, Agrobacterium). Se prezintă sub forma unei molecule de ADN 
circulară, inchisă covalent. Unele pot fi şi molecule circulare deschise şi chiar lineare. Se 
găsesc sub 3 forme: superspiralată, circular-deschisă (o catenă închisă şi una deschisă) şi 
lineară (înlănţuită, ca zalele într-un lanţ). Din punctul de vedere al capacităţii plasmidelor de 
a media material genetic se deosebesc:  

1. plasmide conjugative (infecţioase, transmisibile), determinând apariţia 
pililor (numite şi plasmide de sex), de ex. plasmidele F, Hfr sau Col, R şi  
2. plasmide neconjugative (neinfecţioase), la care transferul de gene se face 
prin intermediul fagilor.  

Plasmidele F (Fertility) sunt prezente la bacteriile F+ ca plasmide libere în 
citoplasmă. Acestea sunt celule mascule donatoare de material genetic. Ele pot transmite 
plasmida F în celule receptoare (celule femele).  

Bacteriile Hfr (High frequency of recombination = frecvenţă ridicată de 
recombinare) conţin o plasmidă F integrată în cromosom, ce determină transfer de gene 
cromosomale prin procesul de conjugare. Aceste bacterii sunt denumite şi supermascule 
(după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

 
RIBOZOMII Sunt corpusculi alcătuiţi din ARN structurat cu proteine, de formă 

caracteristică. Ei sunt responsabili de sinteza proteică intracelulară. În acest proces, ribozomii 
individuali au tendinţa de a se grupa în şiruri lineare pentru a forma polisomi de-a lungul 
filamentelor de ARNm. 

APARATUL FOTOSINTETIC este reprezentat de întregul complex de structuri 
membranoase, care participă în procesul de conversie a energiei luminoase în energie 
chimică. Spre deosebire de eucariote, unde aparatul fotosintetic este localizat într-o structură 
bine delimitată (cloroplastele), la procariote, este localizat în invaginările plasmatice care au 
diferite forme. 
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INCLUZIUNILE sunt formaţiuni structurale inerte care apar în citoplasmă. Pot fi 
constituite din lipide, glicogen, granuloză, granule de polifosfaţi şi diferite metale. Ele 
apar la sfârşitul perioadei de creştere. Prezenţa şi abundenţa lor variază în funcţie de 
condiţiile de mediu. Ele sunt structuri legate de activitatea metabolică a celulei, reprezentând 
în cele mai multe cazuri materiale de rezervă pentru celulă.  

In funcţie de compoziţia lor chimică pot fi  
1. polimeri organici (de ex. incluzii de glicogen, amidon, incluzii lipidice de PHB poli-β-hidroxibutirat;  
    carboxisomii-ribulozo-1,5-bifosfat carboxilază/oxigenază (Rubisco), o enzimă cheie în fixarea CO2);  
2. polimeri anorganici (polifosfat în granule de volutină-o rezervă de fosfor şi energie intracelulară;    
    granulele de cianoficină-polimeri de acid aspartic şi arginină - rezerve inelare de azot); 
3. incluzii anorganice simple (granule de carbonat de calciu şi de sulf coloidal). 

După structura lor evidenţiată pe electronografii sunt de două tipuri: incluzii înconjurate de membrane 
(de ex. cele de poli-β-hidroxibutirat, incluziile cu sulf) şi incluzii neînconjurate de membrane (ca de ex. cele de 
glicogen, de volutină, de cianoficină).  

O bacterie dintr-o anumită specie formează un singur tip de depozit celular, cu mici excepţii. 
 
Incluziile polizaharidice (de glicogen şi de amidon) sunt prezente în special la bacteriile sporulate 

aerobe. Ele apar ca mase mici de 50-100 nm, puternic refringente, vâscoase, care se colorează cu iod în galben-
brun (glicogenul) sau în albastru (amidonul) în contrast cu citoplasma de culoare gălbuie. 

 
Incluziile de poli-β-hidroxibutirat (PHB) (poliester al acidului β-hidroxibutiric cu GM de circa 

60.000-250.000 dal), se mai numesc şi incluzii lipidice. Pot fi evidenţiate la microscopul fotonic cu ajutorul 
coloranţilor grăsimilor (liposolubili), ca Negru de Sudan sau Sudan III. În celulele vii, ele apar ca granule foarte 
refringente, cu diametrul de 100-800 nm delimitate la periferie de o membrană monostratificată, 
electronotransparentă, groasă de 2 nm, derivată dintr-un strat al membranei plasmatice.  

Incluziile PHB conţin 98% PHB şi circa 2% lipide şi proteine şi reprezintă un material de rezervă 
tipic pentru procariote. Incluziile de PHB sunt sintetizate şi acumulate în concentraţii mari (până la 60% din 
greutatea uscată) când creşterea bacteriilor este limitată printr-un deficit de azot şi în prezenţa unor surse de 
carbon şi energie (de ex. glucoză, acetat). Ele apar la bacteriile obligat aerobe şi la cele facultativ anaerobe 
cultivate în prezenţa O2. Amintim câteva bacterii la care s-a demonstrat formarea de PHB: Bacillus, Rhizobium, 
Azotobacler, Nitrobacter etc. La bacteriile obligat anaerobe granulele lipidice se formează mai rar. Aşa de ex. 
Chromatium şi Rhodospirillum (bacterii fototrofe) fixează PHB numai în condiţii anaerobe.  

Acidul poli-β-hidroxibutiric (PHB) conţine 6-110, de obicei 60 monomeri (acid β-hidroxibutiric). 
Utilizarea PHB începe când sursa exogenă de energie nu mai este accesibilă celulelor, fiind iniţiat de 

o depolimerază care eliberează PHB din granule pentru a fi oxidat la acetoacetat (de către o dehidrogenază 
specifică β-D(-)-β-hidroxibutirat-dehidrogenază NAD). Granulele lipidice constituie rezerve de carbon şi 
energie. Ele dispar când mediul este deficitar în sursă de carbon şi energie şi este bogat în sursă de azot. 

 
Incluziile de volutină (polifosfat anorganic) au fost descrise pentru prima dată la Corynebacterium 

diphtheriae sub denumirea de corpusculi metacromatici de către Victor Babeş (corpusculi Babeş-Ernst). 
Apar sub forma unor granule sferice cu diametrul de 48 nm - 1μm, electronoopace, fără structură internă, situate 
în regiunea nucleoplasmică. Sunt alcătuite din polimeri liniari de fosfat (polimeri ai H3PO4). Polifosfaţii 
determină metacromazia volutinei.  

Formarea volutinei este în funcţie de genul sau specia bacteriei şi de compoziţia mediului.  
Se găseşte la membrii genului Mycobacterium, la unele specii de Corynebacterium. 
În general, este mai frecvent întâlnită la bacteriile Gram-pozitive, dar este prezentă şi la unele 

bacterii Gram-negative (de ex. Spirillum volutans, Pasteurella multocida). Unii autori consideră că incluziile de 
volutină ar fi formate dintr-un complex polifosfat-ARN-proteine.  

Semnificaţia biologică a incluziilor citoplasmatice. 
Volutina reprezintă o rezervă de fosfor, azot şi energie intracelulară, având funcţii 

termodinamice echivalente fosfatului bogat în energie al ATP. Participă în procesele de fosforilare. 
Formarea lor reprezintă şi o modalitate de a preîntâmpina perturbările echilibrului osmotic.  

Polifosfatul se sintetizează prin adăugarea secvenţială a resturilor de fosfat la pirofosfat: P-P + ATP ----
---> -P-P-P- + ADP. Degradarea polifosfatului, urmează calea inversă şi furnizează ATP pentru celulă. 

S-a susţinut că nu există o legătură generală între virulenţa bacteriilor şi capacitatea lor de a forma 
volutină. Astfel, la genul Corynebacterium speciile patogene formează, iar cele nepatogene nu formează 
volutină. La genul Mycobacterium toate speciile (patogene + saprofite) formează volutină, iar Spirillum volutans 
conţine multă volutină cu toate că este o bacterie saprofită. Polifosfaţii au potenţial de legare, putând lega 
ioni de Mg2+, Ca2+, Mn2+, dar şi metale grele (Pb2+, Hg2+, etc.). 
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Incluziile de sulf apar sub forma unor picături sferice birefringente, strălucitoare, cu diametrul variabil 
(0,1-1 µm), acoperite de o membrană unistratificată alcătuită din unităţi globulare proteice cu GM de circa 
13.000 dal, având o grosime de 2,5 nm. Se găsesc în sulfobacterii. La Beggiatoa şi Chromatium sunt localizate 
intracitoplasmatic, iar la Thirhodaceae în pungi invaginate ale membranei plasmatice situate între peretele 
celular şi membrana plasmatică. Sulful rezultă din oxidarea H2S. Se găsesc în cantităţi mari la bacteriile care 
cresc în medii bogate în H2S şi reprezintă un depozit de rezervă, deoarece dispar prin oxidarea sulfului dacă 
mediul devine sărac în H2S. 

Incluziile de carbonat de calciu se găsesc la unele sulfobacterii sub forma unor cristale mari de 
CaCO3 (la Thiorhodaceae, Achromatiaceae). Rolul lor încă nu se cunoaşte. 

Incluziile proteice (incluziuni parasporale) se prezintă sub forma unor cristale (octaedre bipiramidale 
având dimensiuni de 7,7 nm • 11 nm şi GM de circa 230.000 dal. S-au evidenţiat la diferite varietăţi de Bacillus 
thuringiensis (alesti, sotto, finitimus). Formarea lor este corelată cu sporularea şi s-ar datora supraproducţiei 
de proteine ale învelişului sporal şi depozitării lor intracelular. Conţin o toxină şi distrug larvele lepidopterelor 
(distrug bariera intestinală şi determină moartea lor cu fenomene de paralizie). Din acest motiv varietăţile de 
Bacillus thuringiensis se numesc bacterii insecticide, folosindu-se în practică pentru combaterea biologică a 
insectelor defoliatoare ale pădurilor, pomilor fructiferi, porumbului etc. 

Carboxisomii au o structură granulară (10 nm). Sunt pachete poliedrice de ribulozo-1,5-bifosfat 
carboxilază/oxigenază (Rubisco), o enzimă cheie în fixarea CO2 pe calea metabolică a pentozofosfaţilor (ciclul 
Calvin). Se mai numesc şi corpuri poliedrice datorită profilului lor poligonal. Sunt prezenţi la toate 
cianobacteriile, în număr variabil, în cele ale bacteriilor capabile de fotosinteză anoxigenică, precum şi la 
bacteriile chimiolitoautotrofe (chimiosintetizante). Nu sunt simple depozite de Rubisco, ci mai degrabă situsuri 
celulare active, specializate în fixarea dioxidului de carbon, proces a cărui primă etapă este catalizat de 
Rubisco. 

Granulele de cianoficină (granule structurate) sunt caracteristice cianobacteriilor, fiind polimeri de 
acid aspartic şi arginină (1:1 mol/mol). Reprezintă rezerve inelare de azot. Apar câte 1-2/celulă. Lanţurile 
polipeptidice mari ale cianoficinei sunt formate din cei doi aminoacizi (acidc aspartic şi arginină) (după 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

 
VACUOLELE sunt formaţiuni sferice, mai puţin refringente decât citoplasma; care 

apar în celula bacteriană în perioada ei de creştere activă. Ele sunt înconjurate de un înveliş 
lipoproteic şi conţin diferite substanţe de rezervă dizolvate în apă, sau gaze (Exp. la 
cianobacteriile acvatice). 

CAPSULA este formată dintr-un strat mucos alcătuit din material macromolecular de 
natură polizaharidică sau polipeptidică, vâscos, care este elaborat în unele condiţii de 
mediu, de unele bacterii. Nu este parte integrantă din celula bacteriană, ci un produs inert, 
care poate fi îndepărtat, fără ca viaţa celulei să sufere. Capsula are rol de a proteja celula 
împotriva uscăciunii, a deshidratării şi de acţiunea fagocitelor, cât şi rol antigenic, servind 
drept criteriu de identificare pentru bacteriile care o posedă. 

ZOOGLEEA este o capsulă care leagă într-o singură masă mucilaginoasă mai multe 
celule (Exp. Beggiatoa).  

CILII sau FLAGELII sunt apendice filamentoase, unice sau multiple, flexibile, cu o 
lungime de 5-25 μ, care reprezintă organe de locomoţie caracteristice procariotelor, ele 
conferind mobilitate celulei. Filamentul flagelului este pus în mişcare de o formaţiune 
specială numită corpuscul bazal, Flagelul se roteşte ca o elice propulsând celula. Nu toate 
bacteriile au posibilitate de locomoţie, aceasta fiind o proprietate de specie. Numărul şi 
dispoziţia cililor pe suprafaţa celulei bacteriene este diferită fiind un criteriu de identificare. 
Astfel acestea pot fi:  - bacterii atriche - lipsite de cili, - bacterii monotriche - cu un singur 
cil, - bacterii amfitriche - cu câte un cil la fiecare pol al celulei, - bacterii lofotriche - cu un 
smoc de cili la unul sau ambii poli ai celulei. - bacterii peritriche -cu cili dispuşi unifonn pe 
toată suprafaţa celulei . 

PILII, FIMBRIILE sunt structuri filamentoase submicroscopice flexibile întâlnite la 
unele bacteriile Gram negative. Ei se găsesc numai la anumite specii de bacterii şi în cadrul 
acestora numai la unii indivizi dintr-o populaţie. Din punct de vedere chimic sunt constituiţi 
dintr-o proteină macromoleculară cu structură antigenică. Au rol multiplu. Unii asigură 
rezistenţă faţă de deficitul de oxigen sau substanţe nutritive.  
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Unii pili au rol în procesul de conjugare bacteriană, funcţionând ca organ copulator, 
asigurând transferul intercelular de material genetic. Alţi pili reprezintă suportul pentru 
pătrunderea în celula bateriană a unor bacteriofagi. 

FORME DE REZISTENTA - Sporul bateriilor este un organ de rezistenţă care se 
formează prin procesul de sporulare la epuizarea substanţe lor nutritive din mediu sau în 
cazul apariţiei unor condiţii de viaţă neprielnice. Apare în celula vegetativă sub forma unor 
corpusculi mai refringenţi. Forma şi aşezarea sa reprezintă criterii de indentificare pentru 
bacterii. 

SPORUL BACTERIAN este o formă de rezistenţă şi nu de înmulţire, pentru că o 
bacterie poate forma un singur spor, care prin germinare, în condiţii optime de viaţă, 
formează o singură celulă bacteriană. Sporogeneza şi apariţia formelor de latenţă reprezintă 
una din strategiile de adaptare a celulelor procariote la un mediu restrictiv (neprielnic). Sporul 
prezintă o formă de viaţă latentă, capabilă să supravieţuiască o perioadă îndelungată şi dotat 
cu capacitate de a reveni la faza de creştere vegetativă în condiţii de mediu corespunzătoare. 
El păstrează intacte toate caracterele genotipice ale formei vegetative care îl generează şi le 
transmite ca atare celulei vegetative rezultate din germinarea sa.  

La bacterii întâlnim mai multe tipuri de spori: 
         1) - Endosporul este sporul tipic pentru bacterii. El apare intracelular şi este dotat cu o 
mare rezistenţă. Are formă rotundă, ovală şi foarte rar cilindrică. Poate avea o localizare 
centrală, terminală sau subterminală în celula generatoare. Poate avea diametrul egal cu cel al 
celulei generatoare, caz în care nu o deformează, sau poate deforma celula, având un 
diametru mai mare decât aceasta. Este întâlnit la un număr redus de specii de bacterii grupate 
în fam. Bacillaceae. Într-o celulă vegetativă se formează un singur endospor. Structura sa 
este deosebit de complexă. Caracteristic endosporului este învelişul sporal, care are o 
structură foarte complicată şi care are rol în conferirea rezistenţei sporului. În compoziţia 
învelişului sporal se găsesc o serie de substanţe şi structuri caracteristice, care nu sunt 
întâlnite la celula vegetativă. Învelişul sporal este tristratificat şi el înveleşte protoplastul 
(celula sporală propriu-zisă), care se găseşte în stare de latenţă, în care activitatea metabolică 
a încetat aproape complect, datorită blocării tuturor situsurilor active ale enzimelor 
implicate în procesele metabolice, prin legarea apei libere de compuşii organici. Sporul 
conţine o cantitate mai mare de ioni de calciu şi magneziu decât celula vegetativă cât şi 
substanţe specifice - sarea de calciu şi magneziu a acidul dipicolinic cu rol în scăderea 
termosensibilităţii enzimelor. Aceşti compuşi conferă sporului termorezistenţă ridicată. 
Endosporul prezintă apendici sporali cu rol în răspândirea şi germinarea sa.  

Sporul se formează în urma procesului de sporogeneză care este un proces etapizat, 
determinat genetic. În momentul declanşării sporulării, în celula bacteriană, se produc 
modificări morfologice şi fiziologice. Astfel, are loc o concentrare a costituenţilor celulari ai 
celulei vegetative, care vor intra în componenţa celulei sporale. În urma formării 
endosporului, din celula vegetativă rămâne doar peretele celular, care menţine forma celulei. 
Interiorul ei, ocupat de endospor, este inactiv. După formarea sporului, celula vegetativă 
poate să rămână ataşată de spor (Exp. la genul Clostridium) sau sporul se poate elibera prin 
liza peretelui celular. Sporularea este determinată în principal de deteriorarea condiţiilor de 
mediu, în primul rând de epuizarea substanţelor nutritive. Endosporul conferă celulei 
bacteriene rezistenţă la temperatură, uscăciune, antibiotice şi substanţe antibacteriene, 
radiaţii, etc. Sub formă de spori bacteriile pot rezista sute de ani, păstrându-şi intacte 
proprietăţile vitale. Endosporii au o longevitate foarte mare (Exp. sporii de Bacillus 
anthracis sunt viabili peste 70 de ani).  

Germinarea este un proces invers sporulării, care constă în transformarea sporului în 
celulă vegetativă, atunci când acesta ajunge în condiţii favorabile de mediu (umiditate, 
substrat nutritiv).  
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Prin germinare se formează din spor o nouă celulă vegetativă, care are aceeaşi 
informaţie genetică şi aceleaşi caracteristici cu celula din care a provenit endosporul. 
         2) - Sporul de origine hifală este întâlnit la actinomicete, bacterii filamentoase din sol 
şi ape. El se formează prin sciziune hifală. Se poate prezenta sub mai multe forme:   
● Arthrosporii (conidii) similare celor de la fungi, iau naştere prin transformarea în spor a 
întregii bacterii. Reprezintă un chist care conţine celule vegetative transformate în întregime 
în spori.  
● Oidiosporii apar prin fragmentarea întregului miceliu în elemente cocoide sau bacilare 
(Exp. Nocardia). 
● Aleurospori sunt spori solitari care iau naştere apical sau lateral pe sporofori scurţi după 
care sunt eliberaţi (Exp. Micromonospora). 
● Zoospori (mobili) la Actinoplanes, Planomonospora şi  
● Aplanospori (imobili) la Streptosporangium, Microellobospora. 
         3) - Microchişti sunt întâlniţi la Myxobacteriales, (Exp. la Azotobacter). Sunt stadii de 
repaus sau de supravieţuire, formate ca răspuns la modificări ale factorilor de mediu. Ei 
provin din transformarea unei celule vegetative prin îngroşarea pereţilor şi acumularea de 
material de rezervă. 
 
3. Conceptul de bacterie. Caracteristici structurale, chimice, fizice  

 
       Primele bacterii au fost evidentiate şi descrise de către Leeuwehoek (1675), dar, recunoaşterea lor ca 
grup distinct s-a făcut de către Cohn, în perioada 1850-1875, pe baza proprietăţilor grupului omogen al 
eubacteriilor. Unii autori (Stanier şi Lwoff, 1973) consideră că adevăratul fondator al bacteriologei ca ramură 
specializată a biologiei este F.Cohn (după Dăgan-Bularda, Samuel, 2006). Ulterior, descoperirea diferitelor 
grupuri de bacterii (actinomicete = actinobacterii, spirochete, mixobacterii etc.) a scos în evidenţă multe 
caractere neunitare. De exemplu, descrierea bacteriilor imobile (nemotile) sau mobile (motile), cu unul sau mai 
mulţi cili (flageli) sau prin alunecare, târâre pe substrat, prin contracţia filamentului axial. 

Multiplicarea se poate face prin diviziune, înmugurire sau formare de celule specializate (spori), 
prin segmentare şi fragmentare la actinomicete. Unele bacterii, cum sunt actinobacteriile (actinomicetele) 
prezintă asemănări cu grupul micromicetelor (fungilor microscopici), datorită structurii lor miceliene; altele ca 
de ex. mixobacteriile prezintă un ciclu de dezvoltare complex, care include un stadiu de creştere vegetativă şi 
un altul de fructificaţii policelulare, adesea cu dimensiuni macroscopice asemănătoare protistelor 
amoeboidale. 

Conceptul de bacterie a fost definit abia în perioada 1960-1964, grupând microorganismele pe criterii 
obiectiv ştiintifice, discriminatorii, care până atunci erau reunite prin acord pur convenţional.  

Stanier (1962,1964,1967) a fost primul cercetător care a demonstrat că diversificarea prin evoluţie a 
lumii bacteriene are la bază un caracter comun - celula procariotă – iar această diversitate poate fi redată mai 
ales sub raport structural (Dăgan-Bularda, Samuel, 2006) . 

Conceptul de bacterie, în forma sa actuală, nu poate fi definit decât în funcţie de această organizare 
procariotă şi prin comparaţie cu tipul de organizare a celulei eucariote.  

Celula procariotă, mai putin complexă, este unitatea de structură a bacteriilor în sens larg şi a 
cianobacteriilor (după Dăgan-Bularda, Samuel, 2006). 

Celula eucariotă, mai complexă, este unitatea de structură a tuturor celulelor celorlalte grupe de 
vieţuitoare, alge, fungi, briofite, plante vasculare şi a tuturor animalelor. 

Diferenţa dintre tipul procariot şi eucariot reprezintă cea mai mare discontinuitate evolutivă, unică, 
prezentă azi în lumea vie. Nu se cunosc intermediari între procariote şi eucariote, nu s-au descris 
organisme cu o structură celulară de tranziţie. 

Dodge (1965, 1971) plecând de la observaţiile că dinoflagelatele au unele caracteristici ale 
procariotelor şi altele de eucariote, propune includerea acestora într-un grup intermediar Mesokaryota(dupa 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006).  

Cercetările de microscopie electronică şi cele de biologie celulară, alături de alte date, au permis 
încadrarea pe baze ştiinţifice a diferitelor entităţi într-un grup sau altul. 
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Structura unei celule bacteriene
(dupa Dăgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. )

Structura unei celule bacteriene
(dupa Dăgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. )  

Structura unei celule bacteriene  
(dupa Dăgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. ) 

 

  

 

Constituenţii celulei procariote, incluzând şi carboxizomi  
(după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006) 
 

 

 

Constituenţii celulei procariote, incluzînd şi carboxizomul 
(dupa Dăgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. ) 
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Caracterele distinctive ale celulelor procariote şi eucariote  

(dupa Drăgan-Bularda, Samuel Alina Dora, 2006) 
Celula procariotă Celula eucariotă Caracterul 

Bacteria 
Cyanobacteria 

Algae, Fungi, Protozoa, 
Plantae, Animalia 

1 2 3 
Dimensiuni Microorganisme unicelulare.  

Cele mai mari sunt filamentoase sau 
spiralate. Valoarea medie: 1 µm 
Volum: 1 µm3 

Unele sunt microorganisme (cu dimensiuni mai 
mari). Cele mai multe sunt unităţi de structură 
ale unor organisme. Valoarea medie: l0 µm  
Volum: 1000 µm3 

Peretele celular Prezent constant (exceptie 
Mycoplasma şi Halobacterium). 
Prezenţa constantă a unor 
constituenţi chimici caracteristici: 
mureina, uneori acizi teichoici, acid 
diaminopimelic. 

Absent la celulele animale. 
Prezent la celulele vegetate şi 
fungi. Compoziţia chimică  
variabilă: celuloză (celula 
vegetală), chitină (fungi), uneori 
polioze, proteine, siliciu etc. 

Permea-
bilitate 

Foarte selectivă (permeabilă numai 
pentru apă, unii anioni, acizi graşi şi 
substanţe liposolubile, fragmente de 
ADN etc (molecule cu ø<0,8 nm) 

Plasticitate mare. Permite trecerea unor 
particule vizibile la 
microscopul electronic sau chiar 
fotonic (celula animală) 

Membrana 
plasmatică 
(citoplasmatică) 

Steroli Absenţi. Excepţie Mycoplasma  
cultivată pe mediu cu steroli, prin 
încorporarea din mediu. 

Steroli prezenţi constant 

Citoplasma Gel permanent (menţine structurile 
în lipsa membranelor interne). 
Absenţa curenţilor citoplasmatici. 

Transformări reversibile: sol-gel 
Prezenţa curenţilor citoplasmatici. 

Mitocondrii Absente Prezente 
Organizare Nucleoid sau nucleosoni fără formă 

caracteristică (fară nucleol) 
Tipică, cu nucleol 

Sediul 
informaţiei 
genetice 

Nucleoplasmă Nucleu Mitocondrii 
Cloroplaste 

Raportul 
cu citoplasma 

Contact direct  
(fără membrană nucleară) 

Membrană 
nucleară 

Membrane externe ale 
organitelor 

Particularităţi  
de structură şi 
funcţie ale 
materialului 
genetic 

Structură 
moleculară 

Cromosom bacterian 
(ADN d.c.circular închis covalent;  
accesoriu plasmide (unităţi genetice 
extracromosomale) 

Număr constant 
(caracteristic de 
specie) de cromo-
somi ADN+histone) 

ADN d.c. circular 

Simplu, semiconservativ Mitoză Ca la procariote Mecanismul replicării 
Sediul traducerii 
Mesajului genetic 

Citoplasmă 
Ribosomi 70S 

Citoplasmă 
Ribosomi 80S 

Organite 
Ribosomi 70S 

Cloroplaste Absente. Înlocuite de structuri 
simple derivate din membrana 
plasmatică 

Prezente (la cele capabile 
de fotosinteză) 

Motilitate Flageli (cili) (făcultativ). Structură 
simplă, caracteristică de tip 
procariot (filament de flagelină 
+motor rotativ) 

Cilii sau flageli (facultativ) de tip eucariot 
(structură complexă, caracteristică: 2x9+2) 

Tipul de diviziune Diviziune simplă. Rar înmugurire 
(diviziune asimetrică), fragmentare 
sau segmentare (diviziune multiplă) 
la bacteriile filamentoase 

Divizitune indirectă (mitoză) 
Cu faze caracteristice 

Procese de sexualitate Absente. Excepţional procese de 
protosexualitate: transfer unidirectio 
nal cu formare de merozigoţi (parţial 
şi temporar diploid) 

Frecvente. Formarea gameţilor 
haploizi precedată de meioză 
(diviziune reducţională). 
Zigot diploid. 

Mecanisme de transfer al 
materialului genetic 

Transformare genetică. Transducţie 
genetică. Conjugare. Sexducţie. 

Fuziune de gameţi urmată 
de fuziune nucleară. 
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Caracterul Celula procariotă Celula eucariotă 
Capacitate de endocitoză şi 
exocitoză 

Absentă  Prezente: pinocitoză, endocitoză, exocitoză 

Infecţie virală prin fagocitarea 
virionului 

Imposibilă Prezentă (celula vegetală numai după lezarea 
pereteluicelular) 

Capacitatea de digestie 
intracelulară (intravacuolară) 
după fagocitoză sau pinocitoză, 
prin lizosomi 

Absentă Prezentă 

Secreţia substanţelor dizolvate 
sau a microstructurilor prin 
exocitoza vacuolelor formate de 
aparatul Golgi. 

Absentă Prezentă 

Funcţiile datorate sistemelor 
microtubulare (asamblare aparat 
mitotic, locomoţie ciliată etc) 

Absentă Prezentă 

Agenţi Ţintă 
Penicilină 
Bacitracină 
Cicloserină 

Biosinteza 
peptidoglicanilor 

Prezentă Absentă 

Vinblastină 
Colchicină 

Asamblarea 
microtubulilor 

Absentă Prezentă 

Cloramfenicol 
Streptomicină 
Tetracicline 
Macrolide 

Ribosomi 70S Prezentă Absentă* 

Cicloheximide Ribosomi 80S Absentă Prezentă 

Sensibilitatea la agenţi cu 
toxicitate selectivă, activi pe 
anumite structuri celulare "ţintă" 

Antibiotice 
polienice 
Micostatine 

Sterolii 
membranei 
plasmatice 

Absentă Prezentă 

Capacitatea de a forma 
organisme multicelulare 

Absentă. Sunt organisme unicelulare 
solitare sau coloniale 

Formează frecvent organisme multicelulare 

Capacitatea de diferentiere 
celulară 

Foarte rară şi limitată Prezentă 

(dupa Drăgan-Bularda, Samuel Alina Dora, 2006)
 

Compozitia chimică a bacteriilor 
Este controlată genetic în ceea ce priveşte numărul şi diversitatea, atât ale macromoleculelor, cât şi ale 

unor molecule mici corelate funcţional cu acestea. Cunoaşterea compoziţiei chimice ajută la descifrarea 
proceselor vitale ale bacteriilor, acestea fiind asociate cu importante transformări chimice, permiţând stabilirea 
cerinţelor nutritive ale bacteriilor şi prepararea mediilor nutritive.  

Apa. Bacteriile conţin 70-85%, în medie 80% apă şi 15-25% , în medie 20%, substanţă uscată. 
Conţinutul în apă reflectă diferenţa dintre greutatea lor umedă şi cea uscată. Strarea apei în celulă poate fi liberă 
sau legată. Apa liberă constituie un solvent pentru substanţele hidrosolubile şi un mediu dispersant pentru 
substanţele insolubile în apă. Apa legată este fixată, prin forţe fizico-chimice, de diferiţi compuşi 
macromoleculari. În spori apa se găseşte numai în stare legată. Ca reactiv, apa participă la toate reacţiile 
hidrolitice şi la cele de oxidare (adiţionare sau eliberare de apă). 

Compoziţia chimică a unei celule de E.coli* în faza de diviziune activă  
(Watson, 1977, după Drăgan-Bularda, Samuel, 2006) 

 Constituentul % faţă de 
greutatea totală 

Greutatea 
moleculară medie 

Numărul 
aproximativ de 
molecule/celulă 

Numărul de tipuri 
de molecule diferite 

Apă 70 18 4.1010 1 
Ioni anorganici: Na+, K+, 
Mg2+, Ca2+,Cl-,  
Fe2+, PO4

3-, SO4
2- 

1 40 2,5.108 20 

Glucide şi precursori 3 150 2.108 200 
Aminoacizi şi precursori 0,4 120 3.107 100 
Nucleotide şi precursori 0,4 300 1,2.107 200 
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Lipide şi precursori 2 750 2,5.107 50 
Diferite molecule mici (hem, 
chinone, produşi de 
degradare a substanţelor nu-
tritive) 

0,2 150 1,5.107 200 

Proteine 15 40.000 106 2000-3000 
ADN Cromozomal** 1 2,5.109 4 1 
ARN 6    
ARNr 16 S  500.000 3.104 1 (?) 
ARNr 23 S  1.000.000 3.104 1 (?) 
ARNt  25.000 4.105 40 
ARNm  1.000.000 103 1000 

*   Greutatea calculată a unei celule bacteriene =l012 daltoni 
**  Frecvent se pot găsi în plus una sau mai multe molecule de ADN, de acelaşi tip sau de tipuri diferite, cores-
punzând plasmidelor. 

 
Substanţa uscată. În aceasta predomină substanţele organice, cenuşa raportată la greutatea substanţei 

uscate reprezentând 2-30%. În cursul incinerării, P, S şi Fe, precum şi celelalte metale din compuşii organici trec 
în compoziţia cenuşii sub formă oxidată (fosfaţi, sulfaţi, oxizi sau săruri de Fe şi alte metale), substanţa uscată 
conţinand în jur de 70-98% compuşi organici. 

Cantitatea carbonului la bacterii variază de obicei între 40-60%, în medie 50% din greutatea uscată, 
iar cea a azotului între 5-15%, în medie 10%. Raportul C:N este egal cu 5 (50:10=5). Cantitatea de H şi O este 
egală cu circa 30-35% din greutatea uscată. 

Substanţele organice. Acizii nucleici. Oscilează între 5-25% din greutatea uscată (în funcţie de specie, 
vârstă, condiţii de cultură). La cele mai multe specii, conţinutul acizilor nucleici este 8-10%, o valoare ridicată, 
bacteriile fiind considerate, după timus celulele cele mai bogate în acizi nucelici. ADN bacterian este alcătuit 
din adenină, guanină, timină, citozină, dezoxiriboză şi acid o-sforic. In ADN bacterian: 1. Numărul resturilor de 
adenină (A) este egal cu cel al resturilor de timină (T), deci A=T, respectiv A/T=1; 2. Numărul resturilor de 
guanină (G) este egal cu cel al resturilor de citozină (C), deci G/C=1; 3. Numărul resturilor de baze purinice 
(A+G) este egal cu numărul resturilor de baze pirimidinice (T+C), deci A+G=T+C sau A+G/T+C=1. 

ARN conţine resturi de adenină, guanină, citozină, uracil, riboză şi acid o-fosforic. La toate bacteriile 
ARN>ADN, deci ARN/ADN>1. 

Bacteriile conţin mici cantităţi de baze azotate libere şi de nucleozid fosfati liberi. De asemenea, este 
mică şi cantitatea celorlalţi nucleozidfosfati (de ex. o bacterie conţine circa 1610 g ATP). 

Proteinele. Reprezintă 40-60% (în medie 50%) din greutatea uscată a bacteriilor. Se găsesc 
holoproteine, heteroproteine (nucleoproteine, lipoproteine, hemoproteine, gluco- sau mucoproteine). Au rol 
plastic în constituenţii celulari, rol metabolic (proteinele enzimatice), rol în agresivitatea bacteriilor (de ex. 
hialuronidaza). Toxicitatea bacteriilor este determinată de proteine (exotoxine) cum ar fi exotoxina difterică, 
tetanică, botulinică; endotoxinele sunt lipoproteine. 

Antigenele bacteriilor ca şi cele virale sau ale altor vietuitoare sunt sau conţin proteine (excepţie fac 
endotoxinele). Anticorpii sunt glucoproteine. 

Bacteriile fiind bogate în proteine prezintă perspectivă pentru utilizarea lor ca furaje ieftine. Unele 
bacterii pot acumula în mediu cantităţi mari de aminoacizi (de ex. acidul L-glutamic produs de 
Corynebacteriurn glutamicum). 

Glucidele. Reprezintă 12-28% (în medie 20%) din greutatea uscată. În comparaţie cu plantele 
superioare, bacteriile conţin mai puţine glucide. Sunt mono-, oligo- şi polizaharide. La rândul lor polizaharidele 
pot fi 1. hexozane (de ex. glicogenul la enterobacterii, amidonul la Clostridium, levanul la Bacillus, dextranul la 
Leuconostoc) 2. pentozane şi 3. polizaharide mixte (polizaharidele parietale, capsulare). 

Lipidele. Reprezintă la bacterii 1-80% din greutatea uscată, în general nedepăşind 10%, excepţie 
făcând bacteriile acidorezistente. Ele se pot grupa în mai multe categorii: 
1.gliceride, 2.fosfolipide (lipsite de N, respectiv deţinătoare de N), 3.glucolipide, 4.aminolipide, 5.peptidolipide, 
6.lipoproteine, 7.ceruri, 8.steroizi, 9.hidrocarburi. 

Cenuşa. Reprezintă 2-30% din greutatea substanţei uscate. Fosforul (sub formă de P2O5) constituie 
circa 40% din cenuşa bacteriană. Alte macroelemente din cenuşă : K, S, Na, Ca, Mg, Cl, Fe. S-au evidenţiat şi 
microelemente: Zn, Co, Mo, V etc. 

Substanţele minerale intră în compoziţia multor compuşi organici şi activează unele enzime. Intervin în 
reglarea permeabilităţii celulare, a presiunii osmotice, a pH-ului, influenţează stabilitatea coloidală (dupa 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006) 
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Pigmenţii bacterieni  
Pigmentogeneza este un caracter taxonomic (fapt reflectat şi în unele denumiri, de ex. Rhodospirillum, 

Chromobacterium etc.). Sinteza pigmenţilor este influenţată de mulţi factori de mediu. Mediile solide sunt mai 
favorabile pentru formarea pigmenţilor decât cele lichide. Serratia marcescens (bacilul prodigios) formează 
pigmenţi la 20-25oC, dar nu şi la 37°C şi în prezenţa O2. Clostridiile formează pigmenţi numai în absenţa O2, la 
un potenţial oxido-reducător scăzut. Absenţa O2 şi prezenţa luminii sunt condiţiile necesare pentru sinteza 
clorofilei la bacteriile fototrofe verzi. Cele purpurii pot forma clorofilă şi în prezenţa O2, la întuneric, dar lumina 
şi condiţiile anaerobe stimulează pigmentogeneza.  

După localizarea pigmenţilor, deosebim 3 tipuri de bacterii pigmentate: 1.cromofore, 2.paracromofore 
şi 3. cromopare (dupa Drăgan-Bularda, Samuel Alina Dora, 2006). 

Bacteriile cromofore nu secretă pigmenţii în mediu (de ex. bacteriile fototrofe conţinând clorofilă şi 
carotinoizi). 

Bacteriile paracromofore au pigmenţii localizaţi în membrana citoplasmatică (de ex. Staphylococcus 
aureus, Sarcina). Tot aici pot fi menţionate şi ferobacteriile la care Fe(OH)3 se acumulează în teaca din jurul 
celulelor. 

La bacteriile cromopare pigmenţii difuzează în mediu (de ex. la Serratia marcescens se elimină 
prodigiozină, Pseudomonas pyocyanea - piocianină, Chromobacterium violaceum - violaceină). 

Din punct de vedere chimic, pigmenţii bacterieni pot fi: carotinoizi (la bacteriile fototrofe, la 
Staphylococcus, Sarcina, Mycobacterium, Xanthomonas etc.; culoarea lor este roşie, galbenă sau portocalie); 
pirolici (clorofilele, prodigiozina); fenazinici (piocianina); naftochinonici (ftiocolul la Mycobacterium 
tuberculosis); melanici (la Azotobacter chroococcum). 

Rolul pigmenţilor. La bacteriile fotosintetizante au rol în fotosinteză (clorofilele), respectiv 
carotinoizii previn fotooxidarea clorofilei. La cele chimiotrofe rolul pigmenţilor este incert. După unii 
cercetători, pigmenţii ar fi produşi de deşeu, după alţii ar avea rol de protecţie faţă de razele ultraviolete (de ex. 
Sarcina), faţă de unele protozoare (bacteriile pigmentate în roşu, violet, verde). Unii pigmenţi exercită o acţiune 
antibiotică asupra unor bacterii (de ex. violaceina asupra meningococilor, piocianina asupra bacilului 
antraxului), iar alţii pot servi şi ca transportori de H în reacţiile de respiraţie (cei fenazinici şi respectiv 
ftiocolul). Prezenţa în ape a unui mare număr de bacterii pigmentate (Pseudomonas fluorescens, Serratia 
marcescens, Chromobacterium violaceum, Flavobacterium) coincide cu un conţinut ridicat de substanţe 
organice în aceasta şi permite suspectarea acestor ape din punctul de vedere al potabilităţii lor (dupa Drăgan-
Bularda, Samuel, 2006) 
 
Enzimele bacteriene. Se pot grupa după mai multe criterii. 
1. După compoziţia lor chimică pot fi: holoproteice, metaloproteice sau heteroproteice.  
2. În functie de natura acţiunii catalitice există 6 clase de enzime (oxidoreductaze, transferaze, hidrolaze, 
liaze, izomeraze şi ligaze=sintetaze). 
3. După raportul enzimelor cu celula se disting exoenzime şi endoenzime. 
Exoenzimele (enzimele extracelulare) difuzează în mediu din celula unde au fost elaborate, unde acţionează 
asupra substratului enzimatic. Se pune problema difuziei lor din celule. S-au emis 3 ipoteze în acest sens: 

a) Exoenzimele se formează pe suprafaţa externă a membranei citoplasmatice, la bacteriile 
Gram-negative în spaţiul periplasmic. 
b) Se formează în membrana plasmatică şi sunt secretate prin pinocitoză inversă.  
c) Se eliberează după moartea celulelor, în urma autolizei. 

Prefixele exo- şi endo- în denumirea unor enzime exprimă locul acţiunii asupra moleculei de substrat şi 
nu o localizare extracelulară sau intracelulară. De ex. exo-DN-aza scindează catena de ADN de la capătul ei, iar 
endo-DN-aza atacă legăturile interne (neperiferice). 

Exoenzimele sunt în marea lor majoritate hidrolaze care acţionează asupra substraturilor cu GM mare 
(amidon, celuloză, substante pectice etc.). Sub acţiunea lor macromoleculele se scindează în molecule mici care 
pot fi absorbite de celulă. Aşa de ex. este gelatinaza (o proteinază) produsă de foarte multe bacterii saprofite 
(Bacillus subtilis, Proteus vulgaris) şi patogene (Bacillus anthracis), streptokinaza (tot o proteinază) produsă de 
mulţi streptococi ce descompune fibrina, hialuronidaza (o polizaharidază) care descompune acidul hialuronic 
din ţesutul conjuctiv. Dintre exoenzimele care acţionează asupra substraturilor cu greutate moleculară relativ 
mică menţionăm penicilinazele, levansucraza, dextransucraza. La unele bacterii acestea pot endoenzime. 

Endoenzimele (enzimele intracelulare) acţionează în interiorul celulei. Cele mai multe enzime 
bacteriene sunt endoenzime (oxidoreductaze, liaze, izomeraze, ligaze, majoritatea transferazelor, multe 
hidrolaze). Endoenzimele pot fi solubile (lioenzime) şi insolubile (desmoenzime). Lioenzimele pot fi extrase 
uşor din celulele dezintegrate, pe când desmoezimele rămân legate de componentele insolubile ale celulei. La o 
centrifugare la viteze mari lioenzimele intră în supernatant, pe când desmoenzimele rămân în detritusul celular 
din sediment (de ex. oxidoreductazele legate prin lipide de mezosom sau de membrana plasmatică). Se 
menţionează că şi endoenzimele insolubile pot fi solubilizate prin tratamente care duc la dizolvarea lipidelor. 
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Exoenzimele şi endoenzimele eliberate din celulele lizate se pot adsorbi pe particulele minerale şi 
organice din soluri şi nămoluri (în această stare rezistă la degradarea lor microbiană) (dupa Drăgan-Bularda, 
Samuel, 2006) 

Producerea enzimelor în funcţie de substrat. La bacterii unele enzime sunt constitutive, altele 
adaptative (Karstrom, 1937, dupa Drăgan-Bularda, Samuel, 2006). Cele constitutive sunt elaborate în mod 
constant, cantitatea lor nefiind influenţată de condiţiile de nutriţie (prezenţa substratului în mediu). Enzimele 
adaptative (induse, inductibile) se sintetizează numai în prezenţa în mediu a inductorului (de obicei substratul 
enzimatic). 

Totalitatea enzimelor de care dispune celula se numeşte echipament enzimatic. La bacterii acesta este 
bogat şi în privinţa naturii enzimelor şi a cantităţii lor. Există deosebiri între bacterii în funcţie de echipamentul 
enzimatic. Astfel, acesta este foarte bogat la bacteriile autotrofe (ele îşi pot sintetiza toate substanţele organice, 
pornind de la substanţe minerale), în timp ce la cele heterotrofe este mai redus. 

Modificarea activităţii enzimelor fără schimbarea cantităţii lor se poate manifesta prin activare în 
prezenţa substratului enzimatic sau prin inhibiţie în urma interacţiunii cu produşii de reacţie (retroinhibiţie sau 
înhibiţie prin feedback). 

Modificarea activităţii enzimelor prin schimbarea cantităţii lor se realizează prin inducerea sau represia 
sintezei lor. Inducţia se produce sub acţiunea inductorului (de obicei substratul enzimatic) care inactivează un 
represor (o proteină) cu rol în reprimarea sintezei enzimei (inductor=derepresor). Represia are loc sub acţiunea 
corepresorului (produşi finali de reacţie) care activează o proteină citoplasmatică (aporepresor), formându-se 
represorul activ, cu rol în reprimarea sintezei (represie prin feedback). Se mai întâlneşte şi represia prin 
catabolit, datorată unor substanţe ce servesc ca surse de energie (glucoză) sau produşilor intermediari de 
catabolizare a acestor surse. 

Preparatele enzimatice obţinute din bacterii prezintă o importanţă practică deosebită.  
Preeparatele amilolitice se folosesc în industria spirtului (pentru zaharificarea plămezii de cereale). În 

industria textilă se folosesc preparate amilolitice şi proteolitice (pentru îndepărtarea dextrinei, respectiv cazeinei 
cu care se protejează fibrele în timpul ţesutului). 

În zootehnie se folosesc preparate celulolitice pentru accelerarea digestiei furajelor celulozice, iar în 
medicină se utilizează enzime pentru compensarea insuficienţei enzimelor digestive, pentru lizarea cheagurilor 
după intervenţiile chirurgicale (streptokinaza) sau cu efect antitumoral (L-asparaginaza) (dupa Drăgan-Bularda, 
Samuel, 2006) 

 
Chimia fizică a bacteriilor 
 

Indicele de refractie. Bacteriile se suspendă în lichide cu indici de refracţie cunoscuţi, devenind 
invizibile la microscop când au acelaşi indice ca cel al lichidului de suspendare. De ex. la Salmonella typhi 
acesta este egal cu 1,55. 

Vâscozitatea. La suspensiile bacteriene se determină cu ajutorul vâscozimetrelor, iar cea intracelulară 
prin ultracentrifugare, stabilindu-se viteza de deplasare a incluziilor citoplasmatice. La celulele tinere întrece de 
10-20 ori vâscozitatea apei, iar cea a celulelor bătrâne de peste 80 ori. 

Muiabilitatea. Este legată de prezenţa grupărilor hidrofile (polare, ionizabile) şi hidrofobe (nepolare, 
neionizabile) în straturile superficiale ale celulei (membrană citoplasmatică, perete celular, capsulă). Grupările 
hidrofile pot fi acide (-COOH; -OH etc.) sau bazice (-NH, etc.). Aceste grupări tind să se asocieze cu apa 
(proces de hidratare). O suprafaţă hidrofilă se lasă muiată de apă. Grupările hidrofile sunt predominante atunci 
când lipidele sunt absente sau sunt în cantităţi mici. Grupările hidrofobe pot fi de tip alchil (CH3-, CH3-CH2- 
etc.) sau aril (C6H5- etc.). Aceste grupări resping apa. O suprafaţă hidrofobă nu se lasă muiată de apă. 
Predominanţa grupărilor hidrofobe se datoreşte bogăţiei în lipide. 

Sarcina electrică. Se stabileşte prin studierea migrării bacteriilor într-un câmp electric (electroforeză). 
În general, bacteriile migrează spre polul pozitiv (suprafaţa lor find electronegativă). Spirochetele şi Salmonella 
paratyphi B au unele celule care sunt şi electropozitive. 

Aglutinarea nespecifică. Este determinată numai de însuşirile fizico-chimice ale celulelor şi ale 
mediului (gradul de hidratare a grupărilor polare, adsorbţia de ioni, sarcina electrică a suprafeţei celulare, 
coloizii protectori). Ea poate fi spontană (bacteriile se agregă şi se depun), acidă (sub acţiunea acizilor adăugaţi 
la suspensie) sau sauna (provocată de săruri). Aglutinarea specifică se realizează sub acţiunea anticorpilor 
(aglutinine), dar pot acţiona şi factorii fizico-chimici. 

Presiunea osmotică. Este mai mare la bacteriile Gram-pozitive (Staphylococcus aureus - 15-20 atm.) 
decât la cele Gram-negative (la E.coli - 6 atm., la Mycoplasma - 3 atm.). La celulele tinere, presiunea osmotică 
este mai mare decât la celulele bătrâne, fiind întotdeauna mai mare decât a mediului, fapt ce duce la pătrunderea 
apei în celulă (aceasta devine turgescentă). Există adaptări: bacteriile din solurile umede (regiunile umede) au o 
presiune osmotică mică (4 atm.), în cele din regiunile aride este mai mare (15-17 atm.), iar la cele din deşerturi 
este foarte mare (150-200 atm.). 
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pH. Bacteriile sunt puţin sensibile la modificările concentraţiei de H+, ele se dezvoltă în zone largi de 
pH (4,5-9), zona optimă fiind 6,5-7,5. Bacteriile patogene pentru om au pH optim la 7,2 (pH sângelui). Fac 
excepţii unele bacterii patogene cum ar fi Mycobacterium tuberculosis (pH 6,8), Vibrio cholerae (pH 8,5), apoi 
bacteriile lactice care preferă mediile uşor acide, cele de putrefacţie care preferă mediile uşor alcaline, respectiv 
tulpinile de Thiobacillus thiooxidans care se dezvoltă la pH 2-3,5. 

Adsorbţia. Bacteriile sunt adsorbite din suspensiile lor pe suprafaţa particulelor de hidroxid de Fe sau 
Al, cărbune activ, caolin (Eisenberg, 1918). S-a dovedit adsorbţia bacteriilor pe particulele de sol (Dianova şi 
Voroşilova, 1925), pe perle, praf şi lame de sticlă (ZoBell, 1943), pe răşina sintetică Dowex-1 (Hattori şi 
Furusaka, 1959). Bacteriile Gram-pozitive sunt mai puternic adsorbite (mai multe) decât cele Gram-negative, 
cele imobile mai bine decât cele mobile, cele capsulate faţă de cele necapsulate, piliate faţă de cele nepiliate. 
Bacteriile adsorbite pe minerale argiloase respiră mai intens, utilizând mai multă glucoză şi aminoacizi (dupa 
Drăgan-Bularda, Samuel, 2006) 

Coloraţia. Pentru coloraţie se folosesc substanţe anorganice şi organice numite coloranţi. Dintre 
substanţele anorganice amintim: iodul (sub formă de soluţie Lugol pentru evidenţierea incluziilor de glicogen), 
acid osmic (pentru evidenţierea acizilor graşi nesaturaţi), AgNO3 (la impregnarea argentică a cililor şi 
spirochetelor). 

Substanţele organice colorate conţin grupări chimice nesaturate, numite cromofore, iar compusul se 
numeşte cromogen, ca de ex. -N=N (azo), -N=O (nitrozo), =C=C= (etenil), =C=O (carbonil), p-chinonică. 
Saturarea acestor grupări duce la compuşi incolori (leucoderivaţi).  

Coloranţii în afară de grupările cromofore conţin şi grupări auxocrome, care pot fi bazice (amino, 
dimetilamino-N(CH3)2) sau acide (carboxil, hidroxil). În funcţie de natura grupărilor auxocrome, coloranţii pot 
fi bazici sau acizi. Coloranţii bazici sunt săruri ale HCl (clorhidraţi) iar cei acizi sunt săruri de Na sau K. 
Coloranţii sintetici cei mai uzuali sunt de tipul chinoizilor gruparea p-chinonică). Dintre coloranţii bazici 
menţionăm: fucsina bazică, cristal violetul, albastrul de metilen, violetul de metil etc., respectiv dintre coloranţii 
acizi: eozină, eritrozină, verde de malachit, roz Bengal, fucsină acidă (Fig.2 =51). Coloranţii indiferenţi (de ex. 
Sudan III) nu contin grupări auxocrome (el colorează incluziile lipidice deoarece se dizolvă în lipide, nu 
reacţionează chimic cu ele). 

Nucleul se colorează bine cu coloranţii bazici datorită grupărilor fosfatice acide din acizii nucleici. 
Citoplasma se colorează atât cu coloranţii acizi cât şi cu cei bazici, datorită caracterului amfoter al proteinelor. 
Proteinele, în mediu mai alcalin decât pH punctului lor izoelectric se comportă ca acizi, iar în mediu mai acid 
decât pH punctului lor izoelectric, se comportă ca baze.  

Mecanismul coloraţiei. S-au emis 3 ipoteze. Ipoteza fizică admite că este vorba de un fenomen de 
suprafaţă (colorantul se depune prin adsorbţie nespecifică pe suprafaţa celulei). Ipoteza chimică arată că 
coloraţia este rezultatul unei reacţii chimice între colorant şi constituenţii celulari, iar ipoteza coloido-chimică 
susţine că coloraţia este atât un fenomen fizic, cât şi unul chimic. 

Mordansarea. Este operaţia de creştere a afinităţii şi selectivităţii coloranţilor pentru obiectul colorat. 
Mordanţii creează o legătură între colorant şi obiectul de colorat. Pentru coloranţii bazici se folosesc mordanţi 
acizi (de ex.acidul tanic), iar pentru cei acizi se folosesc mordanţi bazici (de ex.alaun, sulfat feros). 

Mecanismul coloraţiei Gram. După ipoteza fizică, colorabilitatea pozitivă se datoreşte insolubilităţii 
în alcool-acetonă a compusului format din colorant sub acţiunea iodului, iar după ipoteza chimică aceasta este 
determinată de unele substanţe chimice din celulă (sarea de Mg a ARN, acizii graşi nesaturati). 

Mecanismul coloraţiei Ziehl-Neelsen. Pentru bacteriile acidorezistente şi alcooloacidorezistente 
prezintă importanţă integritatea celulară şi prezenţa acidului micolic (acesta se găseşte la toate micobacteriile) 
(dupa Drăgan-Bularda, Samuel, 2006).  
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4. Virusurile 

 
Definiţie 

Virusurile sunt o categorie specifică de agenţi infecţioşi, care se deosebesc structural şi 
fiziologic de microorganismele celulare. Ele se prezintă sub forma unor entităţi corpusculare 
de dimensiuni submicroscopice. Nu au organizare celulară şi nu au metabolism propriu. Nu 
se pot înmulţi decât în interiorul unei celule vii pe care o parazitează şi căreia îi deviază 
metabolismul în sensul sintezei de constituenţi virali. Parazitismul lor este deci absolut 
obligatoriu şi se manifestă la nivel genetic. 

Este încă destul de controversată încadrarea lor în lumea vie. Considerând drept 
caracteristică de bază a viului autoreproducerea, putem considera virusurile entităţi care se 
găsesc într-un stadiu incipient al vieţii. Deşi pentru autoreproducere au nevoie de o celulă 
gazdă, reproducerea lor se află sub determinism genetic propriu (Carmen Nicolescu, 2002). 

Virusurile sunt agenţi infecţioşi de tip special, care produc boli specifice.  
Rezultatul infecţiei virale este întotdeuna distrugerea celulei gazdă. 
Virusurile se aseamănă cu microorganismele celulare prin aceea că prezintă un caracter 

organizat şi au capacitatea de replicare (de a produce copii exacte). Ele se deosebesc însă 
de toate formele celulare prin aceea că nu au o organizare celulară, genomul viral este mai 
puţin complex, el conţinând informaţia genetică numai pentru replicarea acidului său nucleic 
şi pentru sinteza proteinelor proprii. Nu deţine ribozomi, şi nici material de constituţie 
(aminoacizi) care aparţin întotdeuna celulei gazdă şi fără de care particola virală nu poate fi 
sintetizată. Virusurile nu conţin decât un singur tip de acid nucleic, fie ARN, fie ADN. 

Originea virusurilor. Originea virusurilor este controversată. Astăzi cea mai răspândită 
teorie este aceea care le consideră entităţi situate la limita vieţii, care s-au format prin 
organizarea materiei nevii, care a căpătat unele caracteristici de viu. În decursul evoluţiei ele 
s-au adaptat la parazitism. 

Alte teorii susţin originea virusurilor din celule bacteriene care au degenerat secundar 
sub influenţa unor modificări întâmplătoare şi repetate. 
 
Răspândirea virusurilor în natură.  

Virusurile sunt răspândite pretutindeni în natură, parazitând toate tipurile de celule vii. 
Ele sunt patogene, producând boli infecţioase numite viroze la bacterii, plante, animale şi om, 
putând infecta deci atât celule procariote cât şi eucariote. Transmitea lor se poate face numai 
prin intermediul celulelor vii sau moarte. Prin celule moarte se pot răspândi prin dejecţiile 
animalelor ducând la poluarea solului şi a apelor. Ele se pot răspândi prin alimente, pe calea 
aerului, prin strănut, salivă, etc, întotdeuna având însă un suport celular. Transmiterea la 
plante se face mecanic, prin răni foarte mici, sau prin vectori (insecte, nematode). 

Virusurile manifestă un anumit tropism faţă de regn, specie sau chiar ţesut, infecţia 
virală având deci o mare specificitate. 
 
Morfologia virusurilor.  

Forma virusurilor poate fi sferică (Exp. virusul viremiei de primăvară a crapului), 
poliedrică (Exp. virusul variolei), cilindrică (Exp. virusul septicemiei hemoragice a 
salmonidelor), formă paralelipipedică (Exp. virusul necrozei pancreatice a salmonidelor) sau 
formă de cartuş sau de spermatozoid (Exp. bacteriofagii) (Carmen Nicolescu, 2002). 

Dimensiunea virusurilor este cuprinsă între 20-300nm sau 10-150 . 106dal (1 dal 
(dalton) = 10 -9mm), fiind deci mai mari decât moleculele organice macromoleculare, dar mai 
mici decât ricketsiile, care sunt cele mai mici bacterii. 
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Compoziţia chimică a virusurilor. Virusurile, în funcţie de compoziţia lor chimică, se 
împart în virusuri simple, care conţin numai un singur tip de acid nudeic (ADN sau ARN) şi 
proteină şi virusuri complexe, care pot conţine şi hidraţi de carbon, enzime, lipide. Acidul 
nucleic poartă informaţia genetică codificată a virusului, asigurând replicarea arhitecturii 
structurale a virusului. 
 Proteinele virale, care pot fi de acelaşi fel sau diferite, au rol structural. Glucidele şi 
lipidele virale provin în general din celula gazdă, ele având diferite roluri în funcţionarea şi 
structura virusului. 
 
Tipuri de existenţă ale virusurilor.  

Virusurile pot exista în una din următoarele forme de existenţă: provirus, virus vegetativ 
sau virion, care reprezintă stadii de există din viaţa unui virus (Carmen Nicolescu, 2002). 

Provirusul este un stadiu prealabil de manifestare a virusului. El este reprezentat numai 
de acidul nucleic al virusului, integrat în genomul celulei gazdă. 

Virusul vegetativ (virusul în faza de multiplicare în celula gazdă), este un virus 
incomplet, care nu poate exista în afara celulei gazdă. El nu este dotat cu infecţiozitate. 

Virionul (virusul matur) este particola virală matură completă din punct de vedere 
morfologic, dotată cu însuşirea de infecţiozitate, adică capabilă să producă o stare patologică. 
Această formă poate exista un timp limitat în afara celulei vii fără să-şi piardă însuşirile.  
 
Structura particolei virale.  

Din punct de vedere structural particola virală este alcatuită din genom şi un înveliş 
proteic numit capsidă. Unele virusuri au şi o anvelopă numită peplos. 

Genomul este alcătuit dintr-o moleculă de acid nucleic lineară sau circulară, care poate 
fi ADN (la adenovirusuri) sau ARN (la ribovirusuri). Catena de acid nucleic poate fi 
monocatenară sau bicatenară. Genomul viral este fonnat din 6-160 de gene, care sunt 
responsabile pentru proprietăţile fiziologice şi de patogenitate ale virusului, adică pentru 
propria replicare şi pentru modificările metabolice ale celulei gazdă, induse în scopul sintezei 
de constituienţi virali. Acizii nucleici virali determină infecţiozitatea virusului, adică 
devierea metabolismului celulei gazdă, care este obligată să producă componenţi virali, ea 
fiind abătută de la programul genetic propriu. În urmna metabolismului celular deturnat, se 
sintetizează noi particole virale, prin procesul de replicare şi asamblare a virusurilor. 

Capsida este alcătuită din molecule de proteine, aranjate în unul sau mai multe straturi 
simetrice, care formează capsomere determinate genetic. Ea poate fi alcătuită din una sau 
mai multe tipuri de proteine. Fiecare strat este format dintr-un singur tip de proteină. În 
funcţie de modul de simetrie în care este alcătuită capsida, ea poate fi cu simetrie helicală, cu 
simetrie cubică (icozaedrică) sau cu simetrie complexă. 
 La virusurile helicale spirala acidului nucleic este flancată de moleculele de proteină, 
virusul având formă cilindrică. 
 Virusurile icozaedrice au formă sferică, la care capsida are formă poliedrică cu contur 
hexagonal (Exp. virusul necrozei salmonidelor). 
 Simetria complexă reprezintă diferite asocieri între componentele virale, care dau o 
structură complexă. 

Capsida are rol de a înveli şi a proteja genomul la acţiunea factorilor de mediu, mai ales 
împotriva nucleazelor care ar ataca genomul viral. De asemenea ea face posibilă infecţia 
virală, prin aceea că permite absorbţia virusului pe receptorii celulei gazdă, reprezentând 
antigenul specific virusului. Prin aceasta ea participă la iniţierea procesului de infecţie al 
celulei gazdă. 

Nucleocapsida reprezintă capsida împreună cu genomul viral, care sunt constituenţii de 
bază ai particolei virale. 
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      Peplosul (mantaua, anvelopa) este un înveliş exterior care acoperă nucleocapsida, unor 
virioni. El este formnat dintr-un număr constant de unităţi numite peplomere, număr indus 
genetic. Structura poate fi diferită. Poate conţine numai constituienţi virali (homopeplos), sau 
şi constituienţi ai celulei gazdă (heteropeplos). Peplosul are rol în păstrarea stabilităţii 
nucleocapsidei şi în fixarea virionului pe celula gazdă, determinând transmiterea lui mai 
eficientă (Carmen Nicolescu, 2002). 
 
Reproducerea şi înmulţirea (multiplicarea) virusurilor  

Reproducerea şi multiplicarea virusurilor se realizează prin replicare virală. Virusurile nu 
sunt capabile să se autoreproducă decât în interiorul unei celule gazdă. Aceste celulele pun la 
dispoziţie nu numai materialul de construcţie (nucleotide, aminoacizi), ci şi enzimele şi 
energia necesară multiplicării. Replicarea virală este un fenomen biologic deosebit de 
complex, care se realizează diferit în funcţie de tipul moleculei de acid nucleic care constituie 
genomul viral. Aceste particularităţj prezintă unele caracteristici general valabile replicării 
moleculare întâlnită la toate celulele materiei vii, cât şi caracteristici specifice organizării 
virale. 
Replicarea particolei virale cuprinde o serie de procese secvenţiale care se suprapun infecţiei 
virale (Carmen Nicolescu, 2002): 
 ● Absorbţia şi fixarea virusului pe celula gazdă, care urmează a fi parazitată. 
Această fixare este specifică, în sensul că particola virală recunoaşte un anumit receptor 
celular, care este o moleculă specifică. Această recunoaştere este posibilă datorită unor 
enzime care degradează stratul de mucoid şi determină fixarea particolei virale de membrana 
celulară. Recunoaşterea este datorată structurii antigenice specifice a capsidei virale. 

● Pătrunderea, particolei virale se realizează sub formă de virion la zona de contact 
prin solubilizarea membranei celulare sau prin fenomenul de endocitoză. 

Când are loc solubilizarea membranei celulare, se face eliberarea capsidei şi injectarea 
în interiorul celului a genomului viral. O dată cu genomul viral pot intra în celula gazdă 
proteine virale cu rol enzimatic în inhibiţia activităţii normale a genomului celular. Când 
pătrunderea se realizează prin endocitoză, particola virală este înglobată împreună cu capsida, 
care se va dezorganiza ulterior. Celula parazitată îşi deviază metabolismul normal şi 
sintetizează proteine şi enzime specific virale. 

● Decapsidarea are loc după pătrunderea în celula gazdă a majorităţii virusurilor şi 
constă în eliberarea acidului nucleic din capsidă. Este faza numită provirus, care constituie o 
fază neinfecţioasă. Particolele eliberate prin decapsidare determină inhibiţia sintezei ADN-
ului celular prin formarea unor proteine timpurii. 

● Replicarea genomului viral constă în muItiplicarea activă a acidului nucleic viral 
folosind nucleotide, energia şi echipamentul enzimatic al celulei gazdă. La virusurile evoluate 
pot participa la replicare şi enzime virale proprii, care au intrat în celula gazdă o dată cu 
genomul. În urma replicării se formează un număr mare de genomuri virale. 

● Sinteza proteinelor virale. În unele cazuri genomul viral determină direct sinteza 
proteinelor specifice "proteine precoce", care iniţiază replicarea genomului viral. De cele mai 
multe ori însă celula gazdă, sub controlul propriului genom "deturnat", sintetizează "proteine 
târzii", care se agregă pentru a forma capsida virală. 

● Morfogeneza virionului este etapa de asamblare a noi particole virale. Are loc prin 
asamblarea moleculelor de acid nucleic nou sintetizate cu proteine specifice capsidei, 
proteine sintetizate în celula gazdă. 

● Eliberarea noilor particole virale se realizează fie prin liza celulei gazdă sub 
influenţă unor enzime, fie prin ruperea mecanică a peretelui celular al acesteia. 
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Relaţia virus - celulă gazdă parazitată poate fi de mai multe feluri: 
● Infecţia virală productivă, în care virusul infectant preia controlul proceselor de 

biosinteză ale celulei gazdă, sintetizându-se constituenţi virali. 
 ● Infecţia avortivă, în care celula gazdă nu permite multiplicarea virusului şi ca urmare 
acesta este eliminat. 

● Interaeţiunea de tip integrativ, în care genomul viral este integrat în ADN-ul celulei 
gazdă ca provirus şi se poate transmite sub această formă la descendenţii celulei gazdă. Acest 
fenomen este caracteristic virusurilor oncogene. 

● Infecţia persistentă este provocată de virusuri care se replică în celula gazdă timp 
îndelungat fără să producă modificări profunde în metabolismul celular, care să-i provoace 
moartea.  

● Starea de purtător de virus este datorat faptului că nu toate celulele unui organism sunt 
infectate. Cele mai multe celule prezintă fenomene de rezistenţă şi imunitate, sau sunt 
protejate de factori existenţi în mediu (anticorpi). 
 
Infecţia virală (relaţia virus - organism gazdă) 
 
 Infecţiile virale determină la organismul purtător al celulei gazdă boli numite viroze. 
Fiecare boală este produsă de un anumit virus. Virusurile pot pătrunde în organismul animal 
pe cale digestivă, prin leziuni ale tegumentelor şi mucoaselor, ele fiind vehiculate prin 
organism pe cale sanguină la diferite organe. Infecţia virală poate fi generalizată la toate 
celulele unui organism sau localizată în anumite organe, pentru care virusul are o anumită 
afinitate. Particola virală matură, care prezintă infectiozitate, de fapt agentul cauzal al unei 
viroze, este virionul. 

Virusurile au o afinitate numită tropism pentru anumite specii de plante sau animale 
(genotropism) (Exp. virusul viremiei de primăvară afectează mai ales ciprinidele, pe când 
virusul septicemiei hemoragice este specific salmonidelor), sau pentru anumite ţesuturi 
(histotropism) (Exp. virusul variolei este specific numai celulelor epiteliale ale epidermei, 
virusul necrozei pancreatice pentru pancreasul endocrin), sau chiar pentru anumite celule 
(citotropism) (Carmen Nicolescu, 2002). 

Multiplicarea virusului în organism poate să producă, în funcţie de interrelaţiile dintre el 
şi organismul gazdă, mai multe tipuri de răspuns al organismului gazdă: 

● Infecţii acute sunt infecţii la nivel celular, în cursul cărora, virusul este replicat  
cu producere de virioni. Celula gazdă de obicei moare. La sfârşitul acestor  
infecţii, virusul este eliminat din organism, lăsând, după caz, o stare de imunitate  
mai mult sau mai puţin  solidă.  
● Infecţii inaparente-corespund situaţiilor în care infecţia şi muItiplicarea 
virusurilor nu sunt însoţite de manifestări clinice. Virusul este de regulă eliminat 
din organism lăsând imunitate. 
●Infecţii persistente, care pot fi cronice, latente sau lente. 

Infecţiile persistente croniee au loc cu producere continuă de virus şi 
lipsa reacţiilor de apărare ale organismului (Exp. hepatita B). 
Infecţia persistentă latentă este cel mai adesea inaparentă şi neînsoţită 
de producere de virus nou (Exp. virusul herpesului). 
Infecţia persistentă lentă are o incubaţie foarte lungă cu evoluţie lentă, 
datorită persistenţei virusului în organismul gazdă, fără a omorâ 
celulele pe care le parazitează şi fără a produce semne de infecţie 
(Carmen Nicolescu, 2002). 
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Influenţa factorilor de mediu asupra virusurilor 
Virusurile sunt foarte rezistente la uscăciune şi la temperaturi scăzute (Exp. -30°C). 

La temperaturi peste 60°C, virusurile sunt inactivate după 30 de minute datorită dezagregării 
capsidei prin distrugerea proteinelor ei. 

pH-ul mediului situat în afara limitelor de pH=5-12 determină inactivarea majorităţii 
virusurilor. 
 Razele ultraviolete distrug virusurile prin acţiunea lor asupra materialului genetic.. 
 Sunt distruse, de asemenea, de ultrasunete şi de unele substanţe chimice (săpunuri, 
detergenţi). 

Antibioticele nu au efect asupra virusurilor. Unii antiseptici (apa oxigenată, formolul, 
hipocloriţii, permanganatul de potasiu) au acţiune de distrugere asupra virusurilor.         

Prevenirea infecţiei virale 
● Sinteza de interferon - În interiorul celulei gazdă a animalelor vertebrate parazitată de 

virus, iau naştere substanţe antivirale de tipul interferonului, cu rol în inhibiţia replicării 
virale. Interferonul este o substanţă de natură glicoproteică şi este produs sub controlul 
genomului celulei gazdă. Sinteza de interferon are loc la prima infecţie virală, ea 
preîntâmpinând o suprainfecţie cu alte virusuri. Interferonul are o acţiune neimunologică. 

● Imunitatea. Celulele infectate cu un anumit tip de virus declanşează în organismul 
gazdă un proces de formare a anticorpi lor specifici, virusurile comportându-se ca antigeni. 
În felul acesta organismul gazdă capătă o rezistenţă la o infecţie ulterioară cu acelaşi tip de 
virus. Nu toate virusurile dau imunitate. 
 
Cultivarea virusurilor  

Virusurile nu pot fi cultivate pe medii de cultură uzuale utilizate pentru bacterii sau alte 
microorganisme. Cultivarea lor în laborator se poate realiza numai prin inoculare pe celule vii 
receptive (animale de laborator, ouă embrionate, culturi de celule) pe care ele se vor 
multiplica şi dau reacţii specifice în celulele gazdă. Efectul viral în aceste culturi virale se 
studiază prin efectul citopatic şi prin plajele de liză pe care le formează. 

Efectul citopatic se manifestă sub forma unor modificări morfologice ale celulelor 
infectate. 

Plajele de liză se prezintă sub forma unor zone clare care apar în cultura de celule, zone 
în care celulele au fost distruse de virus. Forma şi dimensiunile plajelor de liză pot da 
indicaţii asupra tipului de virus infectant. 
 
Clasificarea virusurilor 

Clasificarea virusurilor se face după numeroase criterii.  
Criteriile morfologice permit diferenţierea virusurilor după elementele lor structurale şi 

după formă. Criteriul de bază este natura genomului. Din acest punct de vedere ele se 
diferenţiază în adenovirusuri (conţin AND) şi ribovirusuri (conţin ARN). Celelalte 
elemente structurale sunt folosite pentru clasificarea lor ulterioară după prezenţa sau absenţa 
peplosului, după forma şi structura capsidei, etc. 

În raport cu organismul parazitat se disting virusuri care parazitează bacteriile 
(bacteriofagi), actinomicetele (actinofagi), plantele (virusuri fitopatogene) şi animalele. 

Virusurile plantetor sunt de formă specială şi au o răspândire foarte mare. Ca forme 
morfologice pot fi izometrice de formă rotundă şi netedă sau rotundă cu proeminenţe 
ovoidală, sferică, unghiulară, sau alungite cu simetrie helicală. 

Majoritate sunt ribovirusuri cu un genom monocatenar primitiv care conţine o cantitate 
mică de informaţie genetică, dar cu un grad înalt de diferenţiere, întrucât reuşesc cu acest 
genom mic să învingă rezistenţa celulei gazdă.  
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Pentru a străbate peretele celulozic al celulei vegetale, au nevoie de acţiunea unor factori 
externi care să determine deschiderea artificială a peretelui celular care să le permită intrarea. 
Astfel, transmiterea lor se face prin răni foarte mici, prin insecte, nematode, prin microfungii 
din sol. 

Fiecare tip de virus are o specificitate pentru anumite grupe de plante. Astfel avem 
virusuri care atacă algele verzi, altele care atacă algele filamentoase sau macrofitele. 

Virusurile animalelor sunt de asemenea foarte variate. 
 Bacteriofagii sunt virusuri cu efect distrugător asupra bacteriilor, având ca efect vizibil, 
fenomenul de liză bacteriană, care are loc în urma multiplicării acestui tip de bacterie în 
celula bacteriană. Ei se răspândesc prin intemediul dejecţiilor în sol şi ape. 

Rolul bacteriofagilor în apă este multiplu. Pe de o parte, distrugând bacteriile patogene 
din apele fecaloid-menajere, contribuie la purificarea apelor poluate. Pe de altă parte distrug 
însă bacteriile din microbiota autotrofă diminuând producţia primară a bazinelor acvatice şi 
deci procesul de autoepurare a apelor. Bacteriofagii pot fi adenovirusuri sau ribovirusuri. 
 Structura bacteriofagilor este complexă. Capsida are formă icosaedrică, filamentoasă sau 
cu simetrie helicală. La fagii mai evoluaţi se distinge un cap reprezentat de o capsidă cu 
contur hexagonal care închide acidul nucleic, care poate fi AND sau ARN şi o coadă formată 
din proteine diferite de cele ale capului cu rol în ataşarea fagului pe suprafaţa bacteriei şi în 
transferul ADN-ului în celula gazdă. Coada poate fi scurtă sau lungă, flexibilă, necontractilă. 
În structura cozii este un ax central cu un înveliş tubular la exterior. Prezintă un guler şi o 
placă bazală prevăzută cu croşete şi filamente, cu rol în fixarea fagului de celula bacteriană. 

Infecţia fagică are loc conform schemei generale caracteristice pentru virusuri. Ea poate 
fi activă (stadiul litic), fagul producând liza bacteriilor sensibile sau simbiotică (stadiul 
lizogen) când genomul fagic se integrează în genomul bacteriei gazdă şi se replică 
concomitent cu acesta, celula bacteriană nefiind în acest caz distrusă. Fenomenul de lizogenie 
este folosit în manipulări genetice, deoarece cu ajutorul bacteriofagilor pot fi transmise 
celulelor anumite fragmente de ADN, deci gene, care pot imprima un anumit caracter 
dobândit. Bacteriofagii au specificitate strictă pentru specii de eubacterii sau cianobacterii. 
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5. Nutritia microorganismelor 

 
Nutriţia este totalitatea proceselor prin care microorganismele îşi acoperă necesităţile 

plastice şi energetice, preluând din mediul de cultură sau de viaţă substanţele nutritive 
pentru sinteza constituenţilor celulari şi pentru producerea de energie, necesare creşterii 
şi multiplicării. 

Nevoile nutritive ale microorganismelor sunt cunoscute datorită studiilor efectuate pe 
medii de laborator, precum şi din datele asupra procesului de nutriţie în diferite habitate. 

 
După sursa de carbon folosită pentru creştere şi multiplicare, microorganismele se 

împart în două mari categorii:  
1. autotrofe,  
   care folosesc CO2 ca unică sau principală sursă de carbon.  
2. heterotrofe (organotrofe), la care 
   substanţele organice servesc ca sursă de carbon şi energie.  

 
După natura sursei de energie, respectiv natura substanţelor folosite ca donatori de 

hidrogen,  microorganismele fac parte din grupe diferite. 
 
După sursa de carbon, sursa de energie şi donatorii de hidrogen (electroni) 

exogeni, se pot delimita următoarele  
4 tipuri nutritive de microorganisme (bacterii): 

 Fotolitoautotrofe, 
 Chimiolitoautotrofe,  
 Fotoorganoheterotrofe, 
 Chimioorganoheterotrofe 

 
Principalele tipuri nutritive de bacterii  

în funcţie de natura sursei de energie, sursei de C, donatorii de H 
(după Drăgan-Bularda, Samuels, 2006) 

Tipul nutritiv 
(de metabolism) 

Sursa de energie Sursa de 
carbon 

Donatorii de H Exemple 

Fotolito- 
autotrofe 

Radiaţii 
luminoase 

CO2 H2O,  
H2S,  
S, H2 

Cianobacterii, 
Chromatiaceae 
Chlorobiaceae 

Chimiolito- 
autotrofe 

Oxidarea  
unor 
compuşi 
anorganici H2S, 
S, NH3, 
H2, Fe2+etc. 

CO2 NH3,  
NO2

-,  
H2S,  
S, 
H2,  
Fe2+ 

Nitritbacterii, 
Nitratbacterii, 
Thiobacillus, 
Ferobacterii,  
Bacterii metanogene 

Fotoorgano- 
heterotrofe 

Radiaţii 
luminoase 

Compuşi 
organici 

Compuşi 
organici 

Rhodospirillaceae 

Chimioorgano- 
heterotrofe 

Oxidarea  
unor 
compuşi 
organici 

Compuşi 
organici 

Compuşi 
organici 

Bacillus, 
Clostridium, 
Pseudomonas 
Lactobacillus etc. 
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MICROORGANISMELE AUTOTROFE  
După capacitatea de sinteză, microorganismele autotrofe  
 sunt considerate cele mai complete,  
 posedă sistemele enzimatice cele mai complexe,  
 sunt clasificate în două categorii: 1. obligate şi  2. facultative. 

1. Microorganismele autotrofe obligate  
 fixează CO2 ca sursă de carbon pe calea ciclului Calvin, utilizând 
 o substanţă anorganică redusă ca sursă de energie sau ca donatori de electroni 

(dacă sunt fototrofe).  
Ele pot fi: 

fotolitoautotrofe (fotolitotrofe) obligate,  
   care utilizează energia luminoasă, asociată cu 

   oxidarea compuşilor reduşi ai sulfului, respectiv a H molecular. 
chimiolitoautotrofe (chemolitotrofe) obligate, 

o care obţin energia pentru creştere şi pentru asimilarea carbonului  
o prin oxidarea specifică (în absenţa luminii)a unor compuşi  

anorganici ai sulfului, ai ionilor NH4, nitrit, fier feros, a H molecular. 
 
2. Microorganismele autotrofe facultative  

 prezintă o mare adaptabilitate metabolică şi particularităţi fiziologice, 
 includ specii cu dezvoltare autotrofă cât şi heterotrofă  
 (de ex. Thiobacillus novelus, Hydrogenomonas sp. etc). 

 
AUTOTROFIA s-a definit pe baza utilizării CO2 ca sursă majoră obligatorie de carbon. 

Definitoriu pentru autotrofe este faptul că organismul este capabil să sintetizeze  
substanţele celulare, pornind de la CO2 ca sursa principală de C, întrucât creşterea 
ocazională şi pe substanţe organice este de importanţă minoră (unele autotrofe fiind facultativ 
heterotrofe) (Schlaegel, 1975, după Drăgan-Bularda, Samuels, 2006).  

Tendinţa actuală este de a lărgi conceptul de autotrofie, pentru a cuprinde  
toate microorganismele capabile să sintetizeze constituenţii celulari pornind de la 

 CO2 sau  
 metabolizarea altui compus de tipul C1 (metan, metanol)   

In acest sens, autotrofele cuprind organismele care:  
 asimilează CO2 pe calea ciclului Calvin , 
 utilizează alţi compuşi de tip C1 (metan, metanol).  

Cauzele autotrofiei obligate. După Drăgan-Bularda, Samuels, 2006, autotrofia unui organism sau grup de 
organisme se datoreşte mai multor factori : 
1. Permeabilitatea limitată faţă de nutrienţii organici. Ex.Thiobacillus thiooxidans împiedică pătrunderea 
compuşilor organici nocivi în celulă prin permeabilitatea selectivă, Thiobacillus denitrificans este permeabil 
pentru anumite substanţe organice (glicerol), deşi nu le folosesc în metabolism. 
2. Incapacitatea de a obţine suficientă energie de la substratul heterotrof. La autotrofe, formarea de ATP 
pornind de la substraturile organice este deficitară, datorită incapacităţii acestora de a le oxida şi absenţei 
sistemelor producătoare de energie, specifice la organismele heterotrofe. 
3. Prezenţa unei leziuni metabolice. Lipsa unei enzime cheie sau a mai multora, necesare pentru sinteza 
anumitor metaboliţi esenţiali, poate explica incapacitatea de a creşte pe medii cu nutrienţi organici. 
4. Influenta negativă a unor nutrienţi organici exogeni.  
Cantităţi mici de fenilalanină, metionină sau cisteină inhibă creşterea lui Thiobacillus neapolitanus. 
5. Autoinhibarea autotrofelor. Anumiţi compuşi organici inhibă creşterea, determinând trecerea la creştere 
heterotrofă. Ex. aspartatul produce compuşi toxici adaugat la culturile de Thiobacillus thiooxidans pe medii cu 
S şi CO2. 6. Dependenţa de un anumit produs esenţial specific. Într-un mediu mineral suplimentat cu un 
substrat organic, în condiţii de aerobioză, Nitrosomonas oxidează preferenţial NH4, la NO2

-, epuizând sursa 
de azot necesară pentru procesele biosintetice.  
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1. MICROORGANISMELE PROCARIOTE FOTOTROFE 
Totalitatea procariotelor capabile de fotosinteză au fost reunite sub denumirea de 

PHOTOBACTERIA. În funcţie de structura aparatului fotosintetic, de natura reacţiilor 
biochimice şi a produsului lor final, microorganismele procariote fototrofe se împart în 
două mari categorii:  
1.1.   OXYPHOTOBACTERIA (bacterii capabile de fotosinteză oxigenică) şi 
1.2.   ANOXYPHOTOBACTERIA (capabile de fotosinteză anoxigenică) 

 
1.1. Grupul  OXYPHOTOBACTERIA 

cuprinde microorganismele procariote capabile de fotosinteză oxigenică, unde intră : 
1.1.1. CIANOBACTERIILE - Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice) 
1.1.2.      BACTERIILE  HALOFILE  EXTREME din genul Halobacterium, 
care formează ATP prin conversia energiei luminoase. 

                    
1.1.1. CIANOBACTERIILE  

 Formează cel mai mare şi larg răspândit grup de procariote fotosintetizante.  
 Sunt bacterii unicelulare, coloniale, filamentoase cu ramificaţii false sau adevărate. 

Unele filamente de tip multiseriat formează complexe multicelulare (de tip tal).  
 Sunt Gram negative.  
 Ele conţin într-o celulă procariotă un aparat fotosintetic foarte asemănător, sub raport 

structural, molecular şi funcţional, cu al cloroplastelor celulelor eucariote.  
 Conţin clorofila a şi ficobiliproteine, asemănătoare cu algele roşii prin prezenţa unui 

sistem identic de pigmenţi.  
 Pigmenţii mai includ: ficoeritrină şi ficoeritrocianină (la unele), ficocianină (la 

toate) şi carotinoide (β-caroten, zeaxantină, echineonă, mixoxantofilă şi 
osciloxailtină).  

 Culoarea celulelor poate fi roşie, albastru-verde, purpurie, verde, brună sau chiar 
neagră.  

 Teaca sau glicocalixul poate, de asemenea, conţine un pigment galben (scitonemină) 
sau un pigment roşu-albastru (gloeocapsină) care pot masca pigmentaţia celulară.  

 Toate cianobacteriile prezintă un aparat fotosintetic intracelular ce constă din saci 
membranoşi sau tilacoizi care conţin centrii de reacţie şi sistemul transportor de 
electroni, exceptând genul Gloeobacter la care aceştia sunt localizaţi în membrana 
citoplasmatică.  

 Suprafata externă a tilacoizilor este acoperită de ficobilizomi (structuri granulare 
aşezate deseori în şiruri paralele). Ficobilizomii sunt complexe de pigmenţi 
(ficobiliproteine) (După Drăgan-Bularda, Samuels, 2006).  

Fotosinteza cianobacteriior  
 Fotosinteza este oxigenică şi autotrofă la toate speciile,  
 unele sunt capabile şi de fotoautotrofie anoxigenică, fiind sulfo-dependente.  
 Fotoheterotrofia şi chemoheterotrofia aerobă (respiratorie) şi anaerobă 

(fermentativă) apar la unele, dar creşterea în aceste condiţii este foarte slabă. 
 Produsul de fotosinteză este înmagazinat sub formă de glicogen, mai rar la unele 

specii ca PHB (incluzii lipidice de poli-β-hidroxibutirat). 
 Alte incluzii celulare evidenţiate, pe lângă cianoficină, au fost  

polifosfat şi carboxisomi (corpi poliedrici),  
vezicule cu gaz (la speciile planctonice).  

 Reacţiile fotosintezei la cianobacterii sunt identice cu cele de la plantele superioare. 
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Sistematica cianobacteriilor: 
Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice), cu 5 subgrupuri, (Bergey,1994, după Drăgan-
Bularda, Samuels, 2006) 

 Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales), cupride 9 genuri, din care, două sunt mult 
studiate: Synechococcus şi Synechocystis.  

 Subgrupul 2 (Ord. Pleurocapsales) are 6 genuri, exemplu: Pleurocapsa.  
 Subgrupul 3 (Ord. Oscillatoriales), exemplu: genul Oscillatoria.  
 Subgrupul 4 (Ord.Nostocales) are 5 secţiuni:  

 A (Fam. Nostocaceae), exemplu: Nostoc din cele 5 genuri.  
 B (Fam. Scytonemataceae), cu un gen Scytonema.  
 C (Fam. Rivulariaceae) cu un gen: Calothrix.  

 Subgrupul 5 (Ord. Stigonematales) 4 genuri: exemplu: Stigonema. 
  

Tot în Grupul 11(Bacterii fototrofe oxigenice) intră şi  
 Grupul Prochlorophytes (Ord.Prochlorales). 

Prochloron didemni, Prochlorothrix hollandica 
  

Grupul Prochlorophytes (Ord. Prochlorales) 
 După Drăgan-Bularda, Samuels, 2006, grupul Prochlorophytes cuprinde o categorie 

aparte de procariote fototrofe, Gram-negative, conţin clorofilă a şi b, nu prezintă 
pigmenţi ficobilinici şi produc oxigen prin fotosinteză, când sunt iluminate 
corespunzător (Lewin, 1976).  

 La început au fost considerate alge albastre-verzi, sau bacterii, Gibbons şi Murray 
(1978).  

 Grupul a fost mai recent descoperit, prezintă multe însuşiri comune cu cianobactenile, 
dar diferă de acestea prin alte caracteristici.  

 Acest grup pare heterogen filogenetic, fiind înrudit cu diverse cianobacterii, fapt 
stabilit pe baza ARNr 16 S, dar încă este insuficient studiat (Bergey (1994)).  

 Prochloron didemni este prima specie descrisă, fiind o bacterie sterică, un 
ectosimbiont cu unele specii de ascidii (Didemnidae). Este prezentă în apele din 
zonele tropicale şi subtropicale. Bacteria este localizată în cavităţile cloacale sau în 
materialul tunicii, pe suprafaţa externă a coloniilor de animale sau sub formă de 
aglomeraţii în scobiturile din jurul aperturii orale. Celulele de Prochloron sunt 
acoperite de o membrană verucoasă sau ondulată, tristratifcată. Conţin tilacoizi liberi, 
dispersaţi in întreaga celulă, dispuşi în zona externă (cromoplasmă) în mod 
concentric, în jurul unei zone centrale clare (centroplasma). După Lewin (1981), 
Prochloron provine probabil dintr-o cianobacterie (de tip Synechocystis) care prin 
mutaţie sau prin înglobarea unei plasmide a devenit capabilă să sintetizeze clorofila 
b, pierzând în schimh capacitatea de sinteză a ficobilinei. 

  O specie mai recent descoperită este Prochlorothrix hollandica, care se prezintă sub 
formă de trihomi neramificaţi de lungimi diferite.   
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Planşă de sinteză 
CIANOBACTERIILE     Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice)           
Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales): 
Synechococcus  

 
 
 
 
 
 
 

Synechocystis 
 

 
 
 
 
 
 

Subgrupul 2 (Ord. Pleurocapsales): 
Pleurocapsa  

 
 
 
 
 
 

Subgrupul 3 (Ord.Oscillatoriales) 
Oscillatoria 

 
 

Subgrupul 4 (Ord.Nostocales):  
A (Fam. Nostocaceae),  
Nostoc 

 
 
 
 
 
 

  
Synechococcus, component principal al 
planctonului marin si dulcicol  

  
Synechocystis 

   
                                    

  Oscillatoria 

 
 

Nostoc 
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B (Fam. 
Scytonemataceae),  
Scytonema 

 
 
 
 
 
 
 
 

C (Fam. 
Rivulariaceae):  
Calothrix  

 
 
 
 
 
 
 
 

Subgrupul 5 (Ord. Stigonematales):  

Stigonema  
 
 

Grupul Prochlorophytes (Ord. Prochlorales) 
Prochloron didemni   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prochlorothrix hollandica 
 

 

 
 
 

 
Stigonema 

 
Calothrix desertica: trichomi (filamente)  

   

Scytonema 
 

Scytonema endolithicu 
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IMPORTANŢA AMBIENTALĂ A CIANOBACTERIILOR 
 Algele albastre cuprind prototalofite  
                       autotrofe-fototrofe - Nostoc commune. 
                       (excepţional heterotrofe - Spirulina albida,       
                                                                  Chasmaesiphon hyalinum),  
 organisme unicelulare, adeseori grupate  în  colonii sau cenobii 

filamentoase, lamelare, globuloase. 
 Nostoc commune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spirulina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiecare celulă are : 
o o membrană celulară aderentă pe protoplast– locula- ;  
o în exterior, o teacă celulozo-proteică, mai groasă, care inveleste 

colonia de celule, în cazul cenobiilor; 
o şi tot la exterior, secretă încă un strat albuminoid, ca o masă 

fundamentală, gelatinoasă, pentru celulele coloniei; 
o celulele şi coloniile au polaritate (Oscillatoria, Anabaena). 
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 Coloniile prezintă: 
o celule vegetative, colorate caracteristic şi care pot forma endospori 

sau forme de rezistenţă; 
o celule intercalate, incolore, îngroşate – heterocişti - ce servesc la 

fragmentarea sau ramificarea filamentelor  
 Cianoficeele - algele albastre-  

o abundă în apele dulci – mai ales de tip lentic, bogate în substanţe 
organice, în descompunere; 

o mai puţin în mediul marin; 
o trăiesc pe suprafaţa şi în straturi superficiale ale solului, 
o pot fixa azotul atmosferic:Stratonostoc,Calothrix, Anabaena; 
Anabaena 
 
 
 
 
   
o trăiesc pe suprafaţa stâncilor, având rolul de primi  

colonizatori ai stâncilor, substraturilor minerale abiotice, pregătind mediul 
plantelor, împreună cu unele bacterii; 

o trăiesc în condiţii extreme de temperatură, arctice sau în  
apele termale, (la peste 80oC, Băile Herculane): (Aphanocapsa thermalis, 
Phormidium laminosum); 

o trăiesc pe scoarţa arborilor, 
o în simbioză cu ciuperci,  

formează talul lichenilor : exemplu :   Nostoc 
o ca endofite, pot trăi:  

- în spaţiile intercelulare în  
          ferigi acvatice (Azolla) 

                       Anabaena azollae: 
 

- în rădăcini  
      ( de Cycas) 

                                                         
 

Amorphonostoc,  Nostoc entophitum.  
- ca si cloroplastide în interiorul algelor incolore:  
      Glaucocystis nostchinearum: 
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1.1.2.  BACTERIILE HALOFILE EXTREME 
genul Halobacterium 

  Nu sunt strict fototrofe, pot creşte şi în absenţa luminii, chimioorganoheterotrof.  
 Formează ATP prin procese de respiraţie oxigenică.  
 Trăiesc în lacuri şi mări hipersaline (Marea Moartă, cu circa 340 g/1 sub  
formă de NaCl şi MgCl,). Se dezvoltă bine în medii cu NaCl 4,3 M (circa 250 g/1), sub 3 M 
nu se dezvoltă, iar sub 2 M se dezintegrează învelişul celular.  
 Datorită prezenţei unor mecanisme speciale de apărare, halobacteriile au o  
concentraţie intracelulară de săruri echivalentă cu cea externă dar realizată cu săruri 
diferite, deoarece ca şi celelalte celule vii, ele concentrează K+ şi elimină Na+, cu toate că 
mediul este foarte bogat în Na . 
 Unele bacterii halofile (Halobacterium halobium) au în membrana plasmatică un 

pigment caracteristic (bacteriorodopsină) localizat în anumite zone care formează 
membrana purpurie.  

 Membrana purpurie reprezintă un sistem foarte simplu care permite celulei să capteze 
energia luminoasă şi să o înmagazineze sub formă de ATP, pentru a satisface nevoile 
energetice ale celulei.  

 Culoarea purpurie se datoreşte unui complex proteină-retinal. Rodopsinele sunt 
cromoproteine alcătuite dintr-o moleculă de retinal (derivat aldehidic al vitaminei A), 
fixat de un rest de lizină al unei proteine (opsina). Bacteriorodopsina prezintă două 
zone de absorbţie maximă a energiei luminoase, la circa 280nm (zona ultraviolet), o 
bandă îngustă şi la circa 560-575nm (zona galbenă-verde), o bandă largă.  

 In conditii de oxigenare slabă, halobacteriile sintetizează bacteriopsina, care în 
membrana celulară se combină cu retinalul formând bacteriorodopsina (uneori 
reprezentând mai mult de jumătate din membrana celulară bacteriană).  

 Conversia energiei luminoase la Halobacterium este un proces similar fotosintezei, 
însă mai simplu, deoarece membrana purpurie (respectiv bacteriorodopsina) 
îndeplineşte functia de pompă de protoni membranară, care îşi obţine energia direct 
din radiaţiile luminoase, convertind-o în energie chimică. Energia astfel înmagazinată 
este utilizată pentru a forma legătura macroergică a ATP. Acest mecanism energetic 
facultativ este capabil să înlocuiască sau să suplimenteze sinteza respiratorie a ATP. El 
este un mecanism auxiliar, cunoscându-se că bacteria preferă, chiar în prezenţa luminii, 
fosforilarea oxidativă, atâta timp cât nu sunt lipsite de nutrienţi şi O2. 

 Halobacteriile aparţin grupului ARCHAEBACTERIA (organisme extrem de vechi) 
care au dobândit însă un pigment din familia rodopsinei prin transferul genelor de la o 
celulă eucariotă. Dacă în celulele eucariote complexul retinal-proteină s-a specializat în 
absorbţia luminii, la bacterii şi-a păstrat rolul de cuplare a energiei luminoase (Werber, 
1980, după Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 

 
 

1.2. Grupul ANOXYPHOTOBACTERIA 
 
 cuprinde microorganismele procariote care sunt  
 capabile de fotosinteză anoxigenică cu ajutorul bacterioclorofilelor,  
 nu pot folosi apa ca donator fotosintetic de electroni ci 
  utilizază în anaerobioză compuşi reduşi ai S, H2, compuşi organici simpli ca 

donatori de electroni. 
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Sistematica bacteriilor fototrofe anoxigenice: 
 

1.2. Grupul ANOXYPHOTOBACTERIA 
 

Bacteriile fototrofe anoxigenice (după Bergey, 1994, Drăgan-Bularda, Samuels, 
2006) aparţin Grupului 10 ( Bacterii fototrofe anoxigenice), care cuprind 7 subgrupuri, 
fiecare cu genurile reprezentative (Planşă de sinteză):  
 Subgrupul 1 (Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de sulf în celulă), prezintă celule 

singure sau în agregate, cu motilitate flagelară. Structurile fotosintetice sunt prezente 
în membrane interne şi nu în clorosomi. Creşterea fototrofă, are loc în condiţii 
anaerobe, cu producere de sulfat. Prezintă 9 genuri;  
reprezentanţi:Chromatium, Thiocapsa, Thiocystis, Thiospirillum. 

 Subgrupul 2 Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de S în afara celulei  
se aseamănă mult cu primul subgrup, având un singur gen: Ectothiorhodospira. 

 Subgrupul 3 (Bacterii nesulfuroase purpurii), se aseamănă cu primele două  
subgrupuri, dar prezintă şi o creştere chemotrofă microaerobă şi nu produce 
întotdeauna sulfat. Cuprinde 6 genuri; 
reprezentanţi: Rhodopseudomonas şi Rhodospirillum. 

 Subgrupul 4 (Bacterii cu bacterioclorofilă g) prezintă celule singuratice, cu  
motilitate flagelară sau prin alunecare, fară creştere chemotrofă. Nu produc sulfat. Are 
două genuri:   Heliobacillus şi Heliobacterium. 

 Subgrupul 5 (Bacterii sulfuroase verzi) se caracterizează  
prin structuri fotosintetice în clorosomi, neavând creştere chemotrofă. Produc sulfat. 
Cuprinde 5 genuri; reprezentant: Chlorobium. 

 Subgrupul 6 (Bacterii verzi multicelulare filamentoase),prezintă clorosomi  
şi pe lângă creştere fototrofă pot avea şi creştere chemotrofă microaerobă sau chiar 
aerobă. Nu produc sulfat. Are 4 genuri; reprezentant: Chloroflexus. 

 Subgrupul 7 (Bacterii chemotrofe anaerobe cu bacterioclorofilă)  
are un singur gen: Erythrobacter. Nu creşte fototrof, decât chemotrof.  
Nu se cunosc structurile fotosintetice. Lipsesc clorosomii. Nu produce sulfat. 

Caracteristicile bacteriilor fototrofe anoxigenice 
 sunt Gram-negative, unele prezintă vacuole cu gaze.  
 suspensiile celulare sunt colorate în purpur-violet, purpur-roşu, roz-roşu, 

gălbui-brun, brun, verde.  
 toate prezintă bacterioclorofile (a, b, c, d, e şi g) şi pigmenţi carotinoidici 

(licopen,cloroxantin,spiriloxantin,clorobacten,β-caroten).  
 Sunt fotoautotrofe sau fotoorganotrofe în anaerobioză sau microaerobioză.  

Fotosinteza anoxigenică. 
În contrast cu fotosinteza oxigenică a cianobacteriilor, fotosinteza anoxigenică este 

dependentă de donorii de electroni externi, cum ar fi compuşii reduşi ai sulfului, 
hidrogenul molecular, compuşii organici. În timpul oxidării sulfurilor, globule cu refracţie 
ridicată de sulf sunt vremelnic stocate în interiorul celulelor sau în afara celulelor.  

Materiale înmagazinate: polizaharide, poli-hidroxibutirat, polifosfat. CO2 este 
asimilat pe calea ciclului reductiv pentozofosfat sau a ciclului reductiv al acidului citric. Ca 
sursă de azot sunt folosite în general sărurile de amoniu. Fixarea N2 a fost demonstrată la 
aproape toate subgrupurile, exceptând subgrupul 6. Acizii graşi, acizii organici sau alcoolii 
servesc ca donori de electroni şi surse de carbon. 

Habitatele unde se întâlnesc sunt zonele lipsite de oxigen ale solurilor umede şi 
mediile acvatice (apele dulci, apele sălcii, mediile marine şi hipersaline). 
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Fotosinteza bacteriilor fotosintetizante purpurii şi verzi 
Caracteristică bacteriilor fotosintetizante purpurii şi verzi prin faptul că : 
a) nu se poate folosi apa ca sursă de hidrogen,  
b) necesită donatori de H (electroni) exogeni anorganici sau organici, reacţia: 
                                  lumină 
2 H2A + CO2                                   (CH2O) + 2 A + H2O 
               condiţii anaerobe  

(H2A - compus redus anorganic cu S sau compus organic); 
c) se desfaşoară numai în absenţa O2; 
d) bacterioclorofilele se deosebesc de clorofilele plantelor verzi; de ex. bacterioclorofila a 
diferă de clorofila a prin faptul că la nucleul pirolic I gruparea vinilică (- CH=CH2) de la 
C2 este înlocuită cu o grupare acetil (- OC=CH3), având în plus 2 atomi de H, la C3 şi C4 
nucleul pirolic II.  
e) bacteriile fototrofe absorb şi razele infraroşii, în contrast cu plantele verzi (după Drăgan-
Bularda, Samuels, 2006). 

 
Bacterioclorofila a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnificatia fotosintezei microorganismelor 

 Microorganismele fotosintetizante asigură prin biomasa lor o parte din producţia 
primară a bazinelor acvatice (Botnariuc şi Vădineanu. 1982).  

 Microorganismele capabile de fotosinteză oxigenică se dezvoltă în stratul bogat în 
O2, la interfaţa apă/aer. Cele mai importante sunt cianobacteriile care se dezvoltă nu 
numai în ape, dar şi în sol, pe suprafaţa rocilor, localizare endolitică (în fisurile 
microscopice sau în porii stâncilor în regiunile de deşert) 

 Microorganismele capabile de fotosinteza anoxigenică sunt asociate cu modul de 
viaţă strict anaerob, fiind limitate la habitate acvatice fără oxigen, care conţin 
nutrienţi specifici, necesari acestui proces (H2S, H2, compuşi organici simpli 
rezultaţi din activitatea bacteriilor chimiotrofe anaerobe, localizate în sedimentul 

Absorbţia luminii de către algele verzi, bacteriile verzi şi purpurii 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 

 

ultraviolet violet spectru vizibil     roşu infraroşu 
 

Alge verzi 

Bacterii verzi Bacterii purpurii 

                 400                500                600                700                800                900 

Lungimea de undă în nm 
 

alge verzi 

Bacterii verzi 
Bacterii purpurii 
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subiacent). Se întâlnesc frecvent în lacuri mâloase, poluate organic, sub un strat mai 
mult sau mai puţin dens de cianobacterii, alge verzi sau chiar plante acvatice care 
ecranează lumina, oprind radiaţiile cu anumite lungimi de undă.  

 Bacteriile pot face fotosinteză în condiţii de luminozitate foarte scăzută aproape de 
obscuritate (unele bacterii sulfuroase verzi ca de ex. Chlorobium, pot creşte sub 20m 
datorită unor carotenoizi care absorb radiaţii în regiunea violetă a spectrului, la circa 
460 nm. Bacteriile pot utiliza şi radiaţiile infraroşii.  

 Multe bacterii au vacuole cu gaze, cu ajutorul cărora îşi reglează poziţia verticală în 
bazinele acvatice. 

Planşă de sinteză 
 Subgrupul 1  

(Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de sulf în celulă),  
prezintă celule singure sau în agregate, cu motilitate flagelară.  
Structurile fotosintetice sunt prezente în membrane interne şi nu în clorosomi. Creşterea 
fototrofă, are loc în condiţii anaerobe, cu producere de sulfat. Prezintă 9 genuri; 
Chromatium, Thiocapsa, Thiocystis, Thiospirillum. 

       
                                        Chromatium.                       Thiocapsa. 

       
               Thiocystis                  Thiospirillum.     Thiospirillum jenense         

Pfennig (1989)  in Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, vol. 3.  J.T. Staley et al. eds., Williams & Wilkins pub., p. 1645. 

 Subgrupul 2 Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de S în afara celulei  
se aseamănă mult cu primul subgrup, având un singur gen: Ectothiorhodospira. 

Ectothiorhodospira.                   
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 Subgrupul 3  
(Bacterii nesulfuroase purpurii) se aseamănă cu primele două subgrupuri, dar prezintă şi 
 o creştere chemotrofă microaerobă şi nu produce întotdeauna sulfat. Cuprinde 6 genuri,  

       
Rhodopseudomonas    şi   Rhodospirillum.            
 
 Subgrupul 4 (Bacterii cu bacterioclorofilă g) 
prezintă celule singuratice,  
cu motilitate flagelară sau prin alunecare,  
fară creştere chemotrofă. Nu produc sulfat.  
Are două genuri:   Heliobacillus şi Heliobacterium. 
 
 Subgrupul 5  

(Bacterii sulfuroase verzi) se caracterizează  
prin structuri fotosintetice în clorosomi, neavând creştere chemotrofă.  
Produc sulfat. 5 genuri; Chlorobium.   

     
     Chlorobium                                                   Zonă din Yellowstone National Park conţinând  
                                                                                                                                                    Chlorobium tepidum                                                                                   

 Subgrupul 6 (Bacterii verzi multicelulare filamentoase) 
prezintă clorosomi şi pe lângă creştere fototrofă  
pot avea şi creştere chemotrofă microaerobă sau chiar aerobă.  
Nu produc sulfat. Are 4 genuri; Chloroflexus. 

      

 Subgrupul 7. (Bacterii chemotrofe anaerobe cu bacterioclorofilă)  
Are un singur gen: Erythrobacter. Nu creşte fototrof, decât chemotrof.  
Nu se cunosc structurile fotosintetice. Lipsesc clorosomii. Nu produce sulfat.                                                              
                                                                                Erythrobacter 
 
 

      
Heliobacterium 
 modesticaldum 

Chloroflexus aurantiacus este o 
bacterie fotosintetizantă,  
termofilă ( poate creşte de la 35 
°C la70 °C). Poate supravieţui 
la întuneric în prezenţa 
oxigenului, când are o culoare 
portocalie. Când creşte la 
lumină  Chloroflexus 
aurantiacus are o culoare verde 
închis. Bacteria tinde să 
formeze colonii filamentoase.  
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2. BACTERIILE CHIMIOTROFE 
 

Sunt microorganisme care utilizează energia eliberată în urma unor reacţii 
chimice în absenţa luminii, cuprinzând: 
2.1. BACTERII CHIMIOLITOAUTOTROFE (Chemolitoautotrofe) 
2.2. BACTERIILE CHIMIOORGANOHETEROTROFE  

 
2.1. BACTERIILE CHIMIOLITOAUTOTROFE  (chemolitoautotrofe) 

se caracterizează prin aceea că au două particularităţi de metabolism definitorii: 
1. capacitatea de a obtine energia (ATP) şi putere reducătoare prin oxidarea unor 
compuşi anorganici: H2, CO, NH3, NO2

-, Fe2-, S, S2O3
2- etc.; 

2. utilizarea CO2 ca sursă unică sau principală de carbon, pe care îl reduc la aldehidă 3--
fosfoglicerică (fixarea CO2) pentru a participa în ciclul Calvin. 

 Unele sunt chimiolitoautotrofe obligate (ex. nitritbacteriile, nitratbacteriile),  
 altele sunt chimiolitoautotrofe facultative (ex. hidrogenbacteriile) care pot creşte şi 

chimioorganotrof .  
 In contrast cu bacteriile heterotrofe prezintă o serie de dezavantaje legate de 

metabolismul energetic: cresc slab şi produc mai puţin ATP datorită randamentului 
energetic molar relativ scăzut al substraturilor folosite. 

 
2. Alte tipuri de nutriţie a bacteriilor chimiolitoautotrofe 

 
 Mixotrofia reprezintă capacitatea microorganismelor chimiolitoautotrofe 

facultative de a folosi şi substraturi organice (nutrienţii mixotrofi prezintă 
avantaj în condiţii de limitare nutriţională). Termenul de mixotrofie a fost 
introdus în 1897 de Pfeffer pentru a descrie tipul de metabolism când compuşii 
organici sunt fie necesari, fie stimulatori pentru creşterea anumitor plante. 
Termenul s-a utilizat şi pentru a caracteriza bacteriile a căror creştere autotrofă 
este stimulată de prezenţa unor compuşi organici specifici. 

 
 Sintrofia reprezintă un fenomen de interacţiune nutriţională între două sau 

mai multe specii de microorganisme (de ex. bacteriile metanogene nu pot 
utiliza glucoza ca sursă de carbon şi energie, dar pot creşte pe seama 
produşilor de degradare ai glucozei realizaţi prin activitatea bacteriilor 
anaerobe capabile de fermentarea acestui monozaharid). 

 
 Hrănirea încrucişată (cross-feeding) este o variantă a fenomenului de 

sintrofie, un caz de simbioză a două microorganisme auxotrofe care au nevoi 
nutritive şi activităţi biosintetice complementare (de ex. Haematophilus 
influenzae- auxotrof pentru NAD+ şi Haemophilus canis - auxotrof pentru  
hematină, nu se dezvoltă separat ci doar împreună, fiecare specie 
secretând factorul de creştere necesar celeilalte specii). 

 
 Microorganismele oligotrofe sunt acelea care supravieţuiesc şi se dezvoltă la 

concentraţii scăzute de substanţe organice în mediu (5-10 mg C/l mediu).  
 

 Microorganismele copiotrofe cresc pe medii de 100 ori mai bogate în 
nutrienţi. 
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2.1. BACTERIILE CHIMIOLITOAUTOTROFE  (chemolitoautotrofe) 
Clasificarea  grupurilor fiziologice de bacterii chimiolitoautotrofe: 
2.1.1. BACTERII CARE OXIDEAZA HIDROGENUL 
(Hidrogenbacterii=bacterii hidrogenice) 
2.1.2. BACTERII CARE OXIDEAZĂ MONOXIDUL DE CARBON 
(Carboxidobacteriile) 
2.1.3. BACTERII CARE OXIDEAZĂ AMONIACUL (Nitritbacteriile) 
2.1.4. BACTERIILE CARE OXIDEAZA NITRITII 
2.1.5. BACTERIILE CARE OXIDEAZA SULFUL 
(bacteriile sulfoxidante=sulfoficatoare) 
2.1.6. BACTER1ILE CARE UTILIZEZĂ FIERUL 
(Ferobacteriile=bacteriile feruginoase) 
2.1.7. BACTERIILE METANOGENE (Metanobacterii) 
2.1.8. BACTERIILE ACETOGENE 
 
 

Clasificarea grupurilor fiziologice de bacterii chimiolitoautotrofe 
 (după Schlaegel,  Jannasch 1981, Drăgan-Bularda, Samuels, 2006 ) 

Grupul 
fiziologic 

Specia tip Procesul 
metabolic 

Donatorul  
de  

electroni 

Acceptorul 
de  

electroni 

Sursa 
 de 

carbon 

Produsul 

Bacteriile care 
oxidează 

hidrogenul 

Alcaligenes 
entrophus 

Oxidarea 
H2 

H2 O2 CO2 H2O 

Bacteriile care 
oxidează 

monoxidul 
de carbon 

Pseudomonas 
carboxydovorans 

Oxidarea 
CO 

CO O2 CO2 CO2 

Bacteriile care 
oxidează 

NH3 

Nitrosomonas 
europaea 

Oxidarea 
NH3 

NH4
+ O2 CO2 NO2

- 

Bacteriile care 
oxidează 
nitriţii 

Nitrobacter 
winogradskyi 

Oxidarea 
nitriţilor 

NO2
- O2 CO2 NO3

- 

Bacteriile care 
oxidează 

sulful 

Thiobacillus 
thiooxidans 

Oxidarea 
sulfului 

S,   
S2O3

2- 
O2 CO2 SO4

2- 

Bacteriile 
ce oxidează 

fierul 

Thiobacillus 
ferrooxidans 

Oxidarea 
fierului 

Fe2+ O2 CO2 Fe3+ 

Bacteriile 
metanogene 

Metanobacterium 
termoautotrophicus 

Metanoge- 
neză 

H2 CO2 CO2 CH4 

Bacteriile 
acetogene 

Acetobacterium 
woodii 

Acetoge- 
neză 

H2 CO2 CO2 CH3-COOH 
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Descrierea bacteriilor chimiolitoautotrofe  (chemolitoautotrofe).  
Generalităţi şi semnificaţia biologică 
 
2.1.1. BACTERIILE CARE OXIDEAZA HIDROGENUL 
(Hidrogenbacterii=bacterii hidrogenice) 

 Sunt facultativ chimiolitoautotrofe, putându-se dezvolta bine pe o gamă largă de 
substanţe organice simple, ca donatori de electroni şi ca sursă de carbon. 

 Formează un grup bine definit fiziologic, dar foarte diferit taxonomic considerat cel 
mai heterogen dintre chemolitoautotrofele aerobe. 

 Ele sunt capabile să utilizeze hidrogenul gazos ca donator de electroni având O2 
ca acceptor de electroni, iar cu energia ce se eliberează fixează CO2.  

 Majoritatea bacteriilor care oxidează hidrogenul conţin hidrogenaza particulată 
(enzimă legată de membrana celulară care nu reduce piridinnucleotidele şi furnizează 
electroni direct în lanţul respirator pentru fosforilarea oxidativă) ca unică enzimă 
activatoare de hidrogen.  

 În cursul metabolismului bacteriilor hidrogenotrofe, oxidarea H2 la H2O produce ATP 
necesar pentru sinteza de material celular (CH2O) de la CO2 şi H2O,  

    după reacţiile următoare: 
4 H2  + 2 O2                  4 H2O 
2 H2  + CO2                            CH2O + H2O 
Global: 6 H2+ 2 O2+ CO2                               (CH2O) + 5 H2O 

Bacteriile care oxidează H2 pot fi grupate în 3 categorii: 
1. Grupul bacteriilor hidrogenotrofe care oxidează H2 aerob, format din circa 28 specii  
aparţinătoare la 15 genuri. Are ca principali reprezentanţi pe Alcaligenes eutrophus, 
A.ruhlandii, Pseudomonas facilis, Ps.flava, Ps. hidrogenovora, Ps.saccharophila, Nocardia 
autotrophica, şi unele specii de Aquaspirillinn, Azospirillum, Rhizobium, Mycobacterium, 
Paracoccus etc. 
2. Bacteriile care oxidează CO (carboxidobacterii), care cresc folosind CO ca unică sursă 
de C şi E. Ele se dezvoltă la fel de bine, iar uneori chiar mai bine, utilizând CO2 şi H2. 
3. Unele bacterii fotoautotrofe (de ex. Rhodopseudomonas capsulata) care cresc în mediu 
mineral, la întuneric, în atmosferă de H2, CO2, şi O2, cu condiţia ca tensiunea de oxigen să 
fie scăzută. 
 
Alcaligenes eutrophus  
 
 
 
 
 Aquaspirillum  
 
 
 
 
Azospirillum  
Rhizobium,  
Mycobacterium,  
Paracoccus etc. 

     
Alcaligenes eutrophus 

  
Aquaspirillum.  A. magnetotacticum    

    
     Azospirillum        Rhizobium             Paracoccus 
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Semnificatia biologică.  
Hidrogenbacteriile  

 au o largă răspândire,  
 au capacitatea de a ocupa nişe ecologice speciale.  
 Posibilitatea de a utiliza fie substanţe organice, fie H2 şi CO2, le permite să se 

dezvolte în condiţii naturale, în mediile în care se eliberează mult H2 şi CO2 
 se întâlnesc în straturile superioare ale solului (cele care oxidează aerob H2), în 

nămoluri, întrucât în aceste zone H2, CO2 şi unele substanţe organice se acumulează 
în cantităţi suficiente pentru a le asigura creşterea în condiţii optime.  

 Hidrogenul poate fi folosit, în diferitele medii în care se eliberează şi de alte categorii 
de microorganisme, determinând apariţia a diferiţi produşi finali (apă, aldehidă 
formică, azot, nitriţi, sulfuri, acetat, metan, succinat).  

Hidrogenul se eliberează abundent în medii ca: bălţi, orezării, terenuri înmlăştinate, în 
zone cu fermentaţii bacteriene, dar şi în solurile bine aerate. În condiţii anaerobe cea mai 
mare parte din hidrogen este folosită pentru producerea de CH4, H2S şi azot gazos. În sol mai 
rezultă H2 şi în cursul procesului de fixare simbiotică a N2 (nitrogenaza reduce nu numai 
azotul ci şi protonii cu producere de H2, acesta fiind folosit pentru reducerea O2 care a difuzat 
în celulă, protejând astfel nitrogenaza de O2) (după Drăgan-Bularda, Samuels, 2006) 

.  
2.1.2. BACTERIILE CARE OXIDEAZĂ MONOXIDUL DE CARBON 
(Carboxidobacteriile) 

 Sunt microorganisme care au capacitatea de a creşte aerob pe medii în care CO este 
singura sursă de C şi E.  

 Sunt chemolitotrofe facultative cu metabolism de tip strict aerob care  
se dezvoltă în medii minerale în prezenţa a 5-20% oxigen şi 80-95% CO.  

 Creşterea pe medii cu CO duce la formarea de CO2. 
 În funcţie de condiţiile de creştere, 4-16% din CO este convertit în biomasă celulară 

iar restul este folosit pentru producerea de energie şi oxidat la CO2. 
      2,19 CO + O2               1,83 CO2 + 0,36 C celular + E 

 
În legătură cu biochimia oxidării CO trebuie subliniat că aceste bacterii prezintă 3 

proprietăţi fiziologice. 
1. Se dezvoltă în prezenţa unui amestec de H2, CO2, O2 (chiar mai bine decât într-un 
amestec de CO/O2), densitatea celulară fiind de circa 2-20 ori mai mare; aşa de ex. 
Pseudomonas carboxidovorans se poate cultiva uşor pe un mediu mineral în prezenţa CO, 
sub forma unui amestec de gaze de eşapament auto şi aer, în proporţii egale. 
 
2. Ele formează o enzimă (CO-oxidreductază) numai în prezenţa CO, care realitează 
oxidarea acestuia : 
                               CO-oxidreductază 
   CO   +   H2O                                                     CO2    +   2e-   +  2H2

+ 

 
3. Cultivate pe mediu cu CO prezintă activitate dehidrogenazică (putând fi considerate şi 
hidrogenbacterii);  

Mecanismul prin care aceste bacterii convertesc CO în C asimilabil : probabil CO 
este convertit la CO2 care este fixat pe calea ciclului Calvin. 
 Carboxidobacteriile alcătuiesc un grup la care participă mai multe genuri şi specii: 
Pseudomonas carboxidovorans, Ps.carboxydoflava, Ps.carboxydohydrogena, Alcaligenes 
carboxidus, Achromobacter carboxidus, Seliberia carboxydohydrogena etc. 
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Semnificatia biologică.  
Carboxidobacteriile  

 sunt prezente în sol, deşeuri organice şi în bazinele acvatice şi în stratul superior de 
nămol al apelor poluate.  

 CO se formează în straturile anaerobe ale solului, în adâncimea bazinelor acvatice de 
unde difuzează spre suprafaţă, devenind substratul pentru oxidarea aerobă la CO2. El 
este produs de numeroase bacterii, plante, animale prin degradarea ciclului porfirinic 
şi al flavonoidelor. Oxidarea bacteriană a CO este un proces natural, care în sol se 
produce cu o rată de  5.1014 g/an. 

 Se preconizează utilizarea carboxidobacteriilor pentru folosirea gazelor reziduale ce 
conţin CO, H2 ,CO2, din industrie sau gaze de eşapament, în vederea producerii de 
biomasă celulară proteică (single cell protein) (după Drăgan-Bularda, Samuels, 
2006) 

 
 
 
2.1.3. BACTERIILE CARE OXIDEAZĂ AMONIACUL (nitritbacteriile)  
 

Oxidează NH3 la HNO2, (respectiv NH4 la nitriţi).  
Au ca reprezentanţi tipici specii din genurile: 

Nitrosomonas,  
Nitrosocystis,  
Nitrosospira,  
Nitrosolobus,  
Nitrosovibrio.  

 
Mecanismul activităţii lor cuprinde 4 etape succesive 

 (Suzuki, 1974, după Drăgan-Bularda, Samuels, 2006):  
1) NH3 + O2 + XH2                NH2OH    +   X  + H2O 
                                                                hidroxilamină 
În această reactie X este citocromul P-460 
2) NH2OH + 2 cit.c(Fe 3+)                   (NOH) + 2H+   +  2 cit.c(Fe 2+) 
                                                              nitroxil 
3) 2 cit.c(Fe 2+) + ½ O2 + 2H+                    2 cit.c(Fe 3+) 
 
4) (NOH) + A + H2O                                   NO2

-  + AH2  + H+ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reacţia globală:     NH3 +  1 ½ O2                                  NO2
-  + H2O  + H+ 

                                                      G°la pH 7=272 KJ/mol 
(G°=potenţial termodinamic izoterm-izobar; G = DH - TDS unde DH - 
variaţia entalpiei, DS - variaţia entropiei. T- temperatura; DG° se referă la 
DG în condiţii standard (T=298,2 K; p=1 atm, t=25°C) 

 
Această reacţie implică un transfer de 6 electroni, ceea ce corespunde unei schimbări de 
valenţă a atomului de N de la -3  la +3 (implicând transferul a 3 loturi de câte doi electroni . 
 
 
 

Nitrosomonas 
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2.1.4. BACTERIILE CARE OXIDEAZA NITRIŢII  
(nitratbacteriile=nitrobacteriile)  

Oxidează nitriţii la nitraţi, utilizând O2 ca acceptor final de electroni, pentru a produce   
energie şi putere reducătoare.  
NO2H + 1/2 O2           - NO3H 18,1 kcal  
(NO2H cit a1           cit a3               O2   +  1 ATP/ 

Reacţia de oxidare a nitriţilor este exergonică şi poate fi direct legată de lanţul de 
respiraţie pentru sinteza de ATP. 

Nitratbacteriile cuprind genurile Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira, Nitrospina. 
 Ele trăiesc în sol şi ape, asociate, prin metabioză cu nitritbacteriile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnificaţia biologică a bacteriilor nitrificatoare.  

Bacteriile nitrificatoare (nitritbacterii + nitratbacterii) se întâlnesc  
 în sol,  
 în bazinele acvatice dulci şi marine,  
 în sistemele de epurare a apelor.  

o În sol numărul maxim se întâlneşte în stratul de 10 cm,  
o în bazinele acvatice la înterfaţa dintre apă şi sedimente,  
o în mări între 0-200 m şi la interfaţa apă-sediment. 

 Nitrificarea joacă un rol foarte important în natură, nitraţii produşi sunt foarte uşor 
asimilabili de plante, dar în acelaşi timp sunt şi pierduţi prin levigare şi denitrificare.  

 Numărul bacteriilor nitrificatoare este proporţional cu fertilitatea solului, cifre 
maxime întâlnindu-se în soluri fertile, bine lucrate şi aerate (după Drăgan-Bularda, 
Samuels, 2006) 

 
 
 

 
Nitrobacter winogradskyi 

Nitrospira 

 
Nitrospina 
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2.1.5. BACTERIILE CARE OXIDEAZA SULFUL 
(SULFOXIDANTE=SULFOFICATOARE) 

Formează un grup relativ mare de microorganisme. Cele mai studiate aparţin 
genurilor Thiobacillus, Thiomicrospira, Sulpholobus, care îşi obţin energia din oxidarea 
sulfului elementar şi a diferiţilor compuşi anorganici ai acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
Thiobacillus denitrificans 

 
 
 
 
 
 
 

Beggiatoa 
 Bacteriile sulfuroase incolore (sulfobacteriile nepigmentate; lipsite de pigmenţi  

clorofilieni) oxidează sulful elementar şi compuşii săi obţinând substanţele reducătoare şi 
energia necesară organismului, spre deosebire de cele sulfoxidante fototrofe care folosesc 
energia luminoasă, iar oxidările sulfului doar pentru furnizare de electroni. 

Bacteriile sulfooxidante, în general, şi cele din genul Thiobacillus s-au diferenţiat 
dobândind capacitatea de a oxida o gamă largă de substraturi: 
1) Thiobacillus thioparus: H2S + 2 O2       H2SO4 
2) Beggiatoa: 2 H2S + O2        2 S + 2 H2O 
(Reacţia este reversibilă, sulful elementar depus în celule ca incluziuni este utilizat prin 
oxidare la H2SO4, folosind rezervele de energie din celule când H2S este epuizat din mediu). 
3) Thiobacillus thiooxidans: 2 S + 3 O2 + 2 H2O               2 H2SO4 
4) Th. thioparus : Na2S2O3  + 2 O2+ H2O             Na2SO4 + H2SO4 
5) Th. thioparus : 2 Na2S4O6 + 7 O2 + 6 H2O             2 Na2SO4 + 6 H2SO4 
6) Th.thiocyanooxidans: 2KSCN+4O2+4 H2O               (NH4)2SO4+K2SO4+CO2  
7)Th. denitrificans: 8 KNO3 + 5 H2S              4 K2SO4 +H2SO4+ 4N2 + 4 H2O  
8)Th. denitrificans: 6 KNO3+ 5 S + 2 H2O             3 K2SO4 + 2 H2SO4+ 3 N2 
9)Th. denitrificans:8 NaNO3 + 5 Na2S2O3  + H2O       9 Na2SO4+H2SO4+4N2 
10) Th. ferrooxidans:2 FeS + 2 H2O + 7 O2               2FeSO4 +2 H2SO4 
11) Th. ferrooxidans: 4FeSO4 + O2+ 2 H2SO4                    2Fe2 (SO4)3   + 2 H2O 

După Drăgan-Bularda, Samuels, 2006, Biochimia proceselor sulfooxidante este mai 
complicată, având încă aspecte nelămurite şi datorită faptului că diferitele specii de 
Thiobacillus folosesc căi individuale. 

 În primă fază H2S şi sulfurile sunt oxidate, în general, la sulf elementar, sub acţiunea  
unei enzime încă neidentificate, cu cedarea a 2 electroni. Datorită acestei reacţii se observă 
formarea rapidă de incluziuni intracelulare de sulf elementar. Sulfurile reacţionează cu 
grupările sulfhidril din celule, alcătuind un complex cu S legat intracelular, după care  are loc 
oxidarea la sulfit, formă ce ocupă o poziţie centrală în calea de oxidare a compuşilor 
sulfului, sub acţiunea sulfoxidazei. Tiosutfatul intră în metabolism după o scindare în sulfit 
şi S sub acţiunea enzimei de clivare a tiosulfatului. 

Două sisteme enzimatice catalizează oxidarea sulfitului în sulfat :  
 sulfit oxidaza (citocrom c oxidoreductaza) legată de membrană şi  
 adenozin- 5 -fosfo-sulfat reductaza,  

corespunzând la două căi diferite de oxidare a sulfitului, cu producere de ATP. 
Oxidarea tiosulfaţilor de către Thiobacillus este însoţită de producerea de sulf 

elementar, care poate fi folosit când rezerva de tiosulfat este epuizată. 

   



 408 

Semnificaţia biologică. Bacteriile sulfooxidante sunt răspândite în mediile naturale 
bogate în S, H2S şi Fe, cu predilecţie în sedimentele acvatice (lacuri, estuare, mări etc.), în 
canale, izvoare calde acide, efluenţi de drenaj ai minelor. Prezenţa lor este legată de existenţa 
compuşilor reduşi ai sulfului şi ai oxigenului (sau nitraţilor). În mediile acvatice se găsesc la 
graniţa dintre aerob şi anaerob. In natură, în prezenţa O2, H2S nu este stabil fiind oxidat fără 
intervenţia microorganismelor, viteza de reacţie depinzănd de pH, temperatură, prezenţa 
catalizatorilor şi/sau inhibitorilor. Bacteriile sulfooxidante au avut şi continua să aibă un rol 
important în ciclul sulfului. Menţionăm că depozitele de sulf au o origine biogenă şi s-au 
format prin reducerea sulfatului, urmată de o etapă de oxidare, în care au participat bacteriile 
sulfoxidante. 

Oxidarea H2S şi a sulfurilor (la sulfat) reprezintă o etapă importantă in regenerarea 
puterii oxidative în bazinele acvatice, în care sulfatul joacă rol in mineralizarea anaerobă. 
In apele deschise (mări şi oceane) aceste bacterii oxidează compuşii volatili ai sulfului, 
eliberaţi din sedimente, jucând rol astfel în reglarea cantitativă a emanaţiilor de H2S 
produs pe cale biologică.  

În sol, ele solubilizează compuşii sulfului făcându-i accesibili sub formă de sulfiţi 
pentru plante şi microorganisme, dar în acelaşi timp pot duce la creşterea acidităţii 
solului. Bacteriile sulfoxidante produc acid sulfuric (până la H2SO4 1,5 N) şi fier feric în 
condiţii asociate frecvent cu coroziunea conductelor şi a unor structuri metalice şi a 
betoanelor (în special submerse). (Această proprietate se aplică în biometalurgie pentru 
leşierea metalelor neferoase din zăcămintele sărace şi depozitele de steril) (Drăgan-Bularda, 
Samuels, 2006). 
 
2.1.6. BACTER1ILE CARE UTILIZEZĂ FIERUL 
(FEROBACTERIILE=BACTERIILE FERUGINOASE) 

Oxidează Fe2+ la Fe3+. Formează un grup fiziologic relativ puţin studiat, heterogen din 
punct de vedere sistetnatic (descoperite de Vinogradski în 1888, după Drăgan-Bularda, 
Samuels, 2006). Se împart în două mari categorii: 1. filamentoase şi 2. nefilamentoase. 

Bacteriile feruginoase filamentoase. Sunt pluricelulare, la care multe celule, 
formează trihomi lungi. Aceştia pot fi înconjuraţî de o teacă organică, mucilaginoasă, 
impregnată, acoperită cu hidroxid feric sau hidroxid de mangan tetravalent 
[MnO(OH)2].Trihomi pot da ramificaţii false (unele celule se divid în direcţie laterală şi 
formează un trihom nou pe cel vechi). Amintim: Sphaerotilus natans, Leptothrix ochracea, 
Crenothrix polispora. 

Bacteriile feruginoase nefilamentoase. Sunt monocelulare. Fam. Siderocapsaceae 
sunt sferice, elipsoidale sau bacilare. Unele sunt capsulate (de ex. Siderocapsa). Prezente in 
apele feruginoase, depun oxizi de fier şi /sau pe suprafaţa capsulelor sau îi elimină în 
materialul extracelular (de ex. Siderococcus, Naumanniella, Ochrobium). Reactiile for 
metabolice sunt necunoscute. Cele mai multe cercetări au fost efectuate pe speciile 
Ferrobacillus ferrooxidans şi Thiobacillus ferrooxidans. Ferrobacillus sulfooxidans, 
oxidează Fe2+ la Fe3+si S, Na2S2O3, H2S la H2SO4. Semnificativă este oxidarea piritei de 
câtre Th. ferrooxidans. Întrucât în această reacţie se produce acid sulfuric, bacteriile care 
trăiesc în minele abandonate poluează apele (pH-ul ajungând la 2 sau 3). Gallionella 
ferruginea, chemolitoautotrofă (dar nu obligată) formează depozite roşii-brune, sub forma 
unor benzi spiralate, alcătuite din substanţa excretată de celulele terminale. care contin până 
la 90% din greutatea lor uscată hidroxid feric. Această bacterie poate bloca conductele de 
apă, canalele de drenaj, sistemele de irigaţie (Ford, 1978, după Drăgan-Bularda, Samuels, 
2006). Bacteria are şi o importanţă biogeochimică, participând la formarea zăcămintelor de 
fier (datorită multiplicării sale intense). Gallionella filamenta se consideră că nu este decât 
o variantă ecologică. Se apreciază că cele mai multe ferobacterii sunt facultativ autotrofe. 
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Oxidarea  piritei de câtre 
Thiobacillus ferrooxidans. 
Întrucât în această reacţie se 
produce acid sulfuric, bacteriile 
care trăiesc în minele aban-
donate poluează apele (pH-ul 
ajungând la 2 sau 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Gallionella ferruginea:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallionella filamenta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Gallionella 

 
Ferobacteriile se dezvoltă în apele şi izvoarele feruginoase cu conţinut mare de săruri 

de Fe redus. Rolul lor în metabolismul fierului, în aceste ape neutre sau alcaline, este incert, 
întrucât ionii de Fe2+sunt oxidaţi rapid în contact cu aerul. De aceea fierul feros nu se 
acumulează in aceste ape neutre, în cantităţi suficiente, pentru a favoriza creşterea acestor 
bacterii. În apele acide din mină, această oxidare spontană nu are loc, favorizând dezvoltarea 
lui Thiobacillus ferrooxidans care se multiplică şi transformă Fe2+ in hidroxid feric (apele 
devenind portocalii). Datorită împermeabilităţii lor faţă de H+ aceste bacterii se pot multipli-
ca chiar in medii foarte acide. Ele au un rol important în solubilizarea (lieşierea) unor metale 
neferoase (de ex. Cu) din zăcămintele săraee in sulfură de cupru, sub formă de sulfat de cupru 
solubil (Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 

 
 

 
 

 
 

Gallionella ferruginea 

 

 

 
Thiobacillus  
ferrooxidans 
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2.1.7. BACTERIILE METANOGENE (METANOBACTERII) 
Acestea au capacitatea de a utiliza H2 ca unică sursă de putere reducătoare pentru 

metanogeneză (respectiv ca sursă de energie) şi pentru sinteza compuşilor celulari cu carbon, 
de la CO2 (Barker, 1956). 
Formează un grup cu forme variate. care aparţin la 4 tipuri morfologice de bază:  
1. Methanococcus , 2. Methanosarcina, 3. Methanobacterium , 4. Methanospirillum. 
 
1. Methanococcus   

                                
 
 
 
 
 
2. Methanosarcina  
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
3. Methanobacterium  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Methanospirillum.         
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 

Bacteriile metanogene aparţin Grupului 31 cu 3 subgrupuri Berggey (1994) 
Subgrupul 1, cuprinde genurile Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanosphaera, 
Methanothermars. 
Subgrupul 2, cu genurile: Methanococcus, Methanocorpusculum, Methanocoleus, 
Methanogenium, Methanolocinia, Methanomicrobium, Methanoplanus,Methanospirillum.  
Subgrupul 3, cu genurile: Methanococcoides, Methanohalobium, Methanophilus, 
Methanolobus, Methanosarcina şi Methanothrix. 

 
Methanococcus jannischii 

  
Methanosarcina  
acetivorans 

 
Methanobacterium subterraneum 

 
Methanospirillum 
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Bacteriile metanogene 
o Sunt cele mai strict anaerobe microorganisme cunoscute  
o Se dezvoltă în amestec controlat de gaze CO2 şi H2 în proporţie de 1:4, in medii 

lichide şi solide.  
o Sunt mezofile (cresc la 35°C. în tractusul intestinal, canale, nămol, digestoare) 

sau termofile (cresc la 42°C), respectiv sunt termofile extreme (cresc la circa 
85°C, în medii termale şi vulcanice). 

Datorită particularităţilor lor (structurale, biochimice, de metabolism, ale ARNr 16 S sunt 
considerate un grup aparte (Archaebacteria) deosebit de eubacterii, precum şi de toate 
organismele eucariote. În acest sens, taxonomia lor a suferit numeroase schimbări. 

Bacteriile metanogene Methanobacterium thermoautotrophicum şi Methanosarcina 
barkerii realizează reacţiile: 

CO + H2O  → H2  + CO2 
4 CO + 2 H2O  → CH4  + 3 CO2 

Alte bacterii metanogene produc metan plecând de la substraturi organice simple ca 
formiatul, metanolul, acetatul. 

Semnificatia biologică. Metanogeneza bacteriană este un proces întâlnit în cele mai 
multe medii anaerobe, bogate în substante organice : 

o rumenul şi tractul gastrointestinal al animalelor,  
o sedimente şi mâlul diferitelor medii aevatice,  
o soluri inundate,  
o lacuri termale bogate în H2 de natură vulcanică,  
o digestoare cu nămoluri reziduale etc.). 

În mediile acvatice unde se semnalează metanogeneza (prin degajare de bule de 
gaze), concentraţia CH4 creşte cu adâncimea, începând de la interfaţa apă-sediment, până la -
2 m şi -17 m. Metanogeneza este asociată cu anumite conditii anormale, cum ar fi moartea 
xilemului in trunchiul unor copaci (ulmi, plopi, sălcii, stejari, artari). 

Grupul bacteriilor metanogene este foarte util pentru studiul interrelaţiilor trofice în 
ecosistemele anaerobe. Ele sunt utilizate în practică pentru obtinerea biogazului (biometan) 
prin fermentatia anaerobă în digestoare a reziduurilor organice din agricultură, zootehnie, 
industrie. Astfel, sub acţiunea lor are loc reducerea volumului reziduurilor, îndepărtarea lor, 
diminuarea poluării, distrugerea virusurilor şi microorganismelor patogene pentru plante, 
animale şi om, obţinerea de fertilizanti pentru agricultură şi produse bogate în proteine pentru 
hrana animalelor (Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 
 
2.1.7. BACTERIILE ACETOGENE 

Sunt bacterii care formează acetat pornind de la CO2. Acetogeneza este un termen ce 
desemnează procesele metabolice prin care anumite bacterii produc acid acetic sau acetat.  

Bacteriile acetogene sunt obligat anaerobe şi in mod uzual formează acetat ca 
principal produs final de metabolism.  

Multe dintre ele sunt chemolitoautotrofe.  
Din punct de vedere ecologic ele joacă un rol important in turnoverul C şi E, in 

habitatele anaerobe care variază de la soluri şi sedimente la tractul gastrointestinal al multor 
animale (mai ales la termite) şi al omului. 

 
 
 
 
 
 

 
        Acetobacterium woodii 
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Originea bacteriilor acetogene. Aproximativ 40 specii au fost izolate din habitate 
anaerobe extrem de diferite (rumen, sol, sedimente acvatice, gunoi de grajd, digestor 
termofilic etc.). Ele pot fi mezofile, psihrofile (criofile) şi termofile. Din punct de vedere 
morfologic predomină bacilii şi cocii. 

Ele sunt strict anaerobe. Cu toate că fiecare specie acetogenă utilizează calea acetil-
CoA, ele diferă in privinţa capacităţii de a utiliza diferite substraturi. Toate acetogenele sunt 
eubacterii, gradul de înrudire putând fi stabilit pe baza ARNr 16 S. 0 caracteristică importantă 
a acestora este că ele pot creşte atât ca autotrofe cât şi ca heterotrofe. 

Semnificatia biologică. Bacteriile acetogene având diverse potenţiale metabolice sunt 
Implicate în turnoverul carbonului în diferite habitate anaerobe. Dat fiind că multe dintre ele 
Snt capabile să folosească şi alte substraturi, putând creşte mixotrof, le face competitive in 
relaţie cu alte organisme prezente în mediul lor de viaţă. Unele dintre ele au fost implicate în 
descompunerea unor polimeri în co-cultură cu alte microorganisme s-a dovedit a degrada 
polizaharidele vegetale, în speţă inulina). Se sustine că ar participa şi la turnoverul 
compuşilor halogenaţi, jucând astfel un rol pozitiv în BIOremedierea solurilor contaminate, 
respectiv a sedimentelor contaminate. Din cauză că ACETATUL este unul din substraturile 
primare pentru metanogene, metanogeneza este cuplată, în cele mai multe cazuri, cu 
producerea de acetat, iar reciclarea apelor uzate este cuplată, de asemenea, cu procesele 
degradative catalizate de acetogene (Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 
 
 

2.2. BACTERIILE CHIMIOORGANOHETEROTROFE 
 

Se mai numesc şi bacterii heterotrofe. Ele necesită una sau mai multe substante 
organice ce sunt utilizate drept surse de C şi E şi uneori chiar de factori de creştere.  

Sunt specii puţine la număr, care pot folosi numai câtiva compuşi organici (de ex. 
bacteria celulolitică - celuloză, glucoză, unele zaharuri), iar altele (cele mai multe bacterii) 
pot utiliza un număr mare de substanţe organice (bacteria cea mai omnivoră este considerată 
Pseudomonas florescens –  
care poate metaboliza circa  
200 compuşi organici). 

 
 
 
În totalitatea lor bacteriile heterotrofe pot ataca toate substantele organice naturale şi 

chiar unii compuşi organici sintetici. Această capacitate omnivoră a lumii bacteriene este de o 
importanţă deosebită pentru mineralizarea resturilor vegetale şi animale, pentru epurarea 
biologică a apelor şi solurilor. 

Bacteriile heterotrofe se pot grupa din mai multe puncte de vedere.  
În functie de prezenta sau absenta azotului în compuşii organici avem   

o bacterii de fermentaţie (se dezvoltă în conditii anaerobe) sau  
o bacterii de putrefacţie.  

 
În functie de natura vie sau moartă a substantelor organice folosite avem  

bacterii saprofite (folosesc compuşi din materia organică moartă),  
respectiv parazite (paratrofe) (utilizează substanţele organice ale gazdei sau se 
dezvoltă pe medii de cultură ce asigură conditii nutritive similare). 

 
     De asemenea, pe baza capacităţilor de sinteză se pot deosebi  
3 grupe de bacterii heterotrofe:  
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 grupul 1. cele care-şi pot sintetiza constituentii celulari utilizând o sursă organică de 
C şi E (glucoza), apa şi sărurile minerale; 

 grupul 2. cele care au nevoie în plus faţă de primul grup de unul sau mai multi factori 
de creştere (bacteriile din grupul 1 şi 2 pot fi cultivate pe medii de laborator) şi  

 grupul 3. cele cu necesităţi nutritive speciale, care nu pot fi cultivate pe medii 
nutritive sintetice. 
Gonococii (Neisseria gonorrhoeae) şi meningococii (Neisseria meningitidis) se 

cultivă numai pe medii speciale cu lichide de origine animală (ser sangvin), iar 
Mycobacterium leprae şi Treponema pallidum nu au putut fi cultivate pe nici un tip de 
mediu bacteriologic. În general, bacteriile patogene sunt mai exigente din punct de vedere 
nutritiv decât cele saprofite (exceptând bacteriile lactice care sunt foarte exigente), 
capacităţile lor de sinteză fiind mai putin pronunţate (Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 
 
ALTE TIPURI DE NUTRIŢIE LA MICROORGANISME 

Cometabolismul este biotransformarea unui compus de către un microorganism, care 
este incapabil să utilizeze compusul ca şi sursă de carbon şi energie.  

Biotransformarea reprezintă alterarea structurii unei substante de către un 
microorganism. Numeroşi compuşi organici, ca de exemplu pesticidele clorurate, nu pot fi 
utilizati ca unică sursă de carbon şi energie de un singur microorganism, dar pot fi modificaţi 
pe cale biologică, în natură, prin actiunea unor populaţii mixte de microorganisme. 
În cultură pură, nici un microorganism nu poate folosi substratul pentru creştere, dar in 
prezenta unei surse alternative de carbon şi energie îl poate modifica, transformându-l 
chimic, putând fi în continuare utilizat de alte microorganisme. 

Procesul a fost descris pentru prima data la bacteria metanotrofă Methanomonas 
methanica in 1958. Această bacterie utilizează pentru creştere metanul, dar oxidează 
concomitent şi alte cosubstraturi prezente ţn mediu. Bacteria metanotrofă nu poate folosi ca 
unică sursă de carbon şi energie cosubstraturile şi nici produşii de hidroliză rezultaţi din 
oxidarea acestora. Procesul a fost denumit şi co-oxidare (1962), iar apoi co-metabolism şi 
alte reacţii de biotransformare (ca de exemplu dehalogenări ). 

Unii cercetători consideră că pentru cometabolism este necesar să fie îndeplinite 
următarele conditii: 
- cosubstratul (cometabolitul) să nu poată asigura creşterea. 
- produşii proveniţi din biotransformarea cometabolitului să se acumuleze în mediu, 
- biotransformarea să fie asociată cu creşterea consumului de O2. 
- să fie implicată utilizarea sistemelor enzimatice existente, de provenienţă colaterală.  
Importanta practică a fenomenului de cometabolism. 

Fenomenul de cometabolism este important pentru procesele de degradare. 
Microorganismele cu proprietăţi cometabolice sunt importante pentru industrie, putând 
transforma un substrat, fâră a-1 asimila. Se folosesc în industria chimico-farmaceutică pentru 
producerea unei game largi de steroizi modificati. 

Sursa de azot pentru microorganisme 
Azotul este necesar în cantităţi mari, deoarece reprezintă circa 10% din greutatea 

uscată a celulei bacteriene, unde este încorporat mai ales sub formă redusă, ca grupări NH3,. 
Poate fi utilizat ca N2, NH3, nitriti, nitraţi, compuşi organici. În cazul microorganismelor cu 
exigenţe complexe de creştere (încă necunoscute) se utilizează extracte de ţesuturi animale 
sau vegetale. Sursa preferată pare a fi NH3. În cazul microorganismelor fixatoare de N2, 
azotul este redus initial la NH3 înainte de a fi încorporat în produşii organici, la fel şi cel din 
nitrati, compuşi organici (aminoacizi şi/sau polipeptide, care servesc şi ca sursă adiţională de 
C şi E) este convertit initial la NH3, şi sub această formă este utilizat pentru biosinteze 
(Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). 
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Factorii de creştere 
Factorii de creştere ai unui microorganism sunt acele substante pe care acesta nu le 

poate sintetiza în cursul metabolismului său şi în absenta cărora multiplicarea lui nu are loc 
(Lwoff, 1943, citat de Drăgan-Bularda, Samuels, 2006). Ei reprezintă metaboliţi esenţiali 
(substante organice) necesari tuturor microorganismelor. La unele specii de microorganisme 
sunt de origine endogenă, fiind elaboraţi prin biosinteză în cursul metabolismului, deci nu 
este nevoie de prezenta lor în mediu ca substante preformate.  

La alte microorganisme este nevoie de prezenţa în mediu a factorilor de creştere 
pentru a căror sinteză facultăţile metabolice ale acestora sunt deficitare. 

În funcţie de natura lor chimică, factorii de creştere se pot grupa în 3 categorii:  
1. aminoacizi (necesari pentru sinteza proteinelor),  
2. baze purinice şi pirimidinice (purine şi pirimidine) utilizate pentru sintezaARN, ADN, a 
unor coenzime şi  
3. vitamine care funcţionează ca grupări, ale unor proteine-purtător sau cu functie de 
coenzime prostetice ale unor enzime. 

Unele bacterii au nevoie de factori de creştere mai puţin obişnuiţi (de ex. 
micoplasmele necesită colesterol, pe care îl încorporează în structura membranei 
plasmatice; Haemophilus necesită porfirine luate din sânge. 

Factorii de creştere sunt necesari în cantităţi mici, îndeplinind functii specifice în 
biosinteze (de ex.vitaminele sunt necesare în cantităţi de ordinul a câtorva părţi per milion).  

La rândul lor vitaminele care joacă rol de factori de creştere, având funcţie de 
coenzime, pot fi:  
Vitamina B1 (tiamina) o necesită bacteriile lactice, propionice şi unele bacterii patogene 
(care nu o pot sintetiza); 
Vitamina B2 (riboflavină=lactoflavină) este necesară pentru multe bacterii (lactice, pro-
pionice); 
Vitamina PP (amida acidului nicotinic - Pelagre preventive) este foarte solicitată de bac-
terii (de cele lactice, de cele de putrefacţie), ea intrând în compozitia NAD şi NADP: 
Haemophilus - necesită sânge (mai precis factorii V şi X din sânge, factorul V se consideră 
că ar fi identic cu NAD sau NADP, iar factorul X cu hemina); 
Vitamina B6 (piridoxină) este necesară pentru unele bacterii lactice şi patogene;  
Vitamina H (biotina) este solicitată de bacteriile lactice şi propionice, de tulpinile de 
Rhizobium şi Bradyrhizobium; 
Vitamina H' (acid p-aminobenzoic - APAB) este solicitată de mai multe bacterii patogene;  
Acidul pantotenic este solicitat de bacteriile lactice, de Proteus, de rizobii; 
Acidul folic este necesar pentru bacteriile lactice, precum şi pentru Streptococcus , 
Enterococcus faecalis ; 
Vitamina B12 (cianocobalamină) o necesită unele bacterii lactice (Lactobacillus casei, 
Lactobac. leichmanii); 
Vitamina C (acid ascorbic) este solicitată numai de unele tulpini de Serratia marcescens.  
Vitaminele liposolubile (vitamina A, vitamina D) nu joacă rol de vitamine la bacterii. 
Vitamina K o necesită unele micobacterii (de ex. Mycobacterium tuberculosis). 

Dintre factorii de creştere care nu au funcţie de coenzimă amintim: aminoacizii, 
glutationul şi unii acizi organici. Aminoacizii sunt necesari în cantităti mai mari, comparativ 
cu alti factori de creştere. pentru a asigura creşterea microorganismelor. Unele bacterii 
necesită din mediu un singur aminoacid (de ex. Salmonella doar triptofan), altele au nevoie 
de mai mulţi aminoacizi (de ex.bacteriile lance). Leuconostoc mesenteroides are nevoie de 
17 aminoacizi. Glutationul este cerut de bacteriile din genul Neisseria.Acizii organici: acetic, 
lipoic, mevalonic, oleic sunt factori de creştere pentru bacteriile lactice (Drăgan-Bularda, 
Samuels, 2006). 
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Dozarea microbiologică a vitaminelor. Se realizează cu ajutorul tulpinilor bacteriene care 
necesită vitamine drept factori de creştere (multiplicarea lor şi creşterea totală este 
proporţională cu concentraţia acestui factor de creştere). Asemenea microorganisme sunt 
utilizate în practică pentru aprecierea cantităţii de vitamină dintr-un mediu, care poate fi 
dozată în raport cu o curbă de referinţă stabilită pentru vitamina şi tulpina microbiană 
respectivă. 
 Insămânţate într-un mediu, care conţine toate substanţele necesare pentru creştere, cu 
excepţia vitaminei de dozat, nu are loc creşterea acestora. Adăugarea vitaminei produce o 
stimulare a creşterii şi a activităţii metabolice in raport direct cu cantitatea vitaminei adăugate  
Datele obtinute in seria cu vitamina pură se reprezintă grafic. Se obţine curba etalon, de pe 
care se citeşte concentraţia corespunzătoare in materialul analizat. 
Aşa de ex. Lactobacillus helveticus, care nu creşte in medii fără riboflavină se dezvoltă 
abundent dacă se adaugă 0,0001 mg/ml riboflavină la un mediu care contine toate celelalte 
substanţe necesare. Această tehnică se aplică pentru dozarea vitaminelor, pentru dozarea 
aminoacizilor etc. utilizându-se microorganisme test ca de ex. Streptococcus salivarius sau 
Saccharomyces cerevisiae pentru tiamină, Lactobacillus casei pentru riboflavină şi acid pan-
totenic, Lactobacillus arabinosus sau Proteus pentru acidul nicotinic. 
Dozările biologice sunt stereospecifice, simple şi economice, fiind considerate mult mai 
sensibile decât cele mai bune metode chimice (de ex. Lactobacillus leichmanii. utilizat pentru 
dozarea vitaminei B12 permite dozarea acesteia cu o precizie egală cu 1 nanogram). 

Bacterii folosite ca surse de vitamine pentru alte organisme. Bacteriile care nu au 
nevoie de vitamine pot excreta în mediu vitamine care apoi sunt utilizate de alte organisme, 
dar chiar şi cele care necesită din mediu vitamine pot produce şi excreta alte vitamine. Astfel, 
Azotobacter chrooroccocum nu are nevoie de vitamine din mediu, dar produce o serie de 
vitamine din complexul B, precum şi aminoacizi. La fel, Bacillus megaterium nu necesită 
factori de creştere dar secretă vitamine. Rhizobium meliloti necesită biotină din mediu dar 
produce vitamina B12. Bacteria creşte pe mediu fară biotină însă numai împreună cu Bac. 
megaterium, ceea ce dovedeşte că a doua bacterie excretă în mediu vitamina necesară, adică 
biotina. 

Sursa vitaminei B 12 pentru ansamblul vieţuitoarelor, care au nevoie din mediu de 
această vitamină, o constituie anumite bacterii (Rhizobium, Propionibacterium), respectiv 
actinomicete (Streptomyces olivaceus, Str.griseus). Menţionăm că plantele verzi şi ciupercile 
nu sintetizează vitamina B12 şi nici nu o necesită. 

Bacteriile care trăiesc în tubul digestiv al omului şi animalelor produc vitamine 
(de ex. E. coli, Enterobacter produc vitamine din complexul B şi vitamina K). După 
administrarea per os (pe cale bucală) a antibioticelor se micşorează foarte mult numărul 
bacteriilor intestinale producătoare de vitamine sau are loc micşorarea capacităţii de a 
sintetiza vitamine şi în consecinţă se poate ajunge la avitaminoze sau hipovitaminoze. În 
aceste situaţii se recomandă consumarea alimentelor bogate în vitamine, în special din 
complexul B, respectiv administrarea preparatelor de vitamine (Drăgan-Bularda, Samuels, 
2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 416 

 
SINTEZĂ ÎN REZUMAT: 
 
TIPURI DE NUTRIŢIE LA BACTERII 
 
1. BACTERII  FOTOTROFE 
 
1.1.   OXYPHOTOBACTERIA (bacterii capabile de fotosinteză oxigenică) 
1.2.1. CIANOBACTERIILE - Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice) 

 Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales), Synechococcus şi Synechocystis.  
 Subgrupul 2 (Ord. Pleurocapsales): Pleurocapsa.  
 Subgrupul 3 (Ord. Oscillatoriales), Oscillatoria.  
 Subgrupul 4 (Ord.Nostocales):  

 A (Fam. Nostocaceae): Nostoc.  
 B (Fam. Scytonemataceae), Scytonema.  
 C (Fam. Rivulariaceae): Calothrix.  

 Subgrupul 5 (Ord. Stigonematales): Stigonema. 
 Grupul Prochlorophytes (Ord.Prochlorales).  Prochloron didemni, Prochlorothrix hollandica 

1.2.2. BACTERIILE  HALOFILE  EXTREME din genul Halobacterium,   
 
1.2.   ANOXYPHOTOBACTERIA (capabile de fotosinteză anoxigenică) 

 Subgrupul 1 (Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de sulf în celulă): Chromatium, Thiocapsa, 
Thiocystis, Thiospirillum. 

 Subgrupul 2 Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de S în afara celulei : Ectothiorhodospira. 
 Subgrupul 3 (Bacterii nesulfuroase purpurii): Rhodopseudomonas şi Rhodospirillum. 
 Subgrupul 4 (Bacterii cu bacterioclorofilă g):   Heliobacillus şi Heliobacterium. 
 Subgrupul 5 (Bacterii sulfuroase verzi): Chlorobium. 
 Subgrupul 6 (Bacterii verzi multicelulare filamentoase): Chloroflexus. 
 Subgrupul 7 (Bacterii chemotrofe anaerobe cu bacterioclorofilă) : Erythrobacter.  

 
2. BACTERIILE CHIMIOTROFE 
 
2.1. BACTERII CHIMIOLITOAUTOTROFE (Chemolitoautotrofe) 
2.1.1. Bacterii care oxideaza hidrogenul (Hidrogenbacterii=bacterii hidrogenice) 
2.1.2. Bacterii care oxidează monoxidul de carbon (Carboxidobacteriile) 
2.1.3. Bacterii care oxidează amoniacul (Nitritbacteriile) 
2.1.4. Bacteriile care oxideaza nitritii 
2.1.5. Bacteriile care oxideaza sulful 
(bacteriile sulfoxidante=sulfoficatoare) 
2.1.6. Bacter1ile care utilizeză fierul (Ferobacteriile=bacteriile feruginoase) 
2.1.7. Bacteriile metanogene (Metanobacterii) 
2.1.8. Bacteriile acetogene. 
Alte tipuri de nutriţie a bacteriilor chimiolitoautotrofe: Mixotrofia. Sintrofia. Hrănirea încrucişată (cross-
feeding) 
 
2.2. BACTERIILE CHIMIOORGANOHETEROTROFE.  
 
Alte tipuri de nutriţie : Cometabolismul. Biotransformarea. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 417 

7. Microbiologia aplicată a mediului 

Microbiota solului 
  

Solul este mediul cel mai propice dezvoltării microorganismelor, fiind rezervorul 
natural al unui număr imens de microorganisme. Diversitatea microorganismelor din sol este 
foarte mare. În sol, microorganismele au condiţii favorabile de dezvoltare şi înmulţire, 
prelucrând materia organică nevie şi folosind diferite substanţe anorganice.  Condiţiile din sol 
sunt variabile în funcţie de tipul de sol, de anotimp şi de regiunea geografică. Solul constituie 
sursa de infecţie pentru celelalte medii - apa şi aerul (Carmen Nicolescu, 2002).  

Natura microorganismelor din sol. Microbiota solului variază cantitativ şi calitativ 
în funcţie de tipul de sol, de pH, vegetaţie, condiţii climatice etc. Microbiota solului este 
alcătuită din microorganisme autohtone, permanent prezente şi alohtone, a căror prezenţă 
depinde de aportul de substanţe minerale şi organice din exterior şi care supravieţuiesc până 
la descompunerea acestor substanţe. 
 Microbiota autohtonă este specifică fiecărui tip de sol, fiind adaptată metabolizării 
anumite tipuri de substanţe relativ stabile în tipul de sol respectiv. Este implicată în toate 
procesele microbiologice care au loc în sol. 
 Microbiota alohtonă este introdusă de om prin fertilizări sau prin deversări de ape 
reziduale. Intervine în unele procese ale solului Ex. Microorganismele din gunoiul de grajd 
participă la mineralizarea materiei organice. Substanţele lor de catabolism sunt metabolizate 
ulterior de diferite grupe de microorganisme autohtone. Majoritatea  constituie însă poluarea 
microbiologică a solului.  

Tipuri de microorganisme din sol.  

Compozitia microbiotei este influenţată de sezon şi de gradul de prelucrare al solului.  
BACTERIILE. Predominante sunt bacteriile sub formă de microcolonii adsorbite pe 

particolele de sol, în toate tipurile de sol neutre şi alcaline. Unele produc polimeri de natură 
mucilaginoasă, care determină agregarea particulelor de sol, astfel încât solul devine mai 
granulat, ceea ce-i creşte aerarea şi fertilitatea. Cele mai frecvente genuri sunt: Bacillus, 
Arthrobacter, Agrobacterium, Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes. 

Activitatea bacteriilor în sol condiţionează fertilitatea, proprietăţile şi evoluţia solului, 
intervenind în procese de amonificare, în descompunerea unor compuşi azotaţi rezistenţi (ex. 
chitina), în formarea substanţelor humice şi în echilibrarea microbiotei acestui mediu prin 
secreţie de antibiotice.  

În sol se află grupări de bacterii specializate care se dezvoltă pe substraturi specifice: 
-    bacterii celulozolitice–degradează celuloza din materia vegetală moartă rămasă în sol. 
- bacterii nitrificatoare-produc oxidarea NH3 rezultat din procesele de metabolism, cu  
formare de azotaţi şi azotiţi, forma prin care plantele iau azotul din sol. 
- bacterii sulfuroase, feruginoase au rol în circuitul sulfului şi a fierului în natură. 
- bacterii de putrefacţie- degradează azotul organic şi produc putrezirea cadavrelor. 
-  Actinomicetele (bacteriile filamentoase) reprezintă cca. 30% din microbiota totală a 
solului.  

Împreună cu bacteriile, determină mineralizarea substanţelor de natură organică şi iau 
parte la formarea humusului, care este rezervorul de substanţe nutritive pentru plante. 
Închiderea la culoare a solului se datorează actinomicetelor. Acest sol reţine mai bine căldura 
şi are calităţi agrotehnice superioare. Ele se întâlnesc în toate tipurile de sol fiind mai 
numeroase în solurile bogate în substanţe organice.  
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Se dezvoltă mai ales în soluri alcaline. Sunt principalii agenţi de amonificare şi 
chitinoliză, jucând un rol important în formarea humusului. Unele specii, fiind producătoare 
de antibiotice, au şi rol în menţinerea echilibrului în microbiota solului. Umiditatea excesivă 
şi aciditatea le limitează dezvoltarea. Cele mai frecvente genuri sunt: Actinomyces, 
Actinoplanes, Mycobacterium, Mycococus, Micromonospora, Nocardia, Streptomyces.  
- Bacteriile sporulate patogene se pot întâlni în sol: Bacillus anthracis (produce antraxul 
oilor), Clostridium tetani (produce tetanosul), Clostridium botulini, Clostridium 
hystoliticum, Clostridium sporogenes (bacterii toxicogene). Prin dejecţii sau cadavre, ajung 
în sol, accidental, de la purtători: Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, 
Pseudomonas aeruginosa.Durata de rezistenţă a acestor bacterii în sol variază în funcţie de 
specie, de tipul de sol şi de condiţiile climatice. În general, bacteriile patogene nu găsesc în 
sol condiţii favorabile de multiplicare, datorită temperaturii scăzute în raport cu optimul lor 
termic (37oC) şi mediul nutritiv necorespunzător, cât şi datorită concurenţei altor bacterii, a 
actinomicetelor şi a prădătorismului protozoarelor.  
- Cianobacteriile: alcătuiesc cel mai numeros grup de microorganisme fotositetizante din 
păturile superficiale ale solului. Dominante sunt genurile Nostoc şi Oscillatoria. Ele sunt 
deosebit de importante întrucât sunt singurele organisme vii capabile să utilizeze în sinteza de 
substanţe organice atât carbonul din CO2 cât şi azotul molecular. Specii fixatoare de azot 
molecular sunt: Anabaena, Calothrix, Chroococcus, Nostoc, Plectonema, Schizotrix. 

VIRUSURILE sunt prezente mai ales sub formă de bacteriofagi şi actinofagi, care 
trăiesc în echilibru dinamic cu speciile de bacterii şi actinomicete pe care le parazitează, 
având o acţiune litică slabă asupra acestora. Virusurile patogene nu pot fi vehiculate prin sol. 

LEVURILE şi microfungii (mucegaiurile) sunt bine reprezentate în straturile 
superficiale ale solului care sunt mai bine aerate, umede şi bogate în substanţe organice. Cele 
mai frecvente genuri sunt: Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Hansenulla, Lipomyces, 
Pichia. MUCEGAIURILE predomină în solurile acide (ex. Soluri de pădure, podzoluri) 
unde realizează o biomasă de 500-1000 Kg/ha. Principalele genuri sunt: Mucor, Rhizopus, 
Aspergillus, Penicillium, care formează 50% din biomasa fungică însoţite de Fusarium, 
Alternaria, Trichoderma, Trichotecium, Cladosporium. 

ALGELE AUTOTROFE, întâlnite în straturile superficiale din sol, sintetizează 
materie organică. 

PROTOZOARELE reprezentate mai ales de flagelate şi rizopode sunt condiţionate  
în activitatea lor de umiditatea solului şi de prezenţa substanţelor organice. Ele intervin în 
limitarea înmulţirii microorganismelor pe care le folosesc ca hrană.  

 
Numărul şi densitatea microorganismelor din sol 

 În sol micoorganismele se află în concentraţii de  9 x 107 - 3 x 1011 celule/g sol uscat. 
Numărul lor este dependent de tipul de sol (ex.în solurile argiloase se întâlnesc cca. 108 

celule/gram, o microbiotă mai sărăcăcioasă au solurile acide, alcaline şi nisipoase). Aceste 
microorganisme formează o biomasă totală de cca. 0,5 – 6 t/ha.  
 Din totalul acestor micoorganisme cca. 30 % sunt reprezentate de bacteriile Gram 
negative. Bacteriile se găsesc într-un număr ce oscilează între  3,6 x 107 – 1011 celule/g sol, 
ele totalizând o biomasă de până la  0,7 t/ha. Dominante sunt bacteriile filamentoase. 
 Levurile ajung la 103 celule/g sol, dezvoltându-se pe resturi vegetale. 
 Ciupercile formează o biomasă de 1 – 1,5 t/ha. Numărul imens se datoreşte faptului 
că în sol există întotdeauna o cantitate suficientă de substanţă organică şi minerală, o 
umiditate satisfăcătoare, suficient oxigen şi un pH corespunzător. Numărul cel mai mare de 
micoorganisme se găsesc în straturile superioare ale solului. Cu excepţia straturilor 
superficiale, micoorganismele din sol sunt protejate de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete. 
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Distribuţia microorganismelor în sol 
Bacteriile din sol se află sub formă de asociaţii de 5-25 de celule, agregate de particulele de 
sol. Răspândirea în sol, este dependentă gradul de acces la oxigen. Astfel, la suprafaţa solului 
se află mai multe bacterii aerobe, apoi unele bacterii facultativ anaerobe, iar în profunzime 
bacterii anaerobe. Levurile şi microfungii, fiind microorganisme aerobe, se întâlnesc numai la 
în straturile superficiale ale solului.  

Distribuţia pe verticală a microbiotei în sol este inegală. Cea mai bogată este zona 
până la 30 cm adâncime. Concentraţia de celule diferă în funcţie de factorii nutritivi pe care îi 
conţine solul. O concentraţie mai mare se găseşte în zona rizosferei (zona de dezvoltare a 
rădăcinilor plantelor). 
 Distribuţia pe orizontală a microbiotei autohtone este dependentă de tipul de sol care 
determină selecţia diferitelor tipuri fiziologice de adaptate metabolizării unor anumite tipuri 
de substanţe prezente în compoziţia solului. 

Factorii care condiţionează distribuţia microorganismelor în sol 
 Tipul de microorganisme din sol, ca şi numărul lor variază în funcţie de structura 
fizico-chimică a solului, dar mai ales în funcţie de substanţele organice şi anorganice din sol, 
de pH-ul solului şi de cantitatea de oxigen. Tipul de sol este astfel principalul factor de 
selecţie al acestora. Umiditatea permite dezvoltarea microorganismelor la suprafaţa solului, 
iar în solurile mai aride microorganismele sunt mai abundente în straturile profunde.  

Se observă o variaţie sezonieră a microorganismelor din sol determinată de umiditate, 
de concentraţia de substanţe organice şi de temperatură. Densitatea maximă este întâlnită 
primăvara, iar cea minimă iarna. Un maxim secundar se întâlneşte toamna.  

Uscăciunea din timpul verii diminuează numărul de microorganisme din sol dar 
contribuie favorabil la transformarea substanţelor organice care vor fi metabolizate cu mai 
mare uşurinţă toamna.  

Datorită varietăţii lor mari, microorganismele din sol se dezvoltă în condiţiile unei 
concurenţe puternice pentru rezerva de hrană disponibilă. Fiecare specie trebuie să suporte 
produşii de dezasimilaţie ai altor specii, care pot fi toxici pentru ele. Datorită interrelaţiilor 
foarte complexe între speciile de microorganisme din sol, există un autocontrol al numărului 
şi densităţii lor (Carmen Nicolescu, 2002).  
 Lucrările agrotehnice şi administrarea de îngrăşăminte organice modelează şi ele 
microbiota solului. Aratul îmbunătăţeşte aeraţia solului favorizând dezvoltarea 
microorganismelor aerobe şi permiţând înaintarea lor spre straturile mai profunde. De 
asemenea, repartizează mai uniform resturile organice. Îngrăşămintele organice introduc în 
sol un substrat nutritiv suplimentar, favorizând explozia numerică a microorganismelor 
organotrofe care, prin procesul de mineralizare, duc la fertilizarea solului. Aceste 
îngrăşăminte introduc şi un inocul suplimentar de microorganisme alohtone care participă 
temporar la mineralizarea substanţelor organice. Ex. 25% din masa gunoiului de grajd este  
reprezentată de microorganisme. 

Importanţa microorganismelor din sol 
 În procesul de mineralizare. Plantele, prin procesele de exosmoză, elimină 
aminoacizi şi zaharuri, care favorizează dezvoltarea microorganismelor pentru care constituie 
sursă de hrană. Când plantele mor, rădăcinile lor sunt descompuse de către microorganisme, 
iar elementele de bază: carbonul, azotul, fosforul, sulful sunt redate în circuit servind ca 
nutrienţi plantelor. 

În formarea humusului. Legat de acest proces de descompunere are loc şi formarea 
substanţelor humice din sol, care funcţionează şi ca rezervor pentru viitoarea activitate a 
microorganismelor dar şi ca material de structurare a particolelor de sol. Deci nutriţia 
minerală a plantelor şi fertilitatea solului sunt strâns legate de activitatea microorganismelor. 
Microbiota solului determină, prin activitatea ei vitală, dinamica biochimică a solului. 
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 Importanţa igienico-sanitară. Microorganismele patogene şi cele potenţial patogene 
de origine intestinală, având o viabilitate scăzută în sol, pot prezenta un pericol numai în 
cazul vehiculăriilor rapide în ape sau direct în alimente. 
 Pentru producţia piscicolă. Cunoaşterea şi modelarea naturii şi a distribuţiei 
microorganismelor în sol influenţează productivitatea bazinelor acvatice, care sunt în strânsă 
legătură cu natura, structura şi fertilitatea terenurilor pe care sunt amplasate (care constuie 
fundul bazinului) şi a celor din vecinătatea lor.  

Fertilitatea solului este o caracteristică dependentă  în cel mai înalt grad de 
activitatea microbiotei, dependentă la rândul ei de natura şi densitatea acesteia.  
 
MICROBIOTA APEI 
Originea microorganismelor din ape. 

În ape microorganismele găsesc condiţii favorabile de viaţă, care le permit instalarea 
şi proliferarea lor. După provenienţă microorganismele componente ale microbiotei acvatice 
pot avea origine autohtonă sau alohtonă (Nicolescu Carmen, 2002).   

Microorganismele autohtone sunt perfect adaptate la mediul de viaţă acvatic. 
Acestea alcătuiesc în apele de diferite tipuri, biocenoze specifice:  
- Microorganismele planctonice trăiesc libere în masa apei, unde se deplasează activ fiind 
reprezentate în majoritate de specii ciliate. Unele formează agregate, altele trăiesc adsorbite 
de particolele organice sau anorganice în suspensie. Ele formează microplanctonul. 
Majoritatea sunt autotrofe (fotoautotrofe sau mai rar chimioautotrofe) şi heterotrofe.  
- Microorganismele neustonice formează asociaţii la interfaţa aer-apă. Sunt formate din 
specii mobile sau imobile. Majoritatea sunt fotoautotrofe şi heterotrofe saprofite.  
Ele formează microneustonul. 
- Microorganismele bentonice trăiesc fixate pe particole organice din detritusul acumulat pe 
fundul bazinelor acvatice sau în capilarele care se structurează în sedimente. Majoritatea 
trăiesc adsorbite pe particole solide. Grupa fiziologică dominantă este cea a heterotrofilor 
saprofiţi, întâlnindu-se însă şi microorganisme chimioautotrofe. La interfaţa apă-sedimente 
trăiesc formele aerobe, iar în profunzimea sedimentelor cele anaerobe. Totalitatea lor 
formează microbentosul. 
- Microorganismele epibiotice trăiesc fixate pe suporturi solide submerse în masa apei  
(ex. pietre, plante: alge macrofite submerse, animale: zooplancton) de care se prind prin 
adsorbţie sau prin organe de fixare. Majoritatea sunt reprezentate de bacterii Gram negative. 
În aceste microbiocenoze se găsesc toate grupele fiziologice. Ele sunt dominante numeric faţă 
de formele planctonice. Numeroase din aceste microorganisme (mai ales cele adsorbite) pot 
trăi şi libere în masa apei atunci când sunt desprinse de pe substrat. Pe alge dezvoltarea lor 
este mai mică din cauza antibioticelor pe care le secretă acestea.  

Microorganisme alohtone sunt microorganisme ajunse în ape pe diferite căi din alte  
medii. Ele pot ajunge în ape din sol, când sunt transportate cu ajutorul vântului şi prin apele 
de precipitaţii care spală terenurile înconjurătoare, sau sunt eliberate în ape în timpul 
proceselor de eroziune a malurilor sub acţiunea valurilor sau a curenţilor de apă. În ape pot 
ajunge, de asemenea, microorganisme provenite de la om, de la animale şi de la diferite 
activităţi industriale, care sunt deversate odată cu apele uzate, fecaloid-menajere orăşeneşti, 
zootehnice sau industriale. O altă sursă de infecţie este aerul. Microorganismele alohtone nu 
găsesc condiţii favorabile de viaţă în mediul acvatic unde au o existenţă temporară 
condiţionată mai ales de existenţa substratului nutritiv. 

Microorganisme ubiquitare sunt cele care pot trăi la fel de bine în mediul acvatic ca 
şi în sol şi aer. Ca urmare a legăturilor strânse dintre mediul acvatic şi celelalte medii, 
numărul de specii de microorganisme alohtone şi ubiquitare din ape este foarte mare, ele fiind 
reprezentate de diferite grupe morfologice şi fiziologice de bacterii, de ciuperci şi levuri. 
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Tipuri de microorganisme din ape 
În categoria microorganismelor autohtone sunt cuprinse diferite tipuri de  

bacterii, ciuperci, microalge, protozoare. 
Bacteriile din microbiota autohtonă se caracterizează prin necesităţile lor mici de 

carbohidraţi care le permite dezvoltarea şi la concentraţii de numai 1-10mg de hidraţi de 
carbon la litrul de apă.  

Sunt prezente toate tipurile morfologice:  
coci: Microccocus, Staphylococcus margaritaceum;  
bacili scurţi: Bacillus, Bacterium;  
filamente ramificate: Zooglea ramigera sau neramificate;  
vibrioni: Vibrio anguillarum ; 
spirili:  Spirillum regula, S. serpens, S. renuae, S. undula, S. volutans;  
spirochete: Spirochaeta plicatilis, Spirophyllum.  
            Ele pot fi sporulate sau nesporulate. Trăiesc plutind liber în masa apei, adsorbite sau 
fixate pe substrat unde alcătuiesc un înveliş (biodermă). Există  specii care pot duce ambele 
feluri de viaţă, pot trăi izolat sau formând agregate. Majoritatea sunt mobile, fie natante cu 
cili, fie târâtoare pe substrat. 
 Există numeroase specii cromogene (ex. Genurile Chromatium, Chromobacterium: 
Ch. aurescens, Ch. ochraceum, Ch. violaceum). Sunt dominante în toate tipurile de 
ecosisteme acvatice, în toate asociaţiile biocenotice. 

În ape se întâlnesc toate categoriile fiziologice de bacterii.  
Predominante sunt bacteriile heterotrofe (ex. specii din genurile  

Bacillus : B. cloaceae, B.liquidus, B. punctatum ;  
Micrococcus : M. albus, M. aquatilis, M.candicans, M. coronatus, M. rhenanus ;  
Pseudomonas : P. fluorescens ;  
Bacterium : B. prodigiosum, B. indicum ;  
Aeromonas : A. hydrophila, A. puctata, A.salmonicida ; 
Sarcina : S. alba, S. lutea, s. paludosa).  

In masa apei se găsesc  
1.    bacterii autotrofe mai ales fotoautotrofe:  

clorobacterii,  
bacterii purpurii,  
cianobacterii : ex. Sphaerotilus natans)  

     2.    bacterii chimioautotrofe :  
o sulfobacterii (Beggiatoa) ;  
o ferobacterii (Galionella, Leptothrix, Clonothrix, Crenothrix);  
o nitrit- şi nitratbacterii;  
o bacterii manganice (Thiospirillum manganicum). 

  Levurile sunt mai slab reprezentate în ape. Specii ale genurilor Torulopsis şi 
Rhodotorula, acoperă suprafaţa plantelor submerse.  
     Ciupercile din microbiota autohtonă sunt reprezentate mai ales de ciuperci 
inferioare, majoritatea acestui grup fiind acvatice. Formele vegetative sunt legate de 
substraturile nutritive, respectiv de organisme vii, resturi organice, în timp ce sporii înoată 
liber în masa apei. Sporii ciupercilor se găsesc în toate categoriile de ape de suprafaţă.  

Ciupercile  acvatice autohtone cât şi cele alohtone sunt heterotrofe aerobe, parazite 
sau facultativ parazite.  

Se pot dezvolta în limite largi de pH=3,2-9,6 (ex. Achlya racemosa şi Saprolegnia 
delicata) şi chiar în ape foarte acide cu pH=1,9-3,9 din lacurile vulcanice.  

Majoritatea sunt ciuperci mezofile, unele fiind euriterme care suportă temperaturi 
cuprinse între 1-33oC. Cele criofile sunt de mică importanţă în mediul acvatic. 
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 Speciile cele mai frecvente în ape, aparţin genului:  
o Saprolegnia : S. delicata, S. declina, S. ferax, S. mixta, S. parasitica  dar si genurilor   
o Mucor mucedo, Phytium proliferum, Leptomitus lacteus, Achlya flagellata, A. 

polyandra, Aphanomyces laevis, Dictychus monosporus, Traustotheca clavata. 
 
Microorganismele alohtone cele mai importante sunt bacteriile solului care ajung în 

ape frecvent prin precipitaţii, levigare, erodarea malurilor, curenţi de apă, valuri. Predomină 
formele heterotrofe. Se întâlnesc  

specii anaerobe sporulate cum sunt Bacillus subtilis, B. megatherium, B. mycoides,  
specii aerobe asporulate îndeosebi nitrificatoare şi denitrificatoare. 
Predominante sunt bacteriile saprofite celulozolitice şi amonificatoare. 
Des întâlnite sunt şi enterococii  din fam. Enterobacteriaceae,  
bacterii anaerobe asporulate,   
bacterii anaerobe sporulate: Clostridium perfrigens, iar în unele situaţii o serie de  
germeni patogeni de origine fecală, agenţi ai unor boli intestinale ca  

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi-agentul febrei tifoide,  
Shigella dysenteriae-agentul dezenteriei,  
Corynebacterium-agentul difteriei,  
Vibrio, Klebsiella, Escherichia coli-facultativ patogenă.  

O mare parte din aceste bacterii patogene şi facultativ patogene provin din dejecţiile  
păsărilor ihtiofage. 
 Levurile şi microfungii alohtoni din ape provin mai ales din sol, iar în cazul formelor 
patogene, de la organisme bolnave. Cele mai multe ciuperci sunt întâlnite în zonele de 
impurificare organică litorale sau de maluri, fiind reprezentate de drojdii şi diferite grupe 
sistematice de fungi imperfecţi. 
 Privite în general, microorganismele alohtone au o viaţă limitată în mediul acvatic, în 
funcţie de existenţa substratului care le însoţeşte din mediul din care au provenit. Deosebit de 
sensibile sunt cele patogene care, dacă nu întâlnesc gazde sensibile, dispar repede. 
 
Numărul şi densitatea microorganismelor din ape 

În ape numărul tuturor grupelor de microorganisme este mai mic decât în sol.  
1. Numărul  bacteriilor este de 103celule/ml în apele oligotrofe şi de 108celule /ml în apele 
eutrofe. Densitatea maximă posibilă este de 1012celule/ml. În detritusul  de la suprafaţa 
sedimentelor pot fi întâlnite 109 celule/g sediment, iar în oceane 105 celule/g sediment.  
2. Ciupercile alohtone din ape reprezintă cca. 1% din microplancton în zona malurilor 
bazinelor acvatice. Densităţi mari se întâlnesc şi în sedimentele litorale bogate în resturi 
organice. 

Numărul mare de microorganisme din ape se datoreşte ratei de creştere care este 
mare. Intervalul de generaţie la bacterii este de 60-180 ore în ape oligotrofe, iar în ape 
calde, bogate în nutrienţi, în apropierea fitoplanctonului, durata de generaţie este de 4 ore. 

Distribuţia microorganismelor în ape.  
Distribuţia orizontală determină diferenţierea microbiotei în zona malurilor bazinelor 

interioare, respectiv în zona litorală a mărilor şi zona din largul bazinului. Zonele de mal şi 
cele litorale sunt mai intens populate cu microorganisme decât cele de larg datorită condiţiilor 
nutritive şi ambientale mai prielnice pe care le oferă aceste habitate.  

Distribuţia pe verticală se referă la o zonare a tipurilor de microorganisme în funcţie 
de adâncimea apei, determinată de condiţiile trofice şi de condiţiile restrictive de mediu.  

In straturile superioare domină bacteriile fotoautotrofe, care necesită prezenţa luminii. 
Bacteriile fototrofe şi cianobacteriile trăiesc în masa apei unde plutesc datorită unor vacuole 
cu gaz şi a dimensiunilor mici.  
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Şi unele halobacterii au astfel de structuri care le permit menţinerea la suprafaţa 
apelor sărate.  

Microorganismele heterotrofe se întâlnesc mai ales în zona de fund. În lacurile adânci 
şi în mări şi oceane există o distribuţie a microbiotei în funcţie de temperatura straturilor de 
apă şi de presiunea hidrostatică. Numeroase bacterii cu teacă şi apendiculate strict acvatice 
preferă habitate bentonice. 

Factorii care condiţionează microbiota apelor   
O serie de factori care asigură existenţa microorganismelor determină numărul şi 

diversitatea speciilor microbiotei din ape. Mai importanţi sunt tipul de sol pe care este 
amplasat bazinul de apă, cantitatea şi calitatea subsanţei organice pe care o conţine şi 
proprietăţile fizico-chimice ale apei (ex.  pH-ul, conţinutul apei în oxigen solvit, salinitatea 
şi natura sărurilor solvite, gradul de iluminare şi celelalte organisme vii care intră în 
interrelaţie cu microorganismele). Variaţia acestor condiţii face ca în diferitele bazine 
acvatice cantitatea şi calitatea microbiotei să fie diferită ; să existe diferenţe între diferitele 
zone din acelaşi bazin, iar pentru aceeaşi zonă între diferite perioade de timp.   

Gradul de încărcare organică a apei şi sedimentelor sunt factorul principal în 
modelarea distribuţiei şi în determinarea numărului de microorganisme din ape.  

În apele puternic încărcate cu substanţe organice predomină bacilii,  
în apele curate predomină cocii.  
Bacteriile prostecate sunt comune in apele cu conţinut nutritiv scăzut.  
Bacteriile sporulate se dezvoltă mai puternic în ape bogate în substanţe organice iar  
bacteriile nesporulate în apele curate.  
În apele puternic poluate pot fi întâlnite  microorganisme care descompun fenolii şi  

hidrocarburile, înlocuind speciile saprofite obişnuite.  
Acumularea de nutrienţi la interfaţa apei cu mâlul de pe fundul bazinelor  

favorizează dezvoltarea microorganisme. Cele mai comune sunt bacteriile Gram negative.  
În sedimente există o proporţie mare de bacterii Gram pozitive. 

Radiaţiile solare determină dezvoltarea de coci în zonele superficiale, bacilii fiind 
mai sensibili, se dezvoltă în straturile profunde. 

Temperatura determină o distribuţie pe verticală a microorganismelor şi adaptări la 
ape cu diferite caracteristici termice (ex. microorganisme termofile, microorganisme criofile). 

Salinitatea determină specializarea microorganismelor pentru ape dulci, ape sărate 
din mări, oceane, lacuri sărate interioare, ex. forme halofile, halotolerante. 

 În apele dulci predomină microorganisme heterotrofe organotrofe saprofite.  
 Microorganismele  fotoautotrofe se găsesc numai în straturile superficiale. Aici  

domină cianobacteriile, care pot prolifera intens dând înflorirea apelor.  
 Microorganismele chimioautotrofe sunt puţine: puţini reducători de sulf, bacterii  

nitrificatoare şi fixatoare de azot. În sedimente sunt mai numeroase speciile 
denitrificatoare. 
 
Importanţa microorganismelor din ape.  
 În procesul de mineralizare. Rolul pincipal al microorganismelor din ape, ca şi al 
celor din sol, este mineralizarea substanţelor organice provenite din resturile vegetale şi 
animale, prin care se reciclează elementele biogene care sunt puse la dispoziţia 
producătorilor, care în ape sunt reprezentaţi de alge şi macrofite.  

La procesul de mineralizare participă  
o microorganisme heterotrofe saprofite, el fiind definitivat de  
o bacteriile chimioautotrofe nitrificatoare, sulfoxidante şi feruginoase. 
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În autopurificarea apelor. Prin procesul de mineralizare se realizează autopurificarea 
apelor de resturile organice care determină eutrofizarea lor. Prin această activitate 
microorganismele intervin în evoluţia bazinelor acvatice de la stări oligotrofe către stări 
eutrofe. O importanţă deosebită o capătă această activitate în cazul în care substanţele 
organice din ape au o origine alohtonă de provenienţă umană, caz în care, prin activitatea 
microorganismelor, autopurificarea apelor poate duce la depoluarea apelor.  

 
În productivitatea ecosistemelor acvatice. Microorganismele servesc ca hrană unor 

grupe de consumatori reprezentaţi de protozoare şi unele metazoare, care la rândul lor servesc 
drept hrană pentru alte organisme mai mari. Producţia microbiologică realizată de 
microorganisme, deşi mult inferioară celei realizate de fitoplancton şi de zooplancton, 
intervine în susţinerea producţiei piscicole. Microorganismele pot avea un rol direct, ele 
fiind consumate de unele grupe de peşti, şi un rol indirect prin susţinerea lanţurilor trofice 
din ecosistemele acvatice. 

 
În coroziune. Procese corosive exercită microorganismele acvatice prin acizii 

eliminaţi în apă ca produse de catabolism sau prin utilizarea trofică a unor componente din 
structura unor obiecte de metal, piatră sau fibre textile ( exp. unelte pescăreşti) sau lemn, în 
acest caz coroziunea având la bază un proces de mineralizare al substanţelor organice. 

 
Importanţa igienico-sanitară. Pentru folosinţă umană, apa trebuie să nu prezinte risc 

de îmbolnăvire, deci să fie lipsită de microorganisme patogene. Prezenţa 
microorganismelor nu este în general dorită întrucât în urma activităţii lor, chiar dacă nu apar 
substanţe toxice sau potenţial toxice, se modifică calităţile organoleptice ale apei. 

 
În producţia piscicolă apa constituie mediul de viaţă pentru toate microorganismele 

acvatice de interes economic. În acest sens o importanţă capătă atât apa, ca mediu de viaţă 
prin calităţile ei fizico-chimice şi biologice care trebuie să fie compatibile cu viaţa 
organismelor acvatice şi să le asigure condiţii de dezvoltare optime, cât şi ecosistemele 
acvatice care funcţionează în orice tip de bazin acvatic natural sau artificial. În aceste 
ecosisteme intervenţia microorganismelor este în principal în asigurarea unui echilibru 
trofic şi ambiental, cât şi în asigurarea unei producţii biologice suplimentare (Carmen 
Nicolescu, 2002). 

  

Microbiologie. Tehnici  de  laborator 
Examinarea  caracterelor  morfologice  şi  tinctoriale ale  microorganismelor 

 
Bacteriile în stare necolorată sunt aproape invizibile la microscopul optic şi nu pot fi 

diferenţiate. Se utilizează coloraţia de rutină înainte de a fi examinate la microscop. Prin 
examenul microscopic se observă forma, modul de grupare, mobilitatea, iar după colorare, se 
observă proprietăţile tinctoriale şi unele detalii de structură. Cu ajutorul microscopului se 
determină şi dimensiunile microorganismelor. 
 Examenul microscopic se poate realiza prin trei metode:   
Examinarea microorganismelor în preparate native :  
a) între lamă şi lamelă sau                                                                                                 
b) cu coloraţia vitală. 
Examenul în câmp întunecat. 
Examinarea microorganismelor pe preparate colorate. 
Examinarea microorganismelor în preparate native. 
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1. Examenul între lamă şi lamelă.   
Pe o lamă de microscop curată, în prealabil bine degresată cu alcool, se pune cu o 

pipetă Pasteur o picătură din cultura în mediu lichid şi se acoperă cu lamela. Dacă cultura este 
pe mediu solid, atunci pe lamă se pune o picătură de ser fiziologic sau apă de robinet sterilă 
şi, apoi, o mică parte din cultura microbiană, desprinsă de pe mediu cu ajutorul unei anse 
seterile, realizându-se o suspensie uşor opalescentă de microorganisme în picătura de pe 
lamă. Se acoperă cu lamela.  

Preparatul se examinează la microscop cu obiectivul uscat de 40x.  
În prealabil se diminuează luminozitatea prin închiderea diafragmei condensorului. Se 
coboară cu grijă coloana microscopului până când obiectivul 40x atinge lamela. Apoi se pune 
la punct imaginea cu ajutorul dispozitivului de reglare fină. Se observă forma, gruparea şi 
mobilitatea bacteriilor. 

Coloraţia vitală. La picătura cu suspensia microbiană se mai adaugă o picătură de 
colorant vital (albastru de metilen 0,02%, roşu neutru 0,02 %), care colorează bacteriile şi 
datorită concentraţiei scăzute nu le omoară. Se omogenizează cele două picături, se acoperă 
cu lamela şi apoi se examinează cu obiectivul 40x, observându-se mai ales incluziunile din 
structura citoplasmei. 

2. Examinarea microorganismelor în preparate native (între lamă şi lamelă). 
Examen la microscop: Obiectiv 40x, ocular 10x. 

Se observă forma celulelor, numărul lor, deplasarea în câmpul microscopic. 
3. Examenul în câmp întunecat.  
Câmpul întunecat se realizează obturând partea centrală a unui condensor cu apertură  

mare, printr-un ecran discoidal special, cu diametrul suficient de mare pentru ca unghiul de 
umbră să fie cel puţin egal cu cel al obiectivului folosit. Se poate înlocui condensorul obişnuit 
cu un condensor special – paraboloid sau carioid, în manşonul de metal. Partea centrală a 
condensorului este obturată, ecranul permiţând trecerea unui inel luminos îngust. Din cauza 
oblicităţii lor, razele luminoase nu ajung în obiectiv şi câmpul apare întunecat. Dacă se 
interpune în locul de încrucişare a razelor un obiect (un microorganism), contururile acestuia, 
puternic luminate de razele de lumină pe care le primeşte de jur împrejur, vor difracta rezele 
de lumină, obiectul apărând strălucitor pe fondul întunrcat. În cazul obiectivelor cu imersie se 
pune ulei de cedru între condensor şi lamă, realizându-se condiţiile examenului pe câmp 
(fond) întunecat. Lamele trebuie să fie subţiri de maximum 0,8-1mm, deoarece toate 
condensoarele speciale pentru câmp întunecat au focar scurt de maximum 1,1 mm. 
 Examenul pe fond întunecat este des folosit pentru evidenţierea microorganismelor 
greu vizibile, greu colorabile sau foarte mici ( leptospire, treponeme, rikettsii etc.).  
 Executarea examenului: -   Se coboară puţin condensorul şi se pune o picătură de 
ulei de cedru pe lentila lui superioară, după care se ridică uşor condensorul până când 
picătura de ulei de cedru vine în contact cu faţa inferioară a lamei preparatului nativ de 
studiat.  
-   Imaginea se pune la punct cu un obiectiv slab 10x sau 20x şi, dacă oglinda este bine 
orientată, se vede în mijlocul lamei o pată luminoasă, care trebuie să fie adusă în centrul 
câmpului, cu ajutorul mişcărilor oglinzii, şi trebuie redusă la minim, prin uşoare mişcări 
verticale ale condensorului. 
-  Pe lamă se pune, de asemenea, o picătură de ulei de cedru  şi se examinează cu obiectivul 
de imersie (90x). Leptospirele sau alte bacterii apar în alb strălucitor pe fond întunecat.   

4. Examinarea microorganismelor pe preparate colorate 
Prezintă următoarele avantaje:  
a) microbii sunt omorâţi, nu există pericol de contaminare, 
b) preparatele pot fi păstrate timp îndelungat, 
c) examenul microscopic este mai uşor, 
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d) forma şi structura microorganismelor sunt mai clare, 
e) pot fi evidenţiate caracterele tinctoriale ale microorganismelor. 
Tehnica efectuării preparatelor colorate cuprinde 4 etape:  
1- executarea frotiului, 2- uscarea, 3- fixarea, 4- colorarea.  

1- Executarea frotiului. Operaţiunea de întindere a materialului microbian pe lamă, 
pe o suprafaţă de 2 cm2, în centrul lamei, fără să atingă marginile, este denumită: 
“executarea unui frotiu”. 

2- Uscarea, se execută la aer, încet pentru a nu modifica forma şi aspectul 
microorganismelor. 

3- Fixarea,  produce o denaturare a proteinelor microbiene, care duce la moartea 
microorganismelor. Totodată rezultă şi o aderare bună a preparatului la lamă, care 
astfel nu poate fi spălat de diferitele soluţii folosite pentru colorare. Se utilizează 
curent trei procedee de fixare:  

a) Fixarea prin căldură (tehnica Koch), se face trecând frotiul uscat de trei ori prin flacăra 
unui bec de gaz, cu faţa de jos a lamelei, opusă celei pe care este întins materialul 
microbian, trecerea efectuându-se în câteve secunde(5-7). 

b) Fixarea prin alcool-flambare se face prin adăugarea a 1-2 picături de alcool etilic sau  
      alcool acetonă (1:1), după care se aprinde şi se lasă să ardă tot conţinutul frotiului, timp   
      de câteva secunde. 
c) Fixarea cu lichide fixatoare (alcool metilic, alcool etilic, alcool etilic în amestec cu eter   
      1:1), care se ţin pe lamă timp de 10-20 minute, apoi preparatul se spală cu apă. 

4- Colorarea se poate face prin mai multe metode: 
a) Metode de colorare simplă, 
b) Metode de colorare dublă, 
c)  Metode de colorare speciale. 

4.1. Coloraţia simplă 
4.1.1.Coloraţia simplă cu albastru de metilen fenicat 1%.  

Soluţia de colorant se prepară din:         - Albastru de metilen cristale....1 g, 
          - Fenol pur cristale  ..................2 g,  

    - Alcool etilic 96o .................. 10 ml, 
    - Apă distilată ..................... 100 ml. 

Se mojarează colorantul şi  se amestecă cu alcoolul etilic; se adaugă fenolul şi o  
parte din apa distilată; se mojarează în continuare; se toarnă într-o pâlnie, folosind şi restul de 
apă, se pune în termostat, la 37 oC  pentru 24 ore şi se filtrează. 
 Pentru coloraţia simplă, frotiul uscat şi fixat la flacără se acoperă cu soluţia de 
albastru de metilen fenicat 1%, se ţine timp de 2-5 minute, apoi colorantul se varsă, iar lama 
cu frotiul se spală cu apă de robinet. Preparatul se usucă la aer şi apoi se examinează cu 
obiectivul de imersie 90x, punându-se pe mijlocul frotiului o picătură de ulei de cedru şi 
coborând coloana microscopului până când obiectivul atinge picătura de ulei de cedru. 
Microorganismele apar colorate în albastru. 
4.1.2. Coloraţia simplă cu fucsină Pfeiffer.  
 Frotiul uscat şi fixat la flacără se acoperă cu fucsină Pfeiffer (fuxină Ziehl diluată în 
proporţie de 1:10 cu apă distilată), timp de 2-3 minute, apoi colorantul se varsă şi lama se 
spală cu apă, se usucă şi se examinează la obiectivul 90x. Microorganismele se colorează în 
roşu. 
Prepararea Fuxinei Ziehl : Fuxină bazică-1 g, Fenol cristale–5 g,    

                                  Alcool etilic 96o - 10 ml, Apă distilată - 100 ml. 
Examinarea microorganismelor în preparate colorate prin: 
Coloraţia simplă cu albastru de metilen 
– efectuare frotiului; 
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– colorarea cu albastru de metilen fenicat 1%, 3 minute; 
– examinarea cu obiectivul 90 x cu imersie:   Bacillus subtilis (colorate albastru). 
 
4.2. Coloraţia dublă 
  Coloraţia GRAMM Are cea mai largă utilizare, mai ales în scop de diagnostic, ca 
primă etapă în determinarea bacteriilor. 
 Principiul metodei. Frotiul bacterian fixat la flacără  

 se colorează cu un colorant bazic violet (violet de genţiană, violet de metil, cristal 
violet),  

 apoi se mordansează cu soluţie Lugol,  
 se decolorează cu alcool-acetonă şi  
 se recolorează cu un colorant bazic roşu (fucsină Pfeiffer, safranină).  
Din punct de vedere al coloraţiei Gramm, tulpinile bacteriene pot fi :  

- Gram-pozitive, care se colorează în violet-inchis deoarece nu-şi pierd colorantul violet în  
cursul decolorării; Se observă la toţi cocii, excepţie Neisseria, gonococi, meningococi, la 
aprox. 30% din bacili, la actinomicete. În afara bacteriilor, se colorează gram-pozitiv numai 
celulele vegetative şi ascosporii drojdiilor, unii spori şi granulaţiile din miceliile diferitelor 
ciuperci.   
- Gram-negative, care se colorează în roşu, pentru că în decursul decolorării pierd colorantul 
violet şi se recolorează apoi cu colorantul roşu;  

 Se observă la 70% din bacili, la vibrioni, spirili, spirochete, micobacterii,  
cianobacterii. În afara bacteriilor, se colorează Gram-negativ celulele plantelor superioare şi 
ale animalelor. 
- Gram – variabile, care pot fi atât Gram-pozitive cât şi Gram – negative.  

Materialul necesar: 
 -   violet de genţiană sau violet de metil, soluţie apoasă 0,2%,  
- soluţie Lugol (J2(1g)+KJ (2g)+200ml apă distilată), 
- alcool-acetonă 9:1, 
- fucsină Pfeiffer sau safranină – soluţie apoasă 0,5 % 
Tehnica de lucru: 

Se prepară un frotiu din cultura bacteriei, se usucă la aer, se fixează la flacără.                                                                                      
1. Colorarea cu violet de genţiană (colorant bazic violet). Frotiul (uscat la aer, se fixează la 
flacără) se acoperă cu colorantul, se ţine pe lamă 1-2 min, după care colorantul se varsă şi 
frotiul se spală cu jet de apă).  
2. Mordansarea cu soluţie Lugol. Frotiul, fără a fi uscat, se acoperă cu soluţie Lugol 
(J2(1g)+KJ (2g)+200ml apă distilată), se ţine câteva secunde (3-5 secunde), se varsă şi se 
adaugă din nou, ţinându-se pe lamă 4-5 min.; după care se varsă mordantul, iar frotiul nu se 
spală cu apă. 
3. Decolorarea (sau diferenţierea). Lama se acoperă cu alcool-acetonă 9:1, timp de 1-2 
min.; se înclină puţin pentru a uşura scurgerea decolorantului pe lamă, până când colorantul 
de pe lamă nu mai trece în soluţie şi frotiul devine alburiu. Apoi preparatul se spală repede cu 
apă pentru a opri acţiunea decolorantului. 
4. Recolorarea (colorant bazic roşu) –cu safranină – soluţie apoasă 0,5 % sau cu fucsină 
Pfeiffer, timp de 1 – 2 min., după care colorantul se varsă şi lama se spală cu apă; după 
uscare se examinează, folosind obiectivul cu imersie. 
Examinarea microorganismelor prin coloraţia dublă - Coloraţia GRAMM  

Efectuarea unui frotiu  - cultură de Bacillus subtilis (gram pozitivă);  
                                                  - cultură de Saccaromyces cerevisiae (gram pozitivă);  

                                              - cultură de Escherichia coli (gram negativă); 
   Bacteriile gram pozitive se colorează în violet-închis iar cele gram negative în roşu 
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4.2.2. Coloraţia Ziehl-Neelsen 
Este o metodă dublă, diferenţială de colorare, folosită pentru determinarea 

alcoolo-acidorezistenţei tinctoriale sau a acidorezistenţei tinctoriale a bacteriilor. 
 Principiul metodei.Bacteriile acidorezistente, respectiv acloolo-acidorezintente, se 
colorează foarte greu, de aceea se aplică solutii de colorant concentrate şi încălzite. Însă, 
odata colorate, aceste bacterii nu se decolorează sub acţiunea acizilor, respectiv a alcoolilor. 
Aceasta acido-rezistenţă tinctorială denotă rezistenţa lor la decolorare. 
Material necesar: fucsină Ziehl; H2SO4¼ (o parte acid sulfuric concentrat şi 4 parţi apă 
distilată, se va turna acidul peste apă); Alcool etilic 960; Albastru de metilen fenicat 1% . 
Tehnica de lucru: Se prepară un frotiu dintr-o cultură de micobacterii. Se usucă şi se fixează 
la flacără. Coloraţia cuprinde 3 etape : 

1) Colorarea. Lama se acoperă cu fucsină Ziehl, se încălzeşte uşor cu ajutorul unui  
bec de gaz, până la emiterea de vapori. Încălzirea durează timp de 10 minute, în care trebuie 
să se emită de 3 ori vapori. Frotiul trebuie sa fie acoperit tot timpul cu colorant. Se evită 
fierberea colorantului. Apoi colorantul se varsă iar lama se spală cu apă.  

2) Decolorarea sau diferenţierea se efectuează cu H2SO4 ¼. Se adaugă acid diluat  
pe lama care se ţine 1-2 minute. Se spală lama cu apă de robinet. Decolorarea se continuă cu 
alcool etilic până la îndepărtarea colorantului şi până când frotiul devine alb-roziu. 
Decolorantul se varsă şi lama se spală cu apă. 

3) Recolorarea. Se face cu albastru de metilen fenicat 1%   timp de 1-2 minute,  
dupa care colorantul se varsa si lama se spală cu apă. După uscare se examinează la 
microscop cu obiectivul 90x. Bacteriile alcoolo-acidorezistente se colorează în roşu, iar cele 
nealcoolo-acidorezistente, precum şi fondul preparatului se colorează în albastru. Metoda se 
foloseşte pentru punerea în evidenţă a bacteriilor din genul Mycobacterium (M  tuberculosis, 
M  leprae, M  phlei). Pe lângă speciile  de Mycobacterium şi speciile de Nocardia sunt 
acidorezistente. Restul bacteriilor sunt nealcoolo-acidorezistente. 
 
4.2.3. Coloraţii speciale – Evidenţierea sporului bacterian.  
         Metoda morfologică. Coloraţia SCHEFFER – FULTON 
 Se efectuează un frotiu dintr-o cultură de Bacillus subtilis. 
 Se fixează, după uscare la flacără. 

a) Se colorează, la cald, cu verde de malachit 5 %, 5 min. 
b) Se recolorează cu safranină 0,5 %, 2 –2 min. 
Sporii se colorează în verde. Celulele vegetative se colorează în roşu. 

Determinarea dimensiunilor microorganismelor 
 Pentru aprecierea dimensiunilor microorganismelor se pot folosi două metode:  
1. Metoda comparării cu elemente de dimensiuni cunoscute şi  
2. Metoda măsurării cu micrometrul ocular. 

1. Metoca comparării cu elemente de dimensiuni cunoscute 
Aceasta metodă se aplică mai ales în cazul bacteriilor. Compararea se face cu eritrocite, al 

căror diametru este 7,7 – 8 μm. Se amestecă în acest scop materialul bacterian cu o picătura 
de sânge proaspăt. Din amestec se execută frotiuri care se colorează cu soluţie Giemsa. După 
uscare se examinează la microscop. Se compară dimensiunile bacteriei urmarite, cu cele ale 
eritrocitelor. Aceasta metodă are un grad mare de aproximaţie şi nu poate fi folosită decât cu 
caracter orientativ. 

2. Metoda măsurării cu micrometrul ocular 
Aceasta metodă este mai bună şi se recomandă când sunt necesare aprecieri mai 

exacte. Pentru o determminare avem nevoie întotdeauna de 2 micrometre : un micrometru 
ocular şi un micrometru obiectiv. 
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 Tehnica de lucru. Se deşurubează lentila superioară a sistemului ocular şi se introduce 
micrometrul ocular cu faţa gravată în jos, apoi lentila superioară a ocularului se înşurubează 
la loc. Micrometrul ocular este un disc de sticlă pe care este gravată o scară micrometrică 
de 5 mm lungime, cu 50 de diviziuni de câte 0,1 mm Pe platina microscopului se aşează 
micrometrul obiectiv. Micrometrul obiectiv este o lamelă pe care este gravată o scară 
milimetrică de 1 mm divizată în 100 părţi sau de 2 mm divizată în 200 părţi. Astfel fiecare 
interval este de 1/100 mm, respectiv corespunde la 10 micrometri. Această lamelă este 
fixată pe o lamă de micrometru obiectiv. Apoi se examinează cu obiectivul de imersie. Este 
bine să se lucreze cu microscoape al căror tub are lungimea de 160 mm. Micrometrele se 
reglează în aşa fel încât liniile zero ale celor două scări să se suprapună. Apoi se observă şi se 
notează care din diviziunile celor două micrometre se suprapun. Valorile găsite la 
micrometrul obiectiv se înmulţesc cu 10 (valoarea în micrometri a unei diviziuni) şi se împart 
apoi la valorile corespunzătoare de pe scara micrometrului ocular. 
 De exemplu : să presupunem că diviziunea 20 a micrometrului ocular se suprapune 
peste diviziunea 2 a micrometrului obiectiv. Ştiind că o diviziune a micrometrului obiectiv 
este egală cu 10 micrometri, reiese ca cele 20 de diviziuni ale micrometrului ocular 
corespund la 20 de micrometri, deci o diviziune a micrometrului ocular este de 20 :20 = 1μm. 
 Cifra obţinută reprezintă valoarea în micrometri a unei diviziuni din scara gradată a 
micrometrului ocular. 
 După ce s-a stabilit această valoare se scoate micrometrul obiectiv de pe platina 
microscopului şi se examinează frotiul cu bacteriile ale căror dimensiuni se determină cu 
ajutorul micrometrului ocular. Se apreciază numărul de diviziuni din micrometrul ocular pe 
care îl ocupă o celulă bacteriană. În acest scop lentila ocularului se roteşte în aşa fel încât 
scara gradată a micrometrului să se suprapună peste diametrul transversal sau longitudinal al 
bacteriei. Cifra obţinută reprezintă dimensiunea în micrometri. 
 Pentru a determina dimensiunile microorganismelor cu precizie este necesar să se 
stabilească valoarea în micrometri a unei diviziuni de pe micrometrul ocular pentru fiecare 
combinaţie de lentile (oculare + obiective). Pentru o combinaţie de lentile se fac cel puţin 50 
de măsurători la microscop. 
 Pentru a urmări gradul de variabilitate în cadrul unei populaţii de celule se aplică 
coeficientul de variaţie (variabilitate). 
 Coeficientul de variaţie este raportul dintre devierea standard şi media aritmetică. 
 
 Determinarea dimensiunilor microorganismelor. 
μm (10–6 m): bacterii;  
nm (10- 9 m): virusuri. 
Metode:  
a) comparare cu elemente de dimensiuni cunoscute: hematii + bacterii  diametru 7-8 μm; 
c) măsurarea cu ajutorul micrometrului ocular-cu lentilă şi a micrometrului  
obiectiv cu lamelă, cu 10 μm diviziunea. Pe masa microscopului se suprapun scările şi se 
stabilesc câte diviziuni de micrometru ocular corespund celui obiectiv.  
Dacă:1 diviziune/micr.obiectiv=20diviziuni/ micr. Ocular, 
atunci 10 μm -------20 diviz. şi x ------ 1 diviz. Deci: x = 0,5 μm. 
 
BBiibblliiooggrraaffiiee  ::  
••  DDRRĂĂGGAANN--BBUULLAARRDDAA  MM..,,  22000000..  MMiicc rroobbiioo llooggiiee  ggeenneerraallăă..  LLuuccrrăărrii  pprraaccttiiccee..  UUBBBB  CClluujj--NNaappooccaa..  
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MICROBIOLOGIE MEDICALĂ 
 
1. COCI GRAMPOZITIVI 
1.1. STAFILOCOCI 
 Stafilococii sunt bacterii în formă de glob, aşezate în ciorchine (staphylos=strugure), 
cu un diametru de cca 1 μm, grampozitivi, imobili şi nu formează spori. Aparţin familiei 
micrococcacee, fiind coci piogeni şi cei mai frecvenţi agenţi ai infecţiilor locale, purulente, 
precum şi ai celor generalizate. În mod fiziologic, ele există pe piele şi în mucoasele omului, 
în cavitatea nazală, în cavitatea bucofaringiană şi în tubul intestinal.  

Reprezentanţi importanţi sunt (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994): 
Staphylococcus epidermidis, aparţine florei fiziologice a pielii şi a tractului 

respirator şi gastrointestinal la  om, în stările de slabă apărare imunitară determinată de 
infecţii ale altor agenţi. 

Staphylococcus aureus, ca reprezentant patogen al stafilococilor, şi-a căpătat numele 
datorită culorii galbene a coloniei, şi este agentul unor infecţii purulente, dificile. Stafilococii 
cresc uşor în diferite medii şi posedă un metabolism activ.      

Staphylococcus epidermidis şi  Staphylococcus aureus pot fi diferenţiaţi în cadrul 
diagnosticului de rutină prin reacţia de plasma-coagulează: S aureus formează exoenzima 
plasma-coagulează şi coagulează plasma. Fibrina produsă se localizează pe suprafaţa 
bacteriei şi protejează germenul de fagocitoză, de aici rezultând şi virulenţa deosebită a lui. 
 Prezenţa cocilor mari gram-pozitivi, în fecale înseamnă de cele mai multe ori că este 
vorba despre S aureus. Diagnosticul trebuie confirmat prin cultura pe medii nutritive 
selective. S aureus face colonii convexe, netede, cu strălucire umedă coloraţie aurie-gălbuie, 
S albus albă. 

Manifestările clinice ale infecţiilor stafilococice au la bază efectul substanţelor 
eliberate de stafilococi. 
• exotoxina – amestec termolabil de subtanţe care provoacă o necroză a pielii şi conţine 
hemolizine solubile, separabile prin electroforeză (α β γ şi δ hemoliză ).  

α hemolizina distruge membrana eritrocitelor, trombocitelor şi a altor celule, 
provoacă necroza pielii, afectând musculatura vasculară netede, sistemul nervos central, şi în 
doze mari moartea. Exotoxina tratată cu formalină nu mai acţionează vătămător, are efect 
antigenic în continuere şi, de aceea este folosită pentru determinarea unei imunităţi 
antitoxice. 
• leucocidina poate avea rol cheie în infecţii, determinând degranularea leucocitelor şi 
macrofagelor şi inhibând motilitatea acestora. 
• enterotoxina extracelulară introdusă în organism este responsabilă pentru intoxicaţia cu 
produse alimentare, din lapte, patiserie, produse din ouă şi smântână, carne de porc. 
 • Substanţe extracelulare formate prin stafilococi sunt: 
• STAFILOCHINAZA, • PROTEINAZELE, • LIPAZELE, • PROTEINA SINDROMULUI  
ŞOCULUI TOXIC(care produce simptome de diaree, vomă, tulburări de conştienţă, 
insuficienţă hepatică şi renală),•TOXINA EXFOLIATIVĂ (DERMATITA EXFOLIATIVĂ 
RITTER care produce băşicuţe superficiale, epidermoliză), • PENICILINAZA. 
 Terapia: oxacilina, fluodotoxacilina, dicloxacilin (care sunt peniciline stabile la 
penicilază), cefalosporine şi vancomycine. Penicilinile G are astăzi efect minim iar 
tetraciclina, de asemenea, datorită dezvoltării rezistenţei. Efectul antibioticelor este limitat şi 
de faptul că în abcese, capsula abcesului nu poate fi străbătută decât cu mare greutate. 
Rezistenţa la penicilină (instalată la peste 70% tulpini de S. epidermis) se transmite mai 
departe prin bacteriofagele translocatoare, prin transfer de ADN. Enzima penicilinaza 
inectivează penicilina prin descompunerea inelului ß-lactamic.  
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Stafilococii sunt germeni problemă în spitale. Au o rezistenţă neobişnuită: termică, 
mor la 80-100oC  după 30 minute. Deşi nu formează spori, au mare rezistenţăla influenţele 
mediului, rezistă mai multe săptămâni în afara organismului. Timpul de incubaţie al infecţiei 
stafilococice este de 4-10 zile şi de 2-24 ore  în cazul toxiinfecţiilor alimentare cu stfilococi 
formatori de enterotoxină. Germenii patogeni sunt transportaţi pe degete, haine, de la un 
furuncul la alte zone din piele, sau prin stropi-picături din nas şi cavitatea bucală a 
purtătorilor. 
 Cele mai importante îmbolnăviri cu stafilococi sunt: furunculi, antrax, mastita, 
foliculita, impetigo, dermatita exfoliantă Ritter, infecţii ale tractului respirator, osteomielita, 
endocardita, enterocolita, sindromul şocului toxic (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994). 

1.2. STREPTOCOCI 
 Aparţin categoriei de coci piogeni, de formă globulară-ovală, aşezaţi în lanţuri 
sinuoase (streptos=răsucirt, sinuos), cu coloraţie de tip gram-pozitivă. Pe medii nutritive 
solide, cresc în colonii discoidale, facultativ anaerobe. Materialul de cultură se recoltează din 
frotiuri bucolaringiene, puroi sau sânge. 

Clasificarea streptococilor se poate face după comportamentul hemolitic sau 
după proprietăţile serologice. 

Clasificarea streptococilor după proprietăţile hemolitice α β γ şi δ hemoliză (după Schäffler, 
Altekrüger, 1994) 

Hemoliză parţială ( = α ) prin reducerea 
hemoglobinei la o legătură asemănătoare 
biliverdinei 

• Streptococi  “viridans”, care dau coloraţie verzuie (nu 
au antigeni de grupă)  
• Streptococus pneumoniae 

( β ) = hemoliză completă Streptococii grupei A (= Streptococus pyogenes,), 
Streptococii grupei B (= S  agalactiae), 
Streptococii grupei C (= S  equisimilis), 
Streptococii grupelor F şi G (S  anginosus). 

Fără hemoliză “ γ  hemoliză”  Peptostreptococi= streptococi anaerobi, în infecţii mixte 
abdominale, ale bazinului sau pulmonare, aparţinând 
florei normale intestinale şi a organului genital femel. 

Clasificarea streptococilor după proprietăţile serologice, imunologice pe grupe de patogenitate 
specifică (16 grupe  

(grupa A, B. ... Q), în funcţie de antigenii specializaţi ai hidraţilor de carbon ai streptococilor β- 
hemolitici, denumiţi substanţă C, componentă a peretelui celular. 

Grupele A,C,D,F,G,H,K  SUNT PATOGENE ŞI PENTRU OM 
Grupele A şi D SUNT PATOGENE EXCLUSIV PENTRU OM 
În cadrul grupelor se face o subdivizare în tipuri cu ajutorul substanţei M 

(proteina peretelui celular, care împiedică fagocitoza germenului şi îi conferă virulenţa) 
Exemplu: grupa A cuprinde 52 de subdiviziuni. Aceşti streptococi A conduc la aşa numitele post - 
îmbolnăviri streptococice, ca febra reumatică sau glomerulo-nefrita 
 
Ca şi stafilococii, streptococii formează toxine:  
• Streptokinaza (fibrinolizina), la diferite tulpini ale streptococilor β–hemolitici, determină în 
serul uman formarea din plasminogen a  plasminei care este o enzimă proteolitică activă ce 
descompune fibrina şi alte proteine, reducând coagularea sângelui. Se utilizează în 
tratamente pentru dizolvarea trombozelor şi emboliile în formare. 
•  Streptodornaza depolimerizează ADN-ul. 
• Hyaluronidaza descompune acidul hialuronic, parte componentăa substanţei de bază a 
ţesuturilor de legătură, conjunctive. 
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•  Toxina eritrogenă este formată de streptococi lisogeni, produce exantem şi enantem în 
scarlatină. 
• Difosfopiridin nucleotidaza participă la capacitatea de a distruge leucocitele. 
•  Hemolizina streptococilor hemolizează eritrocitele.  
Streptococii β- hemolitici din grupa A formează două hemolizine:  
• Streptolizina O ( la care organismul reacţionează cantitativ cu formare de anticorpi)  
• Streptolizina S ( care nu posedă efect antigenic.) 

INFECŢIA CU STREPTOCOCI Β–HEMOLITICI DIN GRUPA A (S. pyogenes) 
produce o reacţie inflamatorie locală (erizipelul la nivelul pielii sau a mucoaselor 
superficiale), care poate fi urmată de septicemie sau, prin diseminare hematogenă la ţesuturi 
produce febra puerperală, osteomielita hematogenă.  

Infecţiile locale 
• Angina streptococică–este cea mai frecventă infecţie provocată de streptococii β-hemolitici 
din grupa A, la copii mici produce rinofaringita subcutanată, periculoasă prin penetrarea în 
urechea medie, mastoid, meninge; la tineri şi adulţi produce îmbolnăviri acute puternice- 
rinofaringită, amigdalită, cu înroşirea şi iritarea mucoaselor, cu exudat purulent, poate apare 
un exantem ca de scarlatină dacă bolnavul nu are imunitate antitoxinică. 
• Pneumoniile determinate de streptococi se instalează după o infecţie virală. 
• Impetigo  în straturile pielii, la copii mici. 
• Infecţiile locale ale pielii pot conduce la nefrită post-streptococică sau febră reumatică. 

Endocardita bacteriana. Endocardita acută infecţioasă - streptococii β-hemolitici, 
alături de pneumococii, stafilococii sau bacteriile gram-negative, atacă aparatul valvular 
normal, dar deja defect care predispune la endocardită. Netratată, distrugerea rapidă a 
valvulei cardiace, datorită insuficienţei cardiace, duce în câteva zile sau săptămâni la moarte. 
 Endocardita subacută bacteriană se dezvoltă frecvent pe valvula cardiacă anormală, 
fiind determinată de streptococii viridans (streptococii α-hemolitici), principalii exponenţi ai 
florei tubului respirator. Tabloul clinic cuprinde: febră, anemie, zgomote cardiace, slăbiciune, 
embolie, splenomegalie, leziuni renale, moartea dacă nu se tratează. 
 Îmbolnăviri secundare streptococice 
 Ca urmare a unei infecţii acute provocate de streptococi β-hemolitici din grupa A, 
după o perioadă de latenţă de cca 7-30 zile, pot interveni glomerulonefrita sau febra 
reumatică, provocate nu de bacteriile înseşi, ci de anticorpii contra infecţiei streptococice 
primare, respectiv contra fermenţilor streptococici (titrul antistreptolizină crescut). De cele 
mai multe ori o nefrită este precedată de o infecţie a pielii, iar febra reumatică de o infecţie 
a căilor respiratorii superioare. 
 Glomerulonefrita acută (GNA) este cauzată de reacţia antigen-anticorpi la nivelul 
glomerular, unde pe membrana bazală glomerulară se localizează complexe de antigeni 
streptococici şi anticorpii corespunzători, inducând o reacţie inflamatorie, apoi o inflamaţie a 
capilarelor, o îngroşare a andoteliului capilar a glomerulelor ceea ce micşorează filtrarea. 
Permeabilitatea capilarelor creşte anormal conducând la proteinurie, cilindrurie şi 
eritrociturie, şi în final la insuficienţă renală cronică. 
 Febra reumatică acută (ARF) este tot un proces alergic streptococic care survine 
ca o îmbolnăvire secundară după cca 20 zile de la infectarea cu streptococi β-hemolitici din 
grupa A, frecvent după amigdalită, mai ales la vârsta de 5-15 ani. Este cea mai periculoasă 
complicaţie a unei infecţii streptococice cu vătămarea endocardului, valvulelor cardiace şi 
miocardului. 
 Streptococii se răspândesc direct, prin picături din tractul respirator, din secreţii 
nazale sau de pe piele.  
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 Perioada de incubaşie cu streptococi β-hemolitici (scarlatina, angina) este de 1-5 zile.  
 Terapia. Toţi streptococii β-hemolitici din grupa A sunt sensibili la penicilina G şi 
alternativ la eritromicină şi cefalosporină (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994). 
 INFECŢII CU ALTE GRUPE DE STREPTOCOCI 

Streptococii B ( S   agalactiae ) fac parte din flora normală vaginală, dar pot infecta 
căile urinare, rănile, meningele, pot duce la septicemii, iar la nou născuţi pot produce şi 
pneumonii.  Streptococii D ( enterococii, mai ales din specia S  faecalis ) ajunşi accidental 
pot provaca infecţii urinare, biliare, endocardita (10% din endocardite).  Streptococii α-
hemolitici sau grupa viridans), din componenţa florei buco - faringiene, produc endocardita 
subacută infecţioasă, meningite, boli ale căilor urinare, carii dentare.  
 
1.3. PNEOMOCOCII (Streptococcus pneumonie) 

Streptococcus pneumonie se găseşte în flora normală nazală şi buco-laringiană. 
Tipurile de pneumococi : 1-8 şi 18 sunt responsabile de 80% din pneumoniile pneumococicie. 
Tipul 14 este frecvent în pneumoniile infantile. 

Pneumococii sunt gram-pozitivi, lanciolaţi, aşezaţi de obicei în perechi, denumiţi din 
această cauză şi diplococi. Uneori, perechea de pneumococi este înconjurată de o capsulă de 
polizaharide, pe baza antigenităţii căreia cunoscându-se 90 de tipuri de pneumococi, capsula 
fiind responsabilă de patogenitatea acestui germen, împiedicând fagocitoza acestuia şi 
virulenţa. Pneumococii necapsulaţi nu sunt virulenţi. Capsula reprezintă un antigen eficient 
pentru sistemul imunitar şi conferă pneumococilor rezistenţă faţa de fagocitoză, faţă de 
mediu. Pe agar de sânge, la 37oC, pneumococii manifestă α-hemoliză şi colonii netede, uneori 
vâscoase, cu o formaţiune centrală caracteristică. Pneumococii fără capsulă dimpotrivă, 
prezintă colonii cu cu suprafaţa aspră, zgrumţuroasă. 

Pneumococii pot fi agenţi ai meningitei, bronşitei acute cronice, pneumoniei lobare, 
otitei, sinuzitei, peritonitei. 70% din oameni sunt purtători temporari de pneumococi virulenţi. 
Dacă mucoasa tubului respirator posedă suficientă rezistenţă naturală contra pneumococilor, 
atunci îmbolnăvirea nu se produce. Scăderea acestei rezistenţe naturale poate fi cauzată de 
intoxicaţiile alcoolice; de anomalii ale tubului respirator şi infecţii, alergii, iritaţii bronşice; de 
tulburări circulatorii şi insuficienţă cardiacă; subnutriţie; îmbolnăviri renale; imunitate 
scăzută.  

Terapia. Pentru tratament se obţin rezultate bune cu penicilina G, eritromicina sau 
tetraciclina. Vaccinarea, imunizarea cu polizaharide specifice, oferă protecţie de 90% contra 
pneumoniei pneumococice. Boala poate avea răspândire endemică, caracterizată prin 
purtători sănătoşi de bacterii (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
 
2. COCI  GRAMNEGATIVI 
 
2.1. GONOCOCII (Neisseria gonorrhoeae). Gonococii aparţin grupei Neisseriilor şi sunt 
paraziţi patogeni ai mucoaselor. Morfologia şi comportamentul în culturi îi aseamănă cu 
meningococii, care de asemenea aparţin Neisseriilor. Sunt diplococi imobili, gram negativi. 
Posedă polizaharide şi nucleoproteine asemănătoare cu cele ale grupului şi ca urmare testele 
serologice nu aduc rezultate în identificare. Coloraţia cu albastru de metilen ajută la 
evidenţierea prezenţei gonococilor, care sunt localizaţi în majoritate intracelular, în 
fagocite. Evidenţierea agentului este uşor de realizat la bărbat, la femeie este asimptomatică. 
Infecţiile tipice sunt : inflamaţiile purulente  ale mucoasei uretrale, care se pot extinde la 
inflalamaţii ale prostatei şi testiculelor; inflamaţii ale uterului şi canalului ovular, sau ale 
peritoneului, sau numai inflamaţii ale tractului genital femel extern. Prin transmitterea la 
făt, se cauzează conjuctivită purulentă, (pentru prevenire se administrează nou născutului 
imediat după naştere, penicilină, profilactic). Incubaţia durează 3 zile. Boala numită gonoree 
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– blenoragie, este o boală venerică, ce poate duce la îmbolnăviri cronice, datorită diseminării 
hematogene, apărând “la distanţă” : artrita gonoreică, faringita gonoreică, irita, corioretinita, 
sepsis gonococic, dermatita gonococică. Terapia, cu penicilină, tetraciclină sau eritromicină. 
 
2.2. MENINGOCOCII (Neisseria meningitidis).  Meningococii trăiesc perazitar, cu 
precădere intracelular, în zona nazo-faringiană. Sunt diplococi imobili, gram negativi. 
Delimitarea biochimică se efectuează prin evidenţierea formării de acid din descompunerea 
glucozei şi maltozei (N gonorrhoeae formează acid numai din glucoză) şi incapacitatea 
formării de acid din zaharoză.  
 Infecţiile pot produce: faringită meningococică, sepsis meningococic acut, meningită 
meningococică. În meningita meningococică puruleeentă agentul ajunge rapid pe meningele 
cerebral, după multiplicarea lui în mucoasa laringiană. Caracteristic este numărul 
deosebit de mare de celule din lichidul spinal. Manifestările bolii sunt: dureri puternice de 
cap şi ceafă, pierderea cunoştinţei, suorasensibilitate senzorială, semnul lui Brudzinski, 
semnul Kernig, nevrită optică, modificări pupilare, şi în situaţie extremă reflexul Babinski.  
Terapia cu penicilina G, cloramfenicol sau cefalosporine. Transmiterea se face numai de la 
om la om, prin stropi (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 

             Cei  mai frecvenţi agenţi ai meningitei bacteriene sunt: 
• la sugari : E coli, streptococii 
• La copii: Neisseria meninngitidis, Haemophilus influenzae, pneumococi 
• La adulţi: pneumococi, meningococi. 

3.BACILII GRAM-NEGATIVI(ENTEROBACTERII/PSEUDOMONADE) 
Enterobacterii:  
Salmonellele, Shigellele, Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Enterobacter, Proteus, 
Serratia. 
 
3.1. • Salmonellele sunt bacili gram negativi de diferite lungimi, care nu formează spori, sunt 
mobili aproape fără excepţie şi flagelaţi pe toată suprafaţa, în afara de Salmonella  pultorum 
şi S  gallinarum. Se clasifică în două grupe:  

1. Agenţi ai maladiilor tifice 
• Salmonella typhi 
• S paratyphi A, B, C (timp de incubaţie aprox. 14 zile). 
2. Agenţi ai gastroenteritei (timp de incubaţie 16 ore până la 3 zile) 
• S  typhimurium 
• S  enteritidis 
• alte 1600 serotipuri, cum ar fi salmonellele grupei E. 
Ca şi alte bacterii gramnegative, pereţii salmonellelor conţin lipopolizaharide  

care sunt puse în libertate şi acţionează ca endotoxine. Contaminarea cu salmonelle se 
produce pe cale orală. În cazul Salmonellei typhi şi S  paratyphi, este suficientă o mică 
cantitate de germeni pentru a induce boala (tifos sau para-tifos). În gastroenterită dimpotrivă, 
este necesară o cantitate mare de germeni pentru apariţia simptomelor relevante din punct de 
vedere clinic, mai ales prin alimente. 
 Salmonellele posedă trei antigeni principali : «H» antigen flagelat, constau din 
proteine.Coloniile de salmonelle cresc cu depunere fină,  netransparent. «O» antigen 
somatic, părţi ale peretelui celular, coloniile cresc fără depunere fină. «Vi» antigeni K, 
localizaţi pe capsula sau învelişul bacteriei şi la periferie.  
 Evidenţierea salmonellelor tifice se face în probe de sânge (prelevate la sfârşitul 
perioadei de incubaţie sau în prima săptămână de boală), probe de scaun şi pentru 
evidenţierea anticorpilor în ser (prelevate după a doua săptămână de boală),  probe de 
alimente şi, la Salmonella typhi şi în apă. 
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 Forme de infecţie. 
  A.Tifosul abdominal : salmonellele introduse în organism ajung în mucoasele 
tubului digestiv, ale duodenului şi apoi în nodulii limfatici regionali unde se multiplică şi 
trec în sânge. În intestin pot produce ulceraţii, necroze, se poate produce perforarea 
intestinului cu evoluţie letală. Simptomele bolii debutează lent, ca angină, disconfort, 
bronşită, după o săptămână – febră 39-41oC şi simptome tipice de de splenomegalie, rozeole 
pe pielea abdomenului, bronşită, bradicardie, stare de confuzie, diaree, din săptămâna a doua 
şi complicaţii : edem cerebral cu simptome de meningită, hemoragii intestinale, perforaţii ale 
ulcerelor intestinale, stop circulator, tromboze, miocardită, septicemie, în unele cazuri. 
 B. Salmonellozele gastroenteritei au timp de incubaţie 16 ore până la 3 zile, debut cu 
vomă, diaree, febră, frisoane, intoxicaţia survenind din cauza enterotoxinei Salmonellei 
typhimurium, S  enteritidis sau altor serotipuri, au letalitate limitată cu excepţia bolii la copii 
sugari şi la bătrâni, din cauza deshidratării. 
 Terapia tifosului şi paratifosului se face cu ampicilină, cloramfenicol etc. şi vaccinare, 
iar gAstroenteritele, fără antibiotice, cu excepţia bolii la nou născuţi sau de sepsis. Alimentele 
şi apa sunt contaminate prin mâinile persoanelor şi mai rar  prin muşte. Pentru gastroenterite, 
germenii se înmulţesc periculos dacă alimentele contaminate nu sunt ţinute la rece. 
 Imunitatea după tifos este durabilă dar nu absolută. Gastroenteritele nu dau imunitate 
(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
 
3.2. • Shigellele sunt bacili imobili , gram negativi, necapsulaţi, fără spori. Shigellele sunt 
agenţi dizenterici bacterieni (Shigella disenteriae, S  flexneri, S  sonnei, S  boydii).   
 Shigella disenteriae este foarte răspândită în America Centrală şi de Sud, produce o 
exotoxină ce determină stop cardiac sau circulator. Tipic pentru dizenterie este timpul scurt 
de incubaţie de mai puţin de 48 ore, debutul  brusc, diaree acută, colici intestinale. 
Deshidratare severă, temperatură de 39 o C. Muştele sunt cei mai importanţi transmoţători. 
Lanţul infecţios: dejecţii animale, muşte, alimente, om. Măsuri profilactice : controlul apei, 
alimentelor, a apelor uzate, combaterea muştelor.  
3.3. •  Alte enterobacterii (Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Enterobacter), sunt 
bacterii facultativ patogene, adică bacterii care devin infecţioase numai în anumite condiţii, 
când organismul prezintă o scădere locală sau generală a rezistenţei, la persoane cu sistemul 
de apărare slăbit – bolnavi cronici, sugari, bătrâni, la care pot invada toate organele şi 
cavităţile corpului, cauzând infecţiile secundare de spital. 

• Escherichia coli este mobilă, incapsulată individual, facultativ anaerobă, 
gramnegativă. Infecţiile importante cu E  coli sunt: ale căilor urinare (>75% la infecţiile 
dobândite în spital), ale căilor biliare, stomacului şi intestinului mai ales la copii, 
gastroenterita epidemică infantilă, sau peritonită, diaree, enterotoxină, meningite la sugari şi 
prematuri, infecţii respiratorii şi septicemii, cele mai frecvente infecţii în spitale. Terapia. 
Antibiograma, ampicilină sau cefalosporine, sau pentru infecţii urinare cotrimoxazol. 
Transmiterea bacteriilor se face prin apă, alimente, fructe contaminate cu fecale. Incubaţia 
12-72 ore. 

• Klebsiella pneumonie este o enterobacterie gramnegativă,  un bacil scurt, cu 
capetele rotunjite, adeseori incapsulată, înconjurată de o capsulă mucilaginoasă, facultativ 
anaerobă, foarte importantă ca germen de spital. Produce infecţii ale căilor respiratorii 
superioare, pneumonie acută, septicemie, infecţii cronice urinare, meningită, endocardită, 
infecţii locale. Terapie. Cefalosporina asociată cu aminoglicozide, tetraciclină ş.a., după 
antibiogramă. 

• Enterobacter este un bacil mobil, lacto–pozitiv, un germen de spital multirezistent, 
cauzând frecvent infecţii urinare. 
• Proteus (Proteus vulgaris, P  mirabilis), este o enterobacterie gram-negativă, facultativ 
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patogenă, facultativ anaerobă, foarte mobilă, flagelată pe toată suprafaţa, produce infecţii 
importante ale căilor urinare, otită medie cronică, infecţii ale căilor respiratorii, infecţii de 
spital, complicaţii şi sepsis, prin leziunile produse. Terapie : ampicilină, cefalosporine etc, cu 
antibiogramă necesară datorită instalării rezistenţei la antibiotice.     
• Serratia este o enterobacterie gram-negativă, mobilă, necapsulată, facultativ patogenă, 
facultativ anaerobă, produce infecţii de spital, după intervenţii chirurgicale, după endoscopie, 
infecţii bronho-pulmonare, meningite, endocardite. (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
3.4. Pseudomonade: 
• Grupa Pseudomonas(Pyocyaneus) cuprinde 150 de tipuri de agenţi dintre care cel mai 
important este Pseudomonas aeruginosa=Bacterium pyocyaneum. Acesta are 7 tipuri de 
antigeni cu specificitate legată de lipopolizaharide. Toţi sunt gram negativi, flagelaţi 
monopolar, mobili, nu formează spori, şi nu sunt incapsulaţi, decât rareori. Au o prezenţă 
ubiquistă, în sol, apă, ape uzate, aer. Nu fac parte din flora bacteriană fiziologică tipică a 
omului. P. aeruginosa formează substanţe colorate pyocyanin şi fluoreceină (verde 
fluorescent). In caz de sepsis cu P.  aeruginosa se poate identifica verdoglobina, un produs de 
descompunere al hemoglobinei, precum şi o coloraţie fluorescentă în răni, arsuri, urină, sub 
lumină ultravioletă. 
 Îmbolnăviri importante se produc la persoane slăbite, cu sistemul de apărare vătămat, 
la copii mici, la care prin intrarea în sânge, P. aeruginosa poate declanşa o infecţie letală. Se 
produc  grave infecţii de spital, în sălile de dializă, în secţiile pentru arsuri, chirurgie etc., 
cauzând: -infectări ale rănilor, arsurilor mai ales, cu producerea unui puroi de culoare verde 
albăstruie şi cu miros caracteristic (de flori de tei) ;-meningită, transmisă prin puncţie 
lombară etc. ;-infecţii ale căilor urinare prin instrumente chirurgicale ;-infecţii ale tubului 
respirator, avân ca şi consecinţă posibilă o pneumonie necrozantă ;-otita externă ;-infecţii 
grave ale ochilor. 
Terapie. Datorită rezistenţei la antibiotice (peniciline, sulfamide obişnuite) se face 
antibiograma(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994).  
 
4. ALŢI  BACILI  GRAM - NEGATIVI  

4.1. • Brucella(Brucella abortus–boala lui Bang, B melitensis–febra de Malta) 
4.2. •Yersenia( Y pestis, Y  pseudotuberculosis, Y  enterocolitica) 
4.3. • Legionella pneumophila 
4.4.• Grupa Haemophylus H influenzae,H ducreyi,H haemoliticus,H vaginalis 
4.5. • Bordetella pertussis (agentul tusei convulsive) 
4.6. • Vibrionii (Vibrio cholerae) 

4.1. • Brucellele (Brucella abortus–boala lui Bang, B  melitensis–febra de Malta) sunt bacili 
gram – negativi, mici, imobili, care nu formează spori . 
Tipic pentru B melitensis este infectarea caprelor şi oilor, iar pentru Brucella abortus este 
infectarea vacilor, producându-se avortul animalelor gestante, în ambele cazuri. Maladia 
umană – bruceloza – este o infecţie septicemică, care poate atinge o fază cronică persistentă 
mai mulţi ani, intrând în categoria bolilor profesionale pentru măcelari, ciobani, veterinari. 
Caracteristică este febra ondulatorie cronică, mărirea ficatului,vezicii biliare, inflamarea 
nodulilor limfatici, dermatită, eritem, manifestări neurovegetative, localizări viscerale tipice 
pe oase, articulaţii, sistem nervos central – meningită,   encefalită, ficat – hepatită, testicule – 
orhită, rinichi – nefrită interstiţială, - bronşită, - endocardită. Contaminarea se face prin lapte 
infectat sau prin contact direct pe răni deschise, pe mucoase. Terapie. Tetraciclină, 
streptomicină. 
4.2. • Yerseniile, cu cei mai cunoscuţi agenţi : Yersenia pestis-agentul ciumei,  Yersenia  
pseudotuberculosis, Yersenia enterocolitica) sunt bacili scurţi, gram – negativi, imobili, cu 
excepţia Yersenia  pseudotuberculosis şi Yersenia enterocolitica, falgelate pe toată suprafaţa.
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 Yersenia pestis-agentul ciumei, are ca şi gazde primare animalele rozătoare 
(şobolanii), gazde secundare transmiţătoare şi pentru om– puricii şobolanilor, iar 
contaminarea de la om la om se face prin stropi, mai ales când boala se manifestă prin 
pneumonie, tuse. Prin stropi contaminare produce pesta pulmonară umană care este letală, 
fără tratament. Prin mucoase sau prin purici infecţia trece în căile limfatice şi în nonulii 
regionali limfatici, mai ales ingvinali, axilari, producându-se «buboni», pesta bubonică . 
 Yersenia pseudotuberculosis provoacă pseudotuberculoza, este foarte rar transmisă la 
oameni, manifestându-se la păsări şi rozătoare. La om maladia se cronicizează, având 
simptomele asemănătoare apendicitei. 
 Yersenia enterocolitica  este agentul unei maladi asemănătoare apendicitei, care se 
manifestă ca enterocolită, gastroenterită, septicemie, uneori chiar poliartrită sau abces. Sursa 
de infecţie sunt porcii şi câinii. 
Terapia. Sunt sensibile la tetracicline, cloramfenicol, gentamicină. 
4.3. • Legionella pneumophyla este un bacil slab gram-negativ, sensibil, se răspândeşte prin 
stropi, se găseşte în mod normal în partea superficială a apei şi a fost evidenţiată în apa de 
răcire a instalaţiilor de aer condiţionat. În 1976, la Philadelphia, a produs îmbolnăviri ale 
aparatului respirator la 182 persoane, din care au murit 29, toţi fiindparticipanţi la un congres 
al Legiunii americane. 
4.4. •  Grupa Haemophylus  

Din grupa Haemophylus fac parte Haemophylus influenzae, H ducreyi, H 
parainfluenzae, H  haemoliticus, H  vaginalis = Gardenerella vaginalis. Cu excepţia speciei 
Gardenerella vaginalis, celelalte bacterii sunt gram – negative. Au pretenţii speciale faţă  de 
mediu. Haemophylus influenzae creşte numai în prezenţa substanţei de creştere X (hemin) şi 
V (NAD, NADP).   

Cel mai important reprezentant este Haemophylus influenzae , germen facultativ 
patogen al mucoasei căilor respiratorii superioare. Haemophylus influenzae este transmisibil 
prin stropi, cauzând infecţii cronice respiratorii, meningite purulente, la tineri, otită, bronşite, 
sinuzite, suprainfecţii după îmbolnăviri virale respiratorii. Este cel mai frecvent agent al otitei 
medii, cauzată de asemenea şi de pneumococi, ca şi al unei laringotraheite cu inflamaţia 
gravă a epiglotei, care necesită intubaţie. Terapie : ampicilină, cefalosporine, cloramfenicol 
etc. 
 Haemophylus ducreyi este agentul ulcerului moale = şancru moale, maladie cu 
transmitere exclusiv sexuală, care se manifestă prin prin inflamaţii, ulceraţii, dilatarea 
dureroasă a nodulilor locali. Terapie : penicilină, tetracicline, eritromicine. 
 Haemophylus vaginalis = Gardenerella vaginalis este un germen gram pozitiv, izolat 
din tractul urogenital normal feminin şi în caz de vaginită. Terapie : metronidazol. 
 Haemophylus  parainfluenzae este din flora normală a tubului respirator, inducând 
endocardita bacteriană.  

H haemoliticus din flora nazo–faringiană produce infecţii moderate respiratorii. 
4.5. • Bordetella pertussis (agentul tusei convulsive) este o bacterie gram – negativă, 
neflagelată, cu capsulă, asemănătoare cu grupa Haemophylus prin sensibilitatea la creştere 
numai pe medii speciale şi temperaturi optime constante. Terapie cu antitusive, spasmolitice, 
eritromicină, ampicilină sau tetraciclină, alternativ. 
4.6. • Vibrionii (Vibrio cholerae  - agenţii holerei) sunt bacili în formă de virgulă, de 2-4 
μm, deosebit de mobili, cu un flagel polar, fară spori. Contaminarea se produce oral, 
multiplicarea în intestinul subţire. Produce endo şi exotoxine, localizându-se în lumenul 
intestinului. Manifestările bolii cuprind: diaree puternică, colici abdominale, deshidratare care  
determină colapsul organismului. Răspândirea se face prin apă, alimente contaminate. 
Terapia: rehidratare, antibiotice, vaccianar, carantină(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
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5. GERMENI  GRAM POZITIVI   LIPSIŢI  DE  SPORI 
 
5.1. • Corynebacterium ( C.  diphteriae, C.  pyogenes, C.  xerosis, C.  acnes) sunt bacili gram 
– negativi, imobili, care nu formează spori. Sunt în formă de măciucă şi conţin o granulaţie 
cu coloraţie neregulată. Ei se colorează cu anilină şi conferă bacililor un aspect perlat, aşa 
numiţii Corpusculi ai lui Babeş-Ernst, granule metacromatice. Sunt pretenţioase faţă de 
anumite medii nutritive speciale şi condiţii aerobe.  

Evidenţierea: Pentru studiul microscopic, se colorează după metoda Neisser-
evidenţierea corpusculilor polari.    
           Pentru studiul capacităţii de a genera difteria se cresc pe medii speciale ce conţin 
indicatorul “albastru apos”. Corynebacterium  diphteriae transformă zahărul în acid, iar 
indicatorul evidenţiază această reacţie prin coloraţia sa albastră. Dacă nu se formează acid iar 
coloraţia nu apare, atunci nu este o infecţie cu C.   diphteriae.   

 Evidenţierea virulenţei şi capacităţii de formare a toxinelor difteriei se face:  
- în experienţă pe cobai sănătos, căruia i se injectează în abdomen o suspensie de  de 

cultură din probă. Dacă îmbolnăvirea se produce, atunci la locul injecţiei apare un 
edem sanghinolent-gelatinos şi cobaiul moare după 4 zile; 

- in vitro, prin testul Eled,  utilizând un mediu nutritiv de agar şi un frotiu de 
vaccinare orizontale peste care se lasă să pătrundă vertical antitoxina (de pe o hârtie 
de filtru); în caz pozitiv se formesză linii de precipitaţie, apoi toxina bacteriei 
difuzează din colonie în agar unde întâlneşte antitoxina în migraţie. 

 Corynebacterium  diphteriae formează o exotoxină cu valoare de factor propriu de 
declanşare a bolii, dar numai acele bacterii care adăpostesc un bacteriofag temperant-profag. 
Exotoxina constă din două fragmente cu destinaţii diferite:  
• fagmentul A, care inhibă ireversibil biosinteza proteinei în celula de destinaţie; 
• fragmentul B, responsabil de legarea şi includerea toxinei în celulă. 
În ţările unde vaccinarea de protecţie este obligatorie, incidenţa bolii este foarte redusă. 
 Perioada de incubaţie este de de 4 zile. Boala se transmite prin stropi de la om la om, 
care produc infecţii locale la nivelul mucoaselor buco-laringiene, nazale şi ţesutului 
conjunctiv. Dacă ajung în răni, bacteriile difteriei produc infectarea – difteria rănilor.  La 
copii mici poate apare difteria nazală sau complicaţii: 

- crup difteric- cu depozite albe, gălbui, pe amigdale, pe palatul moale, aşa  
numitele pseudo-membrane difterice, constând din fibrină, leucocite moarte, epitelii 
necrozate, periculoase prin extinderea lor pe laringe şi prin dificultăţile de respiraţie până la 
sufocare, necesitând intubaţie, prin inflamaţia ganglionilor limfatici, prin edemul 
periglandular caracteristic–gâtul lui Caesar; 

- asfixia, polinevrita difterică, blocaj cardiac, miocardităprecoce la 8-10 zile, 
miocardită tardivă la 4-8 săptămâni după declanşarea bolii; 

- difteria rănilor (a cordonului ombilical) la nou – născuţi sau la adulţi, la nivel 
vaginal şi al rănilor (în zonele tropicale), pe ţesutul conjinctiv şi în canalul auditiv. 

Terapia. Antibioterapia cu doze mari de penicilină, eritromicină, tetraciclină  
etc., se conmpletează cu tratament antitoxic şi profilactic prin imunizare activă. 
 Răspândirea bolii este generalizată pe glob, având vârfuri în perioada de iarnă şi la 
vârsta copilăriei. După însănătoşire, pacienţi continuă să răspândească boala, deoarece au 
dobândit numai imunitate antitoxică şi nu una antibacteriană. Bacteriile supravieţuiesc, de 
asemnea, şi în condiţii de mediu nefavorabile, timp de 5 săptămâni, pe obiecte, jucării 
contaminate în grădiniţe etc. Carantina nu este necesară, dar bolnavii sunt izolaţi şi este 
obligatoriu să se facă anunţarea cazurilor. 
5.2. • Listeriile sunt bacili gram-pozitivi, lipsiţi de spori, cu aspect cocoid, cu flageli şi 
motilitate, la 20oC şi imobile la 37 oC.  
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Singura specie – Listeria monocytogenes -  are 14 tipuri şi subtipuri diferite. Diagnosticul 
microscopic se completează cu cultura, care evidenţiază formarea de acid utilizând 
indicatorul « albastru apos » şi cu analiza serologică prin testul Latex şi reacţia imuno 
fluorescentă indirectă. Boala se manifestă la nou-născuţi, la vârstnici. Se diferanţiază : 

- listerioza encefalitică, a sistemului nervos central ; 
- forma tifico-septică, sepsis, endocardită ; 
- forma oculo-glandulară cu conjunctivită ; 
- infecţia intrauterină cu moartea fătului sau vătămări grave în caz de  

supravieţuire (listerioza nou-născutului, cu leziuni severe ale sistemului nervos central, ale 
ficatului – granulomatoză infantiseptică) ; listerioza de graviditate evoluează la gravidă 
asimptomatic, asemănător gripei, fiind frecvent consecinţa avortului spontan sau naşterii 
premature. Simptomele însoţitoare ale listeriozei sunt: exantem, simptome meningeale, 
mărirea splinei, accese apnoice şi cianotice, vindecarea lasă sechele de dezvoltare  mentală. 
Sursele de infecţie sunt animale şi alimente contaminate (carne crudă) (după Schäffler A., 
Altekrüger I., 1994). 
 
6. GERMENI  GRAM POZITIVI   FORMATORI  DE  SPORI   AEROBI 
6.1. • Bacillus anthracis-agentul dalacului, este este un bacil sporulat, gram-pozitiv, aerob, 
nepretenţios la mediile nutritive, carre se evidenţiază microscopic şi biochimic, precum şi 
prin transmitere la animale de experienţă (şoareci, cobai). Porţile de intrare ale infecţiei sunt 
pielea şi aparatul respirator, cu incubaţie 2-3 zile şi cu manifestările clinice: dalacul pielii; 
dalacul intestinului; dalacul pulmonar. 

Pentru tratament: - nu se deschid rănile infectate, deoarece bacilul se  
dezvoltă în condiţii aerobe; - specific bolii este protejarea pielli atacate cu un bandaj; se 
administrează penicilină sau tetraciclină ; vaccinarea. Lanţul infecţios cuprinde: animale 
rumegătoare importate–produse din carne–om. Animalele se contaminează cu hrana de la 
păşune. La om boala poate ajunge prin animale bolnave sau produse din carne, dar, ca boală 
profesională, poate ajunge şi prin intermediul furajelor verzi, încărcate de germeni. Sporii pot 
supravieţui mai multe decenii. B.antracis nu se transmite de la om la om. Persoanele bolnave 
trebuie izolate şi cazurile de îmbolnăvire trebuie comunicate(după Schäffler A., Altekrüger I., 
1994) 
 
7. GERMENI  GRAMPOZITIVI   FORMATORI  DE  SPORI   ANAEROBI 
7.1. • Clostridium tetani, agentul tetanosului, este răspândit pretutindeni, iar în cantitate mare 
în dejecţiile cabalinelor. Este un bacil gram-pozitiv, anaerob, formator de spori situaţi central, 
subterminal şi terminal. Se identifică: clinic, din rană, cultivat sau analizat pe baza activităţii 
hemolitice şi biochimice, sau experimental pe cobai. Factorul patogen este exotoxina 
bacteriei, maladia fiind o otrăvire a organismului care determină contracţii tonico-clonice ale 
musculaturii netede transversale. Deosebit de periculoase sunt contracţiile glotei şi ale 
diafragmei, cu limitarea capacităţii respiratorii, apariţia de fracturi şi leziuni musculare ca 
urmare a contracţiilor şi moartea, mai ales la vârstnici.  
 Incubaţia durează 4-30 zile. Cauza îmbolnăvirii este infectarea la o rănire, după 
operaţii, în timpul războiului, la naşteri, pentru nou–născuţi (« tetanos natorum »). Nu se 
transmite direct de la om la om.  
 Terapia : - administrare de antitoxină, măsuri chirurgicale, antibiotice, 
injecţii »Booster », produse de relaxare a musculaturii, scăderea temperaturii, respiraţie 
artificială. Antitoxina tetanosului uman sau animal neutralizează toxina, dar numai atunci 
când nu este legată de ţesutul neuronal. Pentru împiedicarea dezvoltării bacteriilor, rana se 
deschide (deoarece bacteria este anaerobă) şi se îndepărtează ţesutul necrotic, se inhibă 
dezvoltarea bacteriilor şi prin aceasta eliberarea de toxină prin administrarea de penicilină. 
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La paciaenţii imunizaţi activ anterior rănirii prin vaccinare li se stimulează producerea de 
antitoxină de către organism. Potrivit rapoartelor OMS, în lume, mai ales în ţările calde, mor 
anual cca 50000 de persoane. 
• Clostridium botulinum este agentul botulismului, o  maladie frecventă în Bavaria de Nord 
datorită contaminării alimentelor. Bacteriile sunt gram-pozitive, anaerobe, formatoare de 
spori, şi toxine. Se multiplică în alimente, anaerob, în conserve, de unde sunt preluate de om, 
cu excepţia botulismului rănilor  şi botulismului sugarilor, maladie rară dată de sporii 
pătrunşi în intestinul sugarului, spori ce rezistă 6 luni. 
 Evidenţierea se face prin : - evidenţierea toxinei din serul pacientului,- evidenţierea 
agentului din conţinutul stomacului prin cultură, evidenţerea serologică a tulpinii prin reacţia 
toxină-antitoxine. Toxina Botulinus este o proteină termolabilă, o neurotoxină puternică, din 
care derivă 7 tipuri de toxine diferite antigenic (A - G). Tipurile A,B şi E se întâlnesc la om. 
Toxina Botulinus inhibă transmiterea excitaţiei la terminaţiile motorii, împiedicând 
oxocitoza acetilcolinei din vezicule. Doza letală orală este de numai 100 mg. Când 
intoxicaţia se produce aerogen, doza letală de toxină este şi mai mică. 
 Maladia, fiind o intoxicaţie cu toxina bacteriei, introduse odată cu hrana,  debutează 
cu probleme gastro-intestinale, urmate la 3-5 zile de simptomele tipice : uscăciunea gurii, 
tulburări de acomodare, disfagie, blocarea deglutiţiei, disfonie, urmate de : constipaţie, 
dificultăţi de micţiune, slăbiciune extremă. Din cauza blocajului  respirator moartea survine 
în câteve zile. 
 Mediul natural de viaţă pentru Clostridium botulinum este solul. O contaminare a 
plantelor, mai ales a leguminoaselor şi a legumelor consumate nu conduce neapărat la 
intoxicare dacă agenţii sunt în număr mic şi toxina este în cantitate redusă. Marea majoritate a 
germenilor de Clostridium botulinum se află sub formă de spori, deoarece multiplicarea lor 
nu este posibilă într-un mediu oxigenat. Sporii sunt deosebit de rezistenţi la temperaturi 
ridicate şi pot supravieţui dacă sterilizarea este necorespunzătoare. Boala nu se transmite de 
la om la om. Principala sursă de infecţie sunt alimentele, mai ales cele cu conţinut limitat de 
acid, preferenţial fasolea. Alimentele proaspăt fierte nu pot fi cauza bolii, deoarece toxine se 
distruge prin fierbere, în mod sigur dacă fierberea durează 10 min la 80 oC. Carnea devine 
mediu nutritiv pentru Clostridium botulinum la declanşarea procesului de putrefacţie în 
recipient închis ermetic şi sărac în oxigen, pungi de plastic, conserve etc. (după Schäffler A., 
Altekrüger I., 1994) 
 
8. MICOBACTERII   ŞI  ACTINOMICETE 
MICOBACTERII  
8.1. • Mycobacterium tuberculosis, • Mycobacterium bovis. 

Tuberculoza poate fi provocată atât de Mycobacterium tuberculosis (tuberculoza umană), 
cât şi de  Mycobacterium bovis (tuberculoza bovinelor). Evidenţierea celor două tipuri se face 
pe baza modului de creştere, prin teste de diagnosticare: evidenţierea directă pe culturi şi pe 
cale microscopică;testul tuberculinic; testul BCG. 

Evidenţierea tuberculară microscopică se face numai prin coloraţia Ziehl-Neelsen, 
fiind vorba despre germeni fixatori de acid, care se colorează în roşu iar ceilalţi germeni sau 
celule se colorează albastru. 

Evidenţierea prin cultură pe medii speciale de malachit, cele două tipuri deosebindu-
se în reacţie după adăugarea glicerinei şi pe baza comportamentului la aceeaşi presiune de 
oxigen. 

Evidenţierea prin experienţe pe animale (cobai, iepuri concomitent) prin injectarea 
subcutanată cu material infecţios din probă şi observarea apariţiei inflamaţiei glandelor 
limfatice regionale, apariţia tuberculozei organice a ficatului şi splinei. Iepurii sunt rezistenţi 
la tipul Humanus şi sensibili la tipul Bovinus. 
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Testul tuberculinic. La contactul cu bacteriile tuberculozei apare în organism o stare 
alergică (reacţie de hipersensibilitate de tip retard). Prin proba tuberculinică se injectează 
alergenul = tuberculina (=produsul de descompunere al bacteriilor tuberculozei) şi se constată 
reacţia organismului prin trei teste  diferite: 

- proba percutanată după Moro – un unguent cu tuberculină se aplică pe  
piele degresată, reacţia constatându-se după 3-4 zile, cu erori de până la 30% din rezultate; 

- proba intracutanată după Mendel-Mantoux – se injectează 0,1 ml  
tuberculină  ”GT” în partea interioară a antebraţului, rezultatul constatându-se după 2-3 zile; 
se consideră rezultatul pozitiv pentru o infiltraţie de cel puţin 6 x 6 mm. 
- testul Tine sau Tubergen – se derulează cu corpuri de testare prin a  
căror 4 dinţi se introduc 10 U.I. tuberculină; rezultatul se citeşte între ziua a 4-a şi a 7-a, fiind 
considerat pozitiv în cazul formării unei singure papile. 
- testul BCG-apare deosebire de antigenul parţial=tuberculina,  deoarece în acest caz 
se injectează antigenul total, format din germeni vii sau inactivaţi. 

 
Patogeneză. Tabloul clinic al tuberculozei este variat, deosebindu-se trei  

stadii după starea de imunitate:  
• stadiul primar: prezintă focare primare la locul infecţiei: la nivel pulmonar, 

intestinal, laringean, piele precum şi la nivelul nodulilor limfatici corespunzători, formând 
Complexul primar (focar primar+afectarea nodulilor limfatici). Evoluţia bolii se evidenţiază 
prin pozitivarea probei tuberculinice, afectarea stării generale, dar, adeseori se constată 
vindecarea prin calcificarea focarelor şi nodulilor limfatici. 

• stadiul secundar: Generalizare. În cazul slăbirii semnificative a sistemului imunitar 
se produce generalizarea infecţiei, meningita tuberculoasă, urmate de moarte sau de 
vindecare, sau de trecere în stadiul latent prin transformarea focarelor în tuberculoza 
organelor unde sunt situate. Îmbolnăvirea asociată tuberculozei pulmonare este pleurita 
exudativă. 

• stadiul terţiar: diferite tuberculoze ale organelor, care apar fie prin activarea 
focarelor latente, fie prin suprainfecţie, cel mai frecvent fiind afectat plămânul, apoi scheletul 
şi rinichii; tendinţa de formare a cavernelor şi de răspândire la nivelul căilor naturale de 
ieşire (tuberculoza deschisă), evoluţia în spirală, asociată cu febră mare, cu degradare rapidă 
a stării generale, cu pierderea puterilor–aşa numita ftizie. 
 Cea mai frecventă localizare a tuberculozei primare este la plămâni, precum şi la 
nivelul scheletului, al aparatului uro-genital, dar şi în piele, învelişurile creierului, amigdale şi 
articulaţii (stadiul secundar şi terţiar). În timpul infecţiei primare, bacteriile tuberculare sunt 
transportate hematogen şi pot genera mici focare de infecţie la plămâni şi alte organe, în care 
se produce frecvent încapsularea neurmată de prima perioadă de îmbolnăvire efectivă. Dar 
focarul încapsulat poate redeveni activ, determinând apariţia tuberculozei organelor (stadiul 
secundar tardiv). 
 Infecţia tuberculoasă primară, generată pe căi aerogene poate conduce la pneumonia 
de focar pulmonar, în cadrul tuberculozei asociate acesteia putându-se evidenţia: o formă 
productivă, o formă exudativă, o formă miliară. Aceşti patogeni pot pătrunde în organism şi 
pe cale orală (cu localizare în intestin) sau cutanată, îmbolnăvirile fiind rare. În principal, 
multiplicarea se produce local, la locul de penetraţie a germenilor în corp, de unde se produce 
diseminarea hematogenă. 
 Infecţia cu bacteria tuberculozei nu este neapărat manifestă. Îmbolnăvirea şi 
consecinţele ei depind de mai mulţi factori:    • starea de sănătate din acel moment;   • durata 
de expunere; • virulenţa agentului; • doza infecţioasă. În general, organismul uman posedă o 
rezistenţă naturală contra bacteriilor tuberculozei. Gradul de sensibilitate la o anumită boală 
datează din perioada vieţii de sugar, astfel, un organism alergic prezintă o reacţie mult mai 
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rapidă la infecţie decât unul nealergic, putându-se apăra mult mai eficient. Pe aceasta se 
bazează vaccinarea preventivă anti-tuberculoză.  
Diagnosticul de tuberculoză este cert atunci când bacteriile tuberculozei au fost identificate în 
materialul de cercetare. 
Terapie şi profilaxie. Cele mai importante tuberculostatice utilizate sunt: hidrazidă de acid 
izonicotinic = izoniazidă (INH), rifampicină, etamobutol, acid pare-amino-salicilic (PAS), 
strptomicină şi kanamicină, utilizând tratamentul combinat, din trei elemente conţinând  INH. 
INH şi rifampicina determină rapid rezistenţă şi din acest motiv se adaugă triplei combinaţii 
şi etambutol, care temporizează dezvoltarea rezistenţei. Tratamentul durează luni de zile, 
testându-se periodic sensibilitatea la tuberculostatice.  Pacienţii cu tuberculoză deschisă sunt 
izolaţi în sanatorii. Carantina nu este necesară. Suspecţii trebuie supuşi testării tuberculinice, 
investigaţiilor clinice, radiografiei Roentgen, eventual tratament şi izolare. Este obligatoriu 
anunţul cazurilor de îmbolnăvire, de contaminare şi letale(după Schäffler A., Altekrüger I., 
1994) 

Epidemiologie. Modul de contaminare se produce aproape exclusiv de la om la om 
prin stropi (peste 90% din cazuri. Sunt extrem de rare cazurile de transmitere de la animal la 
om, prin lapte). 
  Bacteriile tuberculozei,învelite în mucus sunt deosebit de rezistente în timp, pe când 
cele neprotejate, mor in timp de 3 zile. Sunt sensibile la razele ultraviolete şi la temperaturi 
mai mari de 80oC.  
 Persoanele care sunt bolnave răspândesc bacteriile tuberculozei şi trebuie izolate. Nu 
există surse de răspândire sănătoase. Dacă ântr-o comunitate mai mare apare un caz de 
tuberculoză, cu sursă de infecţie necunoscută, se efectuează investigaţii Roentgen, şi se 
evaluează oportunitatea profilaxiei cu izoniazidă (INH). 
8.2. • Mycobacterium leprae  este agentul leprei, descris în 1875 de savantul Hansen, 
înaintea descoperirii de către Robert Koch a bacteriilor tuberculozei, dar nu a putut fi 
cultivată pe medii de cultură bacteriologică, nevii. Evidenţierea bacteriilor leprei, se face prin 
microscopie, prin coloraţia Ziehl-Neelsen. Boala denumită lepră nu este deosebit de 
infecţioasă cum se considera în trecut. Ea demarează în segmentele de ţesut mai reci: pielea, 
ramificaţiile nervoase superficiale, nas şi faringe. Se observă pe piele pete palide, 
nedureroase, de până la 10 cm şi noduli eritematoşi cu distribuţie difuză cu diametrul de 3 
cm. În cazul atingerii nervilor periferici se constată nevrită, parestezii şi ulcere trofice. 
Deformările pot fi cauzate de inflamaţii ale pielii şi vătămări ale ramificaţiilor nervoase 
netratate. Cauza precisă a leprei este necunoscută; transmiterea directă sau artificială se 
produce extrem de rar. 
Terapie, profilaxie. Se utilizează bacteriostatice, strptomicină, corticosteroizi,, stimularea 
rezistenţei generale şi alimentaţie bogată în vitamine. Purtătorii de germeni şi persoanele care 
răspândesc germenii trebuie trataţi, carantina nefiind necesară, izolarea leproşilor, în evul 
mediu, fiind lipsită de sens. Pentru reducerea morbidităţii leprei este necesară creşterea 
standardului de viaţă, supravegherea persoanelor care răspândesc germeni, posibilă 
vaccinarea cu BCG. 
Epidemiologie. Maladia este răspândită în întreaga lume, limitându-se actualmente la zonele 
tropicale şi subtropicale, unde există condiţii de viaţă proaste, totalizând în prezent, pe glob, 
aproximativ 6 milioane de bolnavi. Contractarea maladiei în timpul unui scurt sejur într-o 
zonă endemică este extrem de improbabilă. Incubaţia durează 2-4 ani sau decenii. 

 
ACTINOMICETELE reprezintă o grupă heterogenă de bacterii filamentoase 

înrudite cu corinebacteriile şi micobacteriile. Actinomices israelii, face parte, ca şi Nocardia, 
din familia actinomicetelor ; în ciuda creşterii sale asemănătoare micellilor, nu este o 
ciupercă.  
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Actinomicetele în formă de bacili sau filiforme, sunt gram-pozitive, cu aspect de 
micelii în preparat. În infecţia purulentă de actinomicete, acestea se prezintă în formă de 
granule (gurme) izolate, caracteristice, vizibile şi fără microscop. Pentru diagnostic definitiv, 
germenul trebuie cultivat, în condiţii exclusiv anaerobe.        
8.3. • Actinomyces israelii este germenul actinomicozei umane, maladie a cavităţii bucale, în 
infecţii endogene. Se recunoaşte prin aspectul de inflamaţie roşie, aspră, aproape insensibilă, 
care se dezvoltă treptat devenind moale, cu conţinut fluctuant şi transformare în fistule, 
sistem de cavităţi inflamate cronic cu evoluţie dificilă incluzând în proporţie de 50% faţă, 
maxilarul inferior, ceafa, limba. Există şi actinomicoza pulmonară (20%), abdominală (20%), 
a ficatului, a săcilor lacrimari. Terapie. Fiind o infecţie deseori în combinaţie cu brucele sau 
alţi germeni, se face tratament îndelungat cu penicilină (aceasta difuzând greu în abces), se 
face intervenţia chirurgicală, deoarece vătămarea ţesuturilor infectate este ireversibilă. 
Actinomyces israelii  potenţial patogene aparţin florei normale a mucoasei bucale fiind 
transmise prin dinţi cariaţi etc., pe cale endogenă şi nu prin transmitere din afară, de aceea nu 
există pericol de contaminare(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994). 
 
 9. SPIROCHETELE 
9.1. • Leptospirele sunt agenţii leptospirozelor, care sunt antropozoonoze cauzate de 
:Leptospira canicola, L icterohaemorrhagica (morbul Weil), L grippotyphosa. Leptospirele 
sunt bacterii filiforme sau spiralate, foarte mobile, dar fără flageli, care se deplasează prin 
rotaţie şi răsucire în jurul axei. Se colorează dificil cu anilină, fiind nevoie de o coloraţie 
specială sau de un microscop cu câmp obscur. Au rezistanţă redusă la mediu.  

Epidemiologie.  Leptospirele există pe tot globul, atât la om cât şi la animale. 
Răspândirea este exclusiv prin animale, şobolani şi şoareci, animale domestice, agentul fiind 
eliminat prin urină. Pot fi considerate boli profesionale, pentru care preventiv se pot face 
vaccinări active, se poartă echipament de protecţie ( mănuşi de plastic, ochelari ). 
 Tabloul clinic provocat de leptospire cuprinde două faze, care se declanşează după 7-
14 zile: • faza preicterică sau septicemică, cu durată de 5 zile, caracterizată prin frisoane, 
febră, dureri articulare şi musculare, mai ales în pulpe, accelerarea pulsului, conjunctivită, 
eritem în pete. • faza icterică, cu manifestări organice: icter hepatogen, nefrită, meningită şi o 
nouă creştere a febrei in cea de a 15 zile. Cea mai periculoasă este Leptospira  
icterohaemorrhagica  (morbul Weil). 

Pentru diagnostic se cercetează: • în prima săptămână de boală : sânge, lichi, urină, 
biopsia musculară din muşchi gastrocnemian; • în a doua săptămână de boală: material de 
puncţie,fragment de ţesut, probe de apă; • nu se poate realiza evidenţierea microscopică 
directă ci numai din cultură prealabilă; • evidenţierea serologică: evidenţierea anticorpilor în 
serul pacienţilor, proba lizo-aglutinării, KBR, reacţia de aglutinare. Terapie cu penicilina G şi 
tetraciclina. 
9.2.•Treponemele aparţin familiei spirochetelor, cel mai important reprezentant fiind : 
Treponema pallidum-agentul sifilisului. Treponemele sunt bacterii în formă de spirală, 
neflagelate, subţiri, cu o lungime de cca 10 μm, care se deplasează prin rotire în jurul axei. 
Nu se pot cultiva in vitro. Se evidenţiază pe cale microscopică, prin colorare specială, 
impregnare cu argint şi coloraţia Romanososky, sau, cu microscop în câmp obscur, din probe 
recoltate din efectele primare şi din leziunile umede ale sifilisului secundar ; precum şi pe 
cale serologică. Serologia sifilisului cuprinde :  

- TPHA testul de hemoaglutinare al Treponemei pallidum ; 
- Dacă este pozitiv, testul de floculare VDRL-cardiolipină, în scopul clarificării 

prezenţei unei infecţii acute ; 
- In dubiu sau test TPHA pozitiv, se aplică testul FTA de confirmare. 
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Sifilisul dobândit (Lues) prezintă trei stadii diferite : 
• stadiul primar : caracterizat prin inflamarea nodulilor limfatigi regionali, ulceraţii 
extragenitale. 
• stadiul secundar : diseminare hematogenă, generalizarea infecţiei, care se recunoaşte 
după exantemul sifilitic, apariţia simptomelor clinice pe piele şi mucoase. 
• stadiul terţiar : distrugerea ţesuturilor la nivelul diferitelor organe : sistem nervos 
central,, plămâni, rinichi, ochi, sistem vascular etc., Lues cerebrospinalis, paralizie 
progresivă, tabes dorsal. 

Terapia cu panicilină G, dozare specială sau, la alergici, cu eritromicină. 
Epidemiologie. Transmiterea se face prin piele şi mucoase, în 95% din cazuri prin contact 
sexual. Treponemele pot pătrunde prin piele numai când există leziuni. La nivelul porţii de 
intrare, perioada de incubaţie este de 14 zile. Poate fi transmisă transplacentar la începutul 
lunii a 5-a de sarcină (lues congenital - Lues connata).  
 Evoluţia bolii la femeie este frecvent asimptomatică. Nu sunt posibile vaccinarea 
profilactică şi imunizarea pasivă. Este obligatorie anunţarea cifrată a cazurilor speciale, 
refuzul tratamentului, şi interdicţia contactului sexual în perioada de tratament şi de 
observaţie post tratament (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
. 
9.3. • Borrelia burgdorferi  se transmite la om prin căpuşe şi păduchi de lemn. Bacteriile sunt 
mari, 8-18 μm lungime, foarte mobile, în formă de şurub. Pot fi observate în viaţă, la 
microscopul în câmp obscur şi la microscopul cu contrast de faze, mai ales din probe de 
sânge de la bolnavii în perioada puseului de febră.  
 Evoluţia bolii cuprinde trei stadii: 1-stadiul precoce: se formează eritem care se 
extinde centrifugal din punctul înţepăturii de căpuşă şi pacientul are stare generală proastă, 
dureri ce cap, gastro-intestinale,artralgie. 2-după mai multe săptămâni sau luni de la 
momentul infectării, prin diseminarea boreliilor apar simptome de artrită, miocardită, 
adenopatii limfatice, simptome neurologice. 3- în al treilea stadiu simptomul principal este 
reprezentat de artrite recidivante cronice ce pot dura 10-15 ani (Artrita Lyme). 
 Terapia. Alternativ cu penicilină, tetraciclină. 
 
10. MICOPLASMELE 

Micoplasmele au proprietăţi morfologice tipice: mărime 125-250 nm; nu au perete 
celular-germenii fiind separaţi unul de altul pe trei laturi de o membrană; au capacitate de 
multiplicare în medii libere de celule; creşterea este inhibată de anticorpi specifici; există 
afinitate pentru membranele celulare. Absenţa peretelui celular joacă rol important în chimio 
terapie, deoarece nu se pot utiliza antibiotice cu efect asupra peretelui celular, cum este 
penicilina, care inhibă sinteza peretelui celular. Sulfamidele sunt şi ele ineficiente. 
Tratamentul se face cu tetracicline, eritromicină, imunizarea cu vsccin inactiv. 
 10.1. •  Mycoplasma pneumoniae este agentul pneumoniei atipice şi care cauzează  
traheobronşită, faringită, laringită, otită medie, iar la nou-născuţi – boli respiratorii, 
bilirubinemie. Agentul este răspândit pe tot globul, cu incidenţă mare în lunile de vară, 
toamnă,  contaminare prin stropi, de la om la om, incubaţia 2 săptămâni. 
10.2. • Ureaplasma urealyticum este un germen facultativ patogen, cauzând infecţii 
endogene,  în funcţie de starea sistemului de apărare imunitară a organismului. Se transmit şi 
prin contact sexual. Produce uretrită, prostatită, inflamaţii ale colului, oviductelor, abcese 
ovariene. 
 
11. PARAZIŢII CELULARI 
11.1. • Rickettsia. Rickettsiile sunt agenţii tifosului exantematic european şi a 
rickettsiozelor extraeuropene. 
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Evidenţierea se face prin reacţia Weil-Felix ce se bazează pe reacţia încrucişată dintre 
anticorpii rickettsiilor cu antigenii superficiali ai tulpinilor de Proteus. Rickettsiile sunt 
pleomorfe, se prezintă sub formă de bacili scurţi sau formă cocoidă, izolate sau perechi, sau 
lanţuri scurte, sau filamente. Se colorează albastru prin reacţia Giemsa şi roşu prin metode 
Machiavello, vizibile cu microscopul optic. Rickettsiile sunt microorganisme asemănătoare 
bacteriilor, care se pot multiplica numai intracelular. Produc maladii septicemice cauzate de 
toxina –exotoxină.  
 Tifosul exantematic clasic sau epidemic prezintă un tablou clinic sever, cu incubaţie 
de 10-14 zile, febră ridicată, dureri de cap,articulare, splenomegalie, exantem la debutul bolii. 
Terapia include frecvent cloramfenicol, tetracicline, care inhibă multiplicarea.  

Transmiterea Rickettsiilor se face prin gazde intermediare (păduchi, purici, căpuse), 
prin contaminare orală sau aerogenă (inhalarea prafului cu fecale de păduchi contaminate), 
prin leziuni ale pielii.  

Cei mai importanţi reprezentanţi sunt: 
 • Rickettsia provazeki (agentul tiphosului exantematic epidemic clasic, transmis de prin 
păduchi) 
• Rickettsia typhi (agentul tiphosului exantematic endemic, transmi prin purici) 
• Rickettsia conorii (agentul febrei mediteraneene şi febrei muşcăturii de căpuşă sud 
africane) 
• Rickettsia sibirica (rickettsioza nord asiatică) 
• Rickettsia acari (variola rickettsiilor) 
 
11.2. Coxiella • Coxiella burnetii (agentul febrei Q) are ca gazdă intermediară căpuşele. 
Contaminarea omului se face prin laptele sau urina animalelor domestice - capre, oi, bovine. 
Febra Q  se manifestă prin dureri de cap, mialdii, bradicardie, pneumonie atipică. După 
vindecare se crează imunitate durabilă. 
11.3. • Chlamidiile.Se multiplică intracelular, dar nu sunt virusuri de mari dimensiuni, cum 
se credea, deoareceele au ADN şi ARN, posedă memrană celulară. Ele sunt integrate celular 
prin fagocitoză. In vacuolele de fagocitare, chlamidia îşi măreşte dimensiunile, se multiplică 
repetat prin diviziune, formând un corp de incluziune în citoplasma celulei gazdă. Prin 
eliberarea chlamidiilor din celulă acestea pot infecta alte celule. Coloraţia. Nu se colorează cu 
coloraşia Gram. Particulele mature se colorează purpuriu cu soluţia Giemsa, iar cu soluţia 
Machiavello roşu; prin contrast citoplasma celulei gazdă se colorează în albastru.Se 
evidenţiază prin metoda microscopică Giemsa sau prin imunofluorescenţă. Diagnosticul se 
face serologic 
• Chlamydia psittaci –boala papagalilor – pneumonia ornitozică, se transmite la om 
aerogen,prin inspirarea prafului cu fecale provenind de la păsări (psittacos=papagal), o sursă 
importantă fiind porumbeii de oraş, păsările decorative şi domestice. 
• Chlamydia lymphogranulamatosis –limfogranulomul inguinal este o maladie veneriană 
localizată în zona genitală, inguinală, anorectală, apare în zonele cu climă caldă şi cu nivel de 
viaţă scăzut.Perioada de incubaţie 2-3 săptămâni. 
• Chlamydia trachomatis (trahom şi infecţie genitală). Trahomul este o cherato-conjunctivită, 
care poate duce la orbire, iar infecţia genitală poate duce la infertilitate. Incubaţia durează 
până la ani de zile. Este răspândită în ţările mediteraneene, ale lumii a III-a, cu cele mai 
scăzute condiţii sociale. 
• Chlamydia oculogenitalis – cauzează la adult conjunctivita bazinului de înot, uretrită sau 
conjunctivita circumscrisă, iar la nou-născuţi - conjunctivita circumscrisă.  
Terapie. Tetracicline(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
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CIUPERCI 
 Ciupercile sunt microorganisme asemănătoare plantelor, care nu pot prezenta 
fenomenul de fotosinteză.  Ele cresc în condiţii aerobe şi îşi iau energia din procesele de 
oxidare a substanţelor organice. Corpul vegetativ este talusul, compus din ramificaţii 
filamentoase numite hife, care se extind în mediul nutritiv, formând miceliul. Hifele constau 
din citoplasmă şi perete celular, şi sunt de douî categorii, aparţinând ciupercilor inferioare, 
care au hife fără pereţi transversali, sau ciupercilor superioare, care au hife cu pereţi 
transversali. Acest tip de perete transversal prezintă un por central prin care celulele 
comunică între ele. 
 Multiplicarea celulelor ciupercilor se face fie prin înmugurire (exemplu: Candida albicans, 
Cryptococcus neoformans), fie prin creşterea hifelor (exemplu: tricofitele, epidermofitele). 
Creşterea ciupercii se poate face şi prin ambele moduri de multiplicare, în cazul formelor 
dimorfe (exemplu: cele care în faza saprofită-nepatogenă formeazî hife iar în faza parazitară 
se multiplică prin înmugurire, asemănător drojdiilor).  
1 • DERMATOFITELE • Microsporum audounii – agentul microsporiei, 
1. • DERMATOFITELE cauzează micozele pielii, care se clasifică în Microsporii, 
Trichofiţii, Epidermofiţii. Se transmit prin contact direct sau prin purtătorii de spori de 
ciupercă. Atacă epiderma, părul sau unghiile, penetrându-le datorită fermenţilor cheratolitici 
de care dispun. Unele ciuperci formează hife dense în jurul firului de păr (ectothrix), altele 
pătrund în firul de păr (endothrix).  
• Microsporum audounii – agentul microsporiei, atacă pielea capului şi podoaba capilară, la 
bărbaţi, mai ales faţa.  
• Trichophyton infectează pielea, ungiile, părul. Trichophyton superficialis şi T profunda 
pătrund mai întâi în foliculii piloşi. Trichophyton superficialis afectează epiderma, formând 
un focar rotund evident, în care părul este cenuşiu, fără strălucire, cu firul spart. T   profunda 
cauzează o inflamaţie puternică , mai ales la bărbaţi, în zona bărbiei, unde apar şi noduli 
dureroşi şi puroi din foliculi. 
• Trichophyton rubrum –agent al Favus-ului.  
• Epidermophyton  atacă epiderma şi unghia. Produce Eczema marginatum – epidermofiţia 
inghinală, Epidermophytia intertriginosa - epidermofiţia spaţiului interdigital de la picioare, 
care au spori foarte rezistenţi, care produc contaminarea rămânând timp îndelungat pe 
grătarele şi instalaţiile de baie  
• Epidermophyton floccosum agent al bolilor pielii, superficiale. 
• Malassecia furfur (Microsporum furfur)- dermatofiţie numită Pitiriazis verzicolor . 

Dermatomicozele se tratează cu griseofulvină, ketoconard, sau cele mai uşoare cu 
clotrimazol, miconazol. 
MICOZELE ENDOGENE, “ OPORTUNISTE ”, devin patogene în anumite condiţii:  
2. • Candida albicans, facultativ patogenă, produce candidoza în anumite condiţii  (persoane 
cu sistem imunitar slăbit, la copii, la vârstnici, sau într-o boală organică de consum - diabet, 
carcinoame, tratamente cu steroizi, boli infecţioase), afectând mucoasele aparatului 
respirator, intestinale, genitale. Prin instrumentar nesteril ciuperca poate pătrunde în 
sistemul sanguin determinând sepsis generalizat. În organismul sănătos, multiplicarea 
anormală a ciupercii  etse împiedicată de mecanismele naturale de apărare, pătura acidă a 
pielii, flora digestivă şi corporală, constituită de bacterii. Simptomele sunt puţin evidente, dar, 
boala este diagnosticată dacă se observă la microscop, pseudomicelii sau cuiburi de 
blastospori. Celulele de drojdie-Candida sunt gram-pozitive, cu pereţi subţiri, rotunjit, ovale, 
formând fire de pseudomicelii şi clamidospori, şi cuiburi de blastospori, în condiţii deosebite. 
Macroscopic se observă colonii albicioase, rotunde, cu suorafaţă şi margine netedă. 
Identificarea biochimică : descompunerea glucozei, zaharozei, maltozei. Identificarea 
serologică : a anticorpilor în serul pacienţilor.  
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3. • Cryptococcus neoformans este o ciupercă de înmugurire, prezentă pretutindeni în sol şi 
fecalele de pasăre.produce criptococcoza pulmonară şi pe cale hematogenă – meningita 
criptococică.  
4. • Ciupercile de mucegai, filiforme :  Aspergillus  fumigatus, A niger, A nidulans, A 
flavus.  
• Aspergillus fumigatus este un agent facultativ patogen, afectează canalul auditiv şi plămânii, 
organele interne, în cazul unei anumite predispoziţii. 
5. • Agenţii micozelor de sistem de origine neeuropeană, obligator patogene la om, cu poarta 
de intrare - sistemul respirator. 
• Blastomyces Blastomyces dermatidis, B  brasiliensis, boli de piele şi plămâni, ciuperci 
dimorfe.  
• Histoplasma  Histoplasma capsulatum - boală endemică de sistem respirator 90% din 
populaţia vest SUA, în America de Sud, Africa. 
• Coccidioides Coccidiodes immitis  cu incidenşă ubicuitară în America de Sud, California, 
Texas. Boală a sistemului respirator, cu sechele de pneumonie, letalitate 50%, răspândire 
hematogenă la alte organe. (după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
 
PARAZITOLOGIE. PROTOZOONOZE : FLAGELATE: Trichomonas vaginalis – 
agentul inflamaţiilor vaginale, urinare, de prostată.Lamblia intestinalis – parazit intestinal, 
duodenal. Tripanosoma gambiensr (boala somnului). Leishmania tropica (bubonul oriental), 
gazdă omul, rozătoarele. L  donovani (boala Kala-Azar-viscerală), gazdă intermediară–
caninele, răspândită prin ţânţarul Phlebotomus. L  brasiliensis, L  mexicana. 
RHIZOPODE SPOROZOARE  Entamoeba histolitica 
SPOROZOARE   Plasmodium malariae(după Schäffler A., Altekrüger I., 1994) 
 
  
BBiibblliiooggrraaffiiee::  
• SCHÄFFLER, A.,ALTEKRÜGER,I., 1994. Microbiologie medicală şi imunologie. Editura ALL,  Bucureşti. 
 
Rezumat : 
1. COCI GRAMPOZITIVI: 

1.1. • Stafilococi (Staphylococcus epidermidis ,  Staphylococcus aureus) 
1.2 .• Streptococi 
• Streptococi β–hemolitici din grupa A (Streptococcus pyogenes), 
• Streptococii B ( S.   agalactiae),  
• Streptococii D(enterococii- S. faecalis),  
• Streptococii α-hemolitici sau grupa viridans) 
1.3. • Pneumococii (Streptococcus pneumonie) 

2. COCII  GRAMNEGATIVI 
 2.1. Gonococii (Neisseria gonorrhoeae) 
 2.2. Meningococii (Neisseria meningitidis) 
3. BACILII GRAMNEGATIVI ( ENTEROBACTERII şi PSEUDOMONADE ) 

ENTEROBACTERII: 
3.1. • Salmonellele  
(• Salmonella typhi• S paratyphi• S  typhimurium• S  enteritidis) 
3.2. • Shigelle (Shigella disenteriae) 
3.3. ALTE ENTEROBACTERII: 
• Escherichia coli 
• Klebsiella pneumonie 
• Enterobacter 
• Proteus (Proteus vulgaris, P mirabilis) 
• Serratia  
3.4. PSEUDOMONADE: 
•Pseudomonas-Pyocyaneus Pseudomonas aeruginosa-Bacterium pyocyaneum 
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4. ALŢI   BACILI GRAMNEGATIVI  
4.1. • Brucella(Brucella abortus–boala lui Bang, B melitensis–febra de Malta) 
4.2. •Yersenia( Y pestis, Y  pseudotuberculosis, Y  enterocolitica) 
4.3. • Legionella pneumophila 
4.4.• Grupa Haemophylus H influenzae,H ducreyi,H haemoliticus,H vaginalis 
4.5. • Bordetella pertussis (agentul tusei convulsive) 
4.6. • Vibrionii (Vibrio cholerae) 

5. GERMENI GRAMPOZITIVI   LIPSIŢI DE SPORI 
5.1. • Corynebacterium ( C  diphteriae, C  pyogenes, C  xerosis, C  acnes ) 
5.2. • Listeriile(Listeria monocytogenes) 

6. GERMENI  GRAMPOZITIVI   FORMATORI  DE  SPORI   AEROBI 
6.1. • Bacillus anthracis 

7. GERMENI  GRAMPOZITIVI   FORMATORI  DE  SPORI   ANAEROBI 
7.1. • Clostridium tetani,  C   botulinum,  C  difficile 

8. MICOBACTERII   ŞI   ACTINOMICETE 
8.1. •  Mycobacterium tuberculosis, M  bovis,  8.2. •  M  leprae 8.3. • Actinomyces israelii 

9. SPIROCHETELE 
9.1. • Leptospirele(Leptospira  canicola, L  icterohaemorrhagica (morbul Weil), L  grippotyphosa). 
9.2. • Treponemele (Treponema pallidum-agentul sifilisului) 
9.3. • Borrelia (Borrelia burgdorferi). 
10. MICOPLASMELE 
10.1. • Mycoplasma pneumoniae 
10.2. • Ureaplasma urealyticum 
11. PARAZIŢII  CELULARI 
11.1.• Rickettsia    • Rickettsia provazeki-agentul tiphosului exantematic epidemic  

• Rickettsia typhi -agentul tiphosului exantematic endemic 
• Rickettsia sibirica -rickettsioza nord asiatică 
• Rickettsia acari -variola rickettsiilor 

11.2.  •  Coxiella  •  Coxiella burnetii -agentul febrei Q  
11.3. • Chlamidiile • Chlamydia psittaci –boala papagalilor – pneumonia ornitozică, 

• Chlamydia lymphogranulamatosis –limfogranulomul inguinal  
• Chlamydia trachomatis -trahom şi infecţie genitală  
•Chlamydia oculogenitalis, conjunctivita bazinului de înot . 

CIUPERCI  
1. DERMATOFITELE 
• Microsporum audounii – agentul microsporiei 
• Trichophyton rubrum –agent al Favus-ului 
• Epidermophyton floccosum 
MICOZE ENDOGENE 
CIUPERCI DE ÎNMUGURIRE 
2.    CANDIDOZELE • Candida albicans 
3. • CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS afecţiuni pulmonare, meningită. 
4.    CIUPERCILE DE MUCEGAI :  Aspergillus  fumigatus, A niger, A nidulans, A flavus.  
• Aspergillus fumigatus facultativ patogen, afectează canalul auditiv, plămânii, organele interne. 
 5. • AGENŢII MICOZELOR DE SISTEM de origine neeuropeană 
• Blastomyces Blastomyces dermatidis, B  brasiliensis  
• Histoplasma  Histoplasma capsulatum  
• Coccidioides Coccidiodes immitis   
PARAZITOLOGIE - PROTOZOONOZE  
FLAGELATE  
1. Trichomonas vaginalis – agentul inflamaţiilor vaginale, urinare, de prostată. 
2. Lamblia intestinalis – parazit intestinal, duodenal. 
3. Tripanosoma gambiensr (boala somnului). 
4. Leishmania tropica (bubonul oriental), gazdă omul, rozătoarele.  L  donovani (boala Kala-Azar- l. 
Viscerală), gazdă intermediară–caninele, răspândită prin ţânţarul Phlebotomus. L  brasiliensis, L  mexicana. 
RHIZOPODE SPOROZOARE 
5. Entamoeba histolitica 
SPOROZOARE 
6.  Plasmodium malariae 
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MICROBIOLOGIA  PRODUSELOR ALIMENTARE 
 

Cuprins :  
 
 Microbiologia cărnii, peştelui şi ouălor 
Microflora cărnii. Putrefacţia produselor din carne. 
Microflora mezelurilor 
Microflora peştelui 
Microflora ouălor. Alterarea ouălor 
 Microbiologia  laptelui şi a produselor lactate. Bolile transmisibile prin lapte. 

  Microbiologia produselor lactate acide 
  microbiologia untului 
  microbiologia brânzeturilor 

 Microbiologia berii.microbiologia vinului.  
 Microbiologia drojdiei comprimate 
 Microbiologia legumelor şi fructelor 
 Microbiologia cerealelor, făinurilor şi a produselor de panificaţie.  

 
MICROBIOLOGIA CĂRNII, PEŞTELUI ŞI OUĂLOR 

MICROFLORA CĂRNII 
Microorganismele pot ajunge în carne de la animale sau din mediul înconjurător.În 

organismul animalelor se găsesc microorganisme în cavitatea bucală, în stomac(mai puţin din 
cauza prezenţei ac clorhidric), în intestinul subţire şi, mai ales în intestinul gros, în muşchi 
etc. In intestine se găsesc  

- bacterii de putrefacţie: Proteus vulgaris, Bacterium sporogenes etc. şi  
- bacterii patogene: Echerichia coli, Salmonella. 
Bacteriile se dezvoltă în carne datorită prezenţei substanţelor azotoase  

solubile. S-a observat că bacteriile se dezvoltă foarte repede după o perioadă de 40 ore de la 
tăierea animalelor, dacă temp este de cca. 37 o C. 

Transformările  provocate de microorganisme:putrefacţia produselor  
din carne. Se deosebesc două forme de putrefacţie în funcţie de bacteriile care acţionează: 

1. Putrefacţia aerobă  are loc la suprafaţă şi avansează treptat în  
profunzimea cărnii. Bacteriile aerobe se pot dezvolta în mediu acid şi, prin degradarea 
proteinelor, pregătesc mediul de acţiune pentru cele anaerobe. Cele mai răspândite  sunt:  

- bacteriile fluorescente,Gram-negative (Bacterium fluorescensis, B. pyocianeum),  
- grupul Proteus, Gram-negativ (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis),  
- grupul Coli, Gram negativ (Bacterium coli, Bacterium faecalis-alcaligenes), 
- grupul Subtilis, Gram-pozitiv (Bacterium subtilis),  
- grupul Mesentericus, Gram-pozitiv. 
Putrefacţia aerobă se desfăşoară în trei faze: 
- în prima fază microorganismele de pe suprafaţa cărnii nu produc modificări în 

structura internă a cărnii, în ac fază distingându-sw formarea de colonii; 
- în a doua fază coloniile se pot distinge cu ociul liber, carnea se înmoaie, îşi schimbă 

culoarea, mirosul,  reacţia devine bazică; 
- în a treia fază ţesuturile de legătură se umflă, bacteriile pătrund mai adânc şi produc 

descompunerea proteinelor. 
2. Putrefacţia anaerobă (sau cadaverică) este provocată de bacterii ce  

pătrund în profunzimea cărnii, provenind din sistemul digestiv sau din rana de sacrificare. 
Bacteriile anaerobe îşi desfăşoară activitatea în mai multe etape: 

-în primele zile acţionează Bacterium coli, Staphylococcus albus, Micrococcus flavu, 
-după 3-4 zile acţionează Bacterium sporogenes, Bacterium putridum; 
-după 7-8 zile acţionează Bacterium putrificum, B postumum, Diplococcus griseus. 
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MICROFLORA MEZELURILOR 
 Fabricarea mezelurilor trece prin diferite operaţii tehnologice, ceea ce  

poate duce la contaminarea acestora cu microorganisme. Mezelurile, în special cele fierte, se 
pot altera dat acţiunii bacteriilor: Bacterium coli, Bacterium subtilis, Proteus.  Bacteriile 
rămase (rezistente) în urma afumării şi fierberii se înmulţesc repede în timpul păstrării 
mezelurilor. 
 
MICROFLORA PEŞTELUI 

 Dacă peştele provine dintr-o apă infectată, el poate conţine în tubul  
digestiv microorganisme patogene: Escherichia coli, Escherichia communior. Dacă trăiesc 
în ape impurificate, reziduale, pot fi contaminaţi de bacterii din genul Salmonella. Din mucus 
s-au izolat bacterii din genurile Achromobacter, Pseudomonas, Micrococcus. 

 În funcţie de condiţiile de păstrare microorganismele se dezv diferit: 
-la temperatura de 0,5oC peştele poate fi păstrat în condiţii bune 8-10 zile, eviscerat; 
-micrococii se dezv bine la temp cuprinse între –2 şi +2 oC; 
-bacteriile din genul Pseudomonas se dezv bine la -2 oC;-cele din genul Achromobacter 
nu se dezv la acestă temperatură (Marinescu, Drăgănescu,1990) 

 
MICROFLORA OUĂLOR 

 Pătrunderea microorganismelor patogene se realizează prin coajă, fiind  
mai mare în condiţii de căldură şi umiditate. Cele mai frecvente bacterii sunt din genul 
Pseudomonas (Pseudomonas fluorescens, P  putrefaciens ) şi Proteus (P  vulgaris).  

 În coaja oulălor de raţă s-a identificat o floră mai bogată:  
micrococi, stafilococi, grupul coliform, Bacilus subtilis, Pseudomonas fluorescens.  

 Dintre mucegaiuri se pot găsesc genurile: Mucor, Penicillium, Aspergillus, Oidium. 
 Primele  micoorganisme care pătrund în ou sunt mucegaiurile, care  

deschid calea bacteriilor. În ouăle proaspete bacteriile sunt distruse în albuş, care conţine 
substanţe bactericide. 

ALTERAREA OUĂLOR 
După natura microorganismelor, modul de acţiune, temperatura de dezvoltare, sunt mai 
multe feluri de alterări: 
-la temperaturi scăzute putrefacţia este produsă de de grupul Pseudomonas, albuşul se 
colorează în verde, are miros de varză alterată, de peşte sau brânză, iar când alterarea 
avansează, albuşul devine vâscos, gălbenuşul se amestecă în albuş; 
-la temperatura obişnuită, putrefacţia este produsă de grupul Proteus; 
-Putrefacţia neagră, constă în înegrirea conţinutului, este produsă de 

Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter; 
-Putrefacţia produsă de genul Proteus se caracterizează iniţial prin fluidificarea 
albuşului şi a gălbenuşului, urmată de amestecarea şi înegrirea lor. Ouăle sparte au un 
miros de hidrogen sulfurat; 
-Putrefacţia fecaloidă este produsă mai ales de Bacillus mesentericus şi se  

caracterizează prin amestecarea conţinutului şi colorarea în ocru, mirosul se formează datorită 
substanţelor indol, scatol; 
-bacteriile patogene Salmonella care infectează mai ales ouăle de raţă, provoacă 
intoxivcaţiile alimentare cele mai frecvente. Distrugerea Salmonelelor din ouăle infectate nu 
se poate asigura nici la temperatura de 75 oC (Marinescu, Drăgănescu,1990). 
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Rezumat: 
MICROFLORA CĂRNII.  

- bacterii de putrefacţie: Proteus vulgaris, Bacterium sporogenes etc. şi  
- bacterii patogene: Echerichia coli, Salmonella. 
PUTREFACŢIA PRODUSELOR DIN CARNE.  
Putrefacţia aerobă :  
- bacteriile fluorescente, Gram-negative (Bacterium fluorescensis, B. pyocianeum),  
- grupul Proteus, Gram-negativ (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis),  
- grupul Coli, Gram negativ (Bacterium coli, Bacterium faecalis-alcaligenes), 
- grupul Subtilis, Gram-pozitiv (Bacterium subtilis),  
- grupul Mesentericus, Gram-pozitiv. 
Putrefacţia anaerobă (sau cadaverică)  
-în primele zile acţionează Bacterium coli, Staphylococcus albus, Micrococcus flavu, 
-după 3-4 zile acţionează Bacterium sporogenes, Bacterium putridum; 
-după 7-8 zile acţionează Bacterium putrificum, B postumum, Diplococcus griseus. 

MICROFLORA MEZELURILOR Bacterii: Bacterium coli, Bacterium subtilis, Proteus. 
MICROFLORA PEŞTELUI Bacterii patogene: Escherichia coli, Escherichia communior, Salmonella. Bacterii 
din genurile Achromobacter, Pseudomonas, Micrococcus  
MICROFLORA OUĂLOR. Bacterii : Pseudomonas fluorescens, P  putrefaciens  şi Proteus  vulgaris. În coaja 
oulălor de raţă: micrococi, stafilococi, grupul coliform, Bacilus subtilis, Pseudomonas fluorescens.   
Mucegaiuri, genurile: Mucor, Penicillium, Aspergillus, Oidium. 
ALTERAREA OUĂLOR: -la temperaturi scăzute : grupul Pseudomonas;temperatura obişnuită, grupul Proteus; 

-Putrefacţia neagră produsă de Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter; 
 -Putrefacţia produsă de genul Proteus  emană miros de hidrogen sulfurat; 
 -Putrefacţia fecaloidă Bacillus mesentericus; 

-bacteriile patogene Salmonella  provoacă intoxicaţiile alimentare cele mai frecvente.  
 

MICROBIOLOGIA  LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR LACTATE 
 
 Originea  microflorei laptelui poate fi internă sau externă. În cazul animalelor  

bolnave, microorganismele pot trece în sânge, limfă şi lapte. Bacteriile din lapte sunt, după 
originea şi activitatea lor: bacterii lactice; bacterii propionice; bacterii butirice; bacterii 
fluorescente; bacterii patogene. 

 Bacteriile lactice „adevărate” sunt:  
-din genul Streptococcus ( S. lactis –important în acidifierea laptelui; S. cremoris;  S.  
citrovorus şi   S. paracitrovorus, care contribuie la aromă);  
-din genul Lactobacillus (L.   bulgaricum, L.  Acidofphilus, L.  casei), bacterii termofile care 
se dezv  la 40-50oC , importante pentru fermentarea produselor lactate. 
  Pseudobacteriile lactice cuprind bacterii din grupul Coli şi Aerogenes, care produc 
gaze (CO 2  şi H 2) şi efecte negative: balonarea brânzeturilor. 

 Bacterii propionice intervin în procesul de fermentaţie al brânzeturilor cu pastă tare; 
 Bacterii butirice pot produce „ balonarea brânzeturilor” fabricate din lapte 
contaminat, ele găsindu-se în furaje şi bălegar ; 
 Bacterii fluorescente ajung în lapte din apa de spălare a ambalajelor şi utilajelor, se 
dezvoltă la temp scăzute (25 oC), descompun grăsimea din lapte, dându-i un gust rânced; 
 Bacterii patogene se găsesc în lapte accidental, provenind din exterior sau de la 
animale bolnave (bacilul tuberculozei, al febrei aftoase, al brucelozei). 
 Drojdiile din lapte provin din nutreţuri, sunt importante pentru fabricarea produselor 
dietetice (kefirul, cumisul), ele transformă lactoza din lapte în alcool şi dioxid de carbon. 
 Drojdiile „adevărate”: Saccharomyces fragilis, Zygosaccharomyces lactis, au rol 
pozitiv la fabricarea produselor lactate; drojdiile „false”: torule şi microderme produc 
gaze şi dau gust străin produselor lactate. 
 Mucegaiurile din lapte. Dintre cele mai importante sunt: 

      -   Rhizopus nigricans şi Mucor mucedo, se dezvoltă în special pe brânzeturi şi au 
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acţiune dăunătoare; 
- Penicillium glaucum se dezvoltă pe unt şi pe brânzeturi, are rol negativ, provocând  

accidente de fabricaţie, Penicillium roqueforti intervine în fabricarea brânzeturilor de tip 
Roquefort,Penicillium camemberti intervine în fabricarea brânzei de tip Camembert, 

- Oidium lactis este mucegaiul cel mai răspândit ce se dezvoltă pe suprafaţa 
produselor lactate, imprimând un gust străin, amar, 

- Monilia nigra şi Chladosporium produc pete negre şi dau gust amar untului şi 
brânzeturilor.  

  Variaţia microflorei din lapte în timpul păstrării. 
  Faza bactericidă. După mulgere, numărul bacteriilor din lapte scade sau rămâne 
staţionar, exceptând infecţiile din afară. Acţiunea bactericidă a laptelui este mai pronunţată la 
temperatura animalului, imediat după mulgere, dar dispare după 2-3 ore dacă laptele se 
păstrează la această temperatură. Laptele proaspăt conţine substanţe imune sau bactericide. 
La 72 oC însuşirea bactericidă dispare după 60 minute; la 78 oC dispare după 1 minut, la 4-7 
oC se poate menţine 2-6 zile 
  Faza microflorei mixte. La temperaturi între 0-5oC predomină dezvoltarea de 
Bacterium fluorescens;La 5- 10 oC predomină bacteriile din genul Proteus, Micrococcus şi 
cele alcalinizante;La 10- 15 oC predomină unele specii din genurile Streptococcus şi 
Bacterium aerogenes; La 15 - 20 oC predomină  genul Streptococcus, în special 
Streptococcus lactis;La 30 – 40 oC se dezvoltă diferite specii de streptococi şi bacterii din 
grupa Coli; La 40–50oC predomină bacterii termorezistente: Streptococcus thermophylus, 
Lactobacillus bulgaricum şi drojdii (Marinescu, Drăgănescu,1990).   
 
BOLILE TRANSMISIBILE PRIN LAPTE. 
1.Boli care provin din laptele de la animale bolnave:  
antrax, tuberculoză, bruceloză, mastită, febră aftoasă.  
  Antraxul – dalacul se datoreşte bacteriei Bacillus anthracis, se transmite 
animalelor prin nutreţ şi apă. Laptele de la aceste animale bolnave are aspect apos, culoare 
galbenă, are conţinut scăzut de grăsoime. Nu se dă în consum. 
  Tuberculoza este provocată de Mycobacterium tuberculosis varietatea bovis, 
care este distrus prin pasteurizarea laptelui. 
  Bruceloza se datoreşte bacteriei Brucella abortus. Infectarea animalelor se 
face prin furaje şi apă. Laptele trebuie pasteurizat  şi apoi poate fi dat la consum. 
  Mastita se întâlneşte la animale care prezintă leziuni pe uger, laptele lor având 
un gust de sălciu – amar şi nu poate fi folosit la fabricarea brânzeturilor fermentate, dar, după 
pasteurizare, poate fi dat în consum. Mastita este provocată de  streptococi, stafilococi. 
  Febră aftoasă este provocată de un virus. Laptele animalelor bolnave are 
aspect mucilaginos şi gust amar, are conţinut scăzut de lactoză şi cazeină, conţinut crescut de 
albumină, globulină,săruri minerale. Laptele se poate consuma după pasteurizare. 
 
2. Boli care provin de la oameni şi se transmit acestora prin lapte: dizenteria, tifosul. 
  Laptele se poate contamina prin apa şi aerul infectate, prin secreţii nazale, 
fecale, urina oamenilor bolnavi, transmiţ’ndu-se boli gastrointestinale provocate de bacteriile 
dizenteriei, tifosului. Escherichia coli  poate produce diaree la noi născuţi, mai ales vara. 
Bacteriile patogene pot fi distruse prin pasteurizarea laptelui. 
 
MICROBIOLOGIA PRODUSELOR LACTATE ACIDE 
  Produsele lactate acide se obţin prin fermentarea spontană sau cu fermenţi selecţionaţi 
a lactozei din lapte, formându-se ca produs principal acid lactic.  
  Laptele acru se obţine datorită streptococilor lactici. Se mai pot dezvolta şi alte 
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bacterii (coci, bacterii sporulate), drojdii, micoderme, mucegaiuri care, depreciază calitatea 
produsului.   
  Laptele pasteurizat la 90oC şi răcit la 50–55oC se însămânţează cu maia ce conţine 
Thermobacterium bulgaricum şi Streptococcus lactis. Laptele prins, se răceşte la 4-6 oC. 
 Iaurtul are flora formată din: thermobacterium bulgaricum sau thermobacterium 
yoghourti, care dau aciditatea şi streptococcus thermophilus care dă aroma.  
 Laptele acidofil este un produs din lapte sterilizat însămânţat cu bacterium 
acidophilum. 
  Chefirul este o băutură lactată acidulată, puţin alcoolică, gazoasă. Se prepară din 
lapte de vacă integral prin însămânţare cu granule de chefir, al cărui floră cuprinde: 
- Streptococi lactici: Streptococcus lactis,   S.   casei,  S.   cremoris,  care produc 
viscozitatea, aroma, solubilizează cazeina. 
- Bacilus caucazicus, contribuie la formarea acidităţii. 
- Drojdii lactice: Torula kefir, fermentează lactoza formând alcool etilic şi dioxid de carbon. 
- Microfloră accidentală, ce poate fi formată din Bacterium subtilis, Bacterium 

mesentericus, Bacterium coli, Bacterium aerogenes, Oidium lactis. 
  Laptele pentru chefir se pasteurizează, se răceşte la 15-17 oC şi apoi la 12-14 

oC, se însămânţează cu granule. Chefirul de o zi are o,3-0,9 % aciditate şi 0,2-0,6% conţinut 
de alcool. Valoarea dietetică a produselor lactate acide se explică prin aceea că împiedică 
dezvoltarea bacteriilor de putrfacţie din intestine, datorită modificării pH-ului. Produsele 
lactate acide sunt uşor asimilabile de către organism, conţinând substanţe proteice direct 
asimilabile sub formă de aminoacizi. Conţinutul de vitamine creşte prin cultivarea în 
simbioză a diferitelor microorganisme (Marinescu, Drăgănescu,1990). 
 
MICROBIOLOGIA UNTULUI 
  În compoziţia untului predomină substanţele grase: 82-83%. Se fabrică din smântână , 
derivat al laptelui cu 15-50% grăsime. Smântâna, conţinând o cantitate mare de 
microorganisme, trebuie pasteurizată şi apoi însămânţată pentru fermentare şi obţinerea 
acidităţii şi aromei, folosindu-se o maia de culturi pure, cu mai multe specii de steptococi. 
Streptococcus lactis ( la 30 oC , coagulează laptele în 10-12 ore, dând un coagul dens şi 
uniform, cu gust de acid lactic), Streptococcus   cremoris (produce o coagulare de consistenţa 
smântânii), Streptococcus  diacetilactis (important pentru aroma untului, formează diacetil şi 
acizi volatili, coagulând laptele în 17-24 ore), Streptococcus citrovoru( nu coagulează 
laptele, dar formează o cantitate mare de acizi volatili, pentru aromă). 
 
MICROBIOLOGIA BRÂNZETURILOR 
  Brânzeturile se obţin prin coagularea laptelui şi prelucrarea lui. Se deosebesc două 
grupuri de brânzeturi: după modul cum se fac coagularea laptelui cu cheag sau prin acidifiere. 
Brânzeturile acide se folosesc în stare proaspătă, cele obţinute cu cheag trec printr-un proces 
lung de prelucrare ce cuprinde şi fermentarea sau maturarea, la care participă bacterii lactice, 
bacterii peptonizante, drojdii, micoderme, mucegaiuri, în funcţie de specificul reţetei. 
Bacteriile lactice fermentează lactoza formând acid lactic, care împiedică dezvoltarea 
bacteriilor de putrefacţie. Drojdiile, micodermele şi mucegaiurile atacă lactoza şi acidul lactic 
format, creând un mediu neutru favorabil pentru acţiunea bacteriilor peptonizante. Drojdiile 
şi mucegaiurile dau şi aroma. 

- Bacteriile lactice acţionează aproape singure în cazul brânzeturilor cu  
pastă tare (şvaiţer, Olanda). Se favorizează dezvoltarea streptobacteriilor lacticetermofile 
(Streptobacterium casei) care actionează la temperaturi de 55-58 oC, împiedicându-se 
dezvoltarea streptococilor obişnuiţi (Streptococus lactis). Streptobacterium casei  
solubilizează cazeina, dă un gust caracteristic prin descompunerea proteinelor, se produce o 
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fermentaţie propionică intensă sub acţiunea bacteriilor propionice care transformă acidul 
lactic din brânză în acid propionic, acid acetic, dioxidului de carbon. Brânza de tip Schweizer 
prezintă goluri datorate dioxidului de carbon care provine din transformarea acidului lactic; 

- Bacteriile lactice acţionează concomitent cu mucegaiurile  
(brânzeturile pastă albastră de tip Roquefort, maturată cu ajutorul mucegaiurilor Penicillium 
roqueforti, care  descompune cazeina până la amoniac, saponifică grăsimea cu formare de 
acizi graşi (acid caproic, caprilic, caprinic),care dau aroma şi gustul picant specific. 
Mucegaiul se asigură prin adăugare de spori în lapte sau în caş.); 

- Bacteriile lactice acţionează concomitent cu mucegaiurile şi  
fermenţii proteolitici (brânzeturile pastă moale mucegăită de tip Camambert, care se produc 
prin etape succesive de fermentaţie lactică – streptococi lactici, ce duce la reacţii acide, la 
dezvoltarea drojdiilor ce consumă lactoza şi acidul lactic format. Se reduce astfel aciditatea şi 
se dezvoltă bacteriile alcalinizante care produc o descompunere rapidă a substanţelor 
azotoase de la exterior spre interior.Se folosesc culturi pure de Streptococus lactis, 
Penicillium album, P.  candidum, bacterii alcalinizante - Bacillus firimitatis, Micrococcus 
meldensis). 
La brânza telemea, dezvoltarea microorganismelor are loc numai în timpul preparării şi 
presării coagului, în timpul sărării dar numai până sarea pătrunde în brânză (Marinescu, 
Drăgănescu,1990). 
 
Rezumat : 
MICROFLORA  LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR LACTATE 
Bacteriile din lapte sunt, după originea şi activitatea lor: bacterii lactice; bacterii propionice; bacterii butirice; 
bacterii fluorescente; bacterii patogene.  
               Bacteriile lactice„adevărate”:-genul Streptococcus (S.lactis–acidifierea laptelui; S.cremoris; 
S.citrovoru, S. paracitrovorus - aromă);-genul Lactobacillus (Lactobacillus bulgaricum, L.acidofphilus, L.), 
termofile 40-50oC , fermentarea produselor lactate. 
  Pseudobacteriile lactice - bacterii din grupul Coli şi Aerogenes, produc CO2, H2)   

 Bacterii propionice intervin în procesul de fermentaţie al brânzeturilor cu pastă tare; 
 Bacterii butirice, „balonarea brânzeturilor” din lapte contaminat, furaje şi bălegar ; 
 Bacterii fluorescente din apa de spălare, descompun grăsimea din lapte, gust rânced; 

       Bacterii patogene, accidental, (bacilul tuberculozei, al febrei aftoase, al brucelozei). 
Drojdiile din lapte -kefirul transformă lactoza în alcool şi dioxid de carbon.  
             - drojdiile „adevărate”: Saccharomyces fragilis, Zygosaccharomyces lactis;  

            - drojdiile „false”: torule şi micoderme (gaze şi dau gust străin produselor lactate). 
Mucegaiurile din lapte: 
      -   Rhizopus nigricans şi Mucor mucedo, pe brânzeturi, acţiune dăunătoare; 
      -   Penicillium glaucum pe unt şi brânzeturi, are rol negativ ; 

- Penicillium roqueforti , fabricarea brânzeturilor de tip Roquefort, 
- Penicillium camemberti, fabricarea brânzei de tip Camembert, 
- Oidium lactis ,pe suprafaţa produselor lactate, gust străin, amar, 
- Monilia nigra şi Chladosporium, pete negre, gust amar la unt şi brânzeturi.  

Variaţia microflorei din lapte în timpul păstrării. Faza bactericidă. Laptele proaspăt conţine substanţe imune sau 
bactericide. Faza microflorei mixte. 
La temperaturi între 0- 5 oC predomină Bacterium fluorescens; 
La 5- 10 oC genul Proteus, Micrococcus şi cele alcalinizante; 
La 10- 15 oC specii din genurile Streptococcus şi Bacterium aerogenes; 
La 15 - 20 oC genul Streptococcus, în special Streptococcus lactis; 
La 30 – 40 oC streptococi şi bacterii din grupa Coli;  
La 40 – 50 oC Streptococcus thermophylus, Lactobacillus bulgaricum şi drojdii.   
BOLILE TRANSMISIBILE PRIN LAPTE 
1. Boli care provin din laptele de la animale bolnave:  Antraxul – dalacul : Bacillus anthracis, se transmite prin 
nutreţ şi apă. Tuberculoza : Mycobacterium tuberculosis varietatea bovis. Bruceloza:Brucella abortus. 
Infectarea animalelor prin furaje şi apă. Mastita: streptococi, stafilococi. Febră aftoasă provocată de un virus.  
2. Boli gastrointestinale care se pot transmite prin lapte: bacteriile dizenteriei, tifosului, Escherichia coli.   
MICROBIOLOGIA PRODUSELOR LACTATE ACIDE 
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  Fermentarea spontană sau cu fermenţi selecţionaţi a lactozei din lapte la acid lactic.  
  Laptele acru: Thermobacterium bulgaricum şi Streptococcus lactis.  
 Iaurtul: Thermobacterium Bulgaricum Sau Thermobacterium Yoghourti(Aciditate); Streptococcus 
Thermophilus (Aroma). Laptele Acidofil : Bacterium Acidophilum. 
       Chefirul, granule de chefir: Streptococi lactici: Streptococcus lactis, Streptococcus casei, 
Streptococcus cremoris  (solubilizează cazeina); Bacilus caucazicus (formarea acidităţii);  drojdii lactice: 
Torula kefir (fermentează lactoza la alcool etilic şi CO2; - microfloră accidentală: Bacterium subtilis, 
Bacterium mesentericus, Bacterium coli, Bacterium aerogenes, Oidium lactis. 
MICROBIOLOGIA UNTULUI. Streptococi (maia de culturi pure):Streptococcus lactis, Streptococcus   
cremoris,  Streptococcus  diacetilactis, Streptococcus citrovoru. 
MICROBIOLOGIA BRÂNZETURILOR. Brânzeturile se obţin prin coagularea laptelui cu cheag sau 
prin acidifiere. Brânzeturile cu cheag suportă fermentarea sau maturarea:  
-bacteriile lactice fermentează lactoza la acid lactic; -drojdiile, micodermele şi mucegaiurile atacă lactoza şi 
acidul lactic(-mediu neutru); -bacteriile peptonizante.  
- Bacteriile lactice acţionează singure în cazul brânzeturilor cu pastă tare (brânza Schweizer, Olanda), 
bacterii lactice termofile (Streptobacterium casei), prezintă goluri datorate dioxidului de carbon care 
provine din transformarea acidului lactic; 
- Bacteriile lactice acţionează cu mucegaiurile (brânzeturile pastă albastră de tip Roquefort, maturată cu 
ajutorul mucegaiurilor Penicillium roqueforti; 
- Bacteriile lactice acţionează cu mucegaiurile şi fermenţii proteolitici (brânzeturile pastă moale 
mucegăită de tip Camambert), culturi pure de streptococi lactici Streptococus lactis; Penicillium album, P.  
Candidum; drojdii; bacterii alcalinizante - Bacillus firimitatis, Micrococcus meldensis. 
 

 
MICROBIOLOGIA  BERII,  VINULUI  ŞI  DROJDIEI  COMPRIMATE 

 
MICROBIOLOGIA BERII  
 CULTURILE PURE DE DROJDII FOLOSITE ÎN FABRICAREA BERII 
Drojdiile ce se folosesc pentru fermentarea mustului de malţ fac parte din genul 
Saccharomyces (meyen) Rees, specia Saccharomyces cerevisiae. 
 După modul cum se comportăîn timpul fermentaţiei, Saccharomyces cerevisiae  se 
împarte în două grupe: drojdii de fermentaţie superioară (sau “înaltă”) şi drojdii de 
fermentaţie inferioară (sau “joasă”), deosebindu-se între ele prin temperatura la care produc 
fermentaţia, prin tendinţa de a se ridica la suprafaţa mustului în timpul frmentaţiei. 
 Drojdiile de fermentaţie superioară: 
- celulele sunt antrenate la suprafaţa lichidului de CO2., ridicându-se în spuma lichidului; 
- se prezintă la microscop subformă de celule rotunde sau ovale; 
- formează în mediile lichide grupe de 25-30 de celule; 
- fermentează foarte intens mustul de malţ; 
- suportă aciditatea şi alcoolul; 
- dau o bere cu o aromă caracteristică;  
- formează la sfârşitul fermentaţiei un depozit pulverulent;  
- temperatura optimă de dezvoltare a drojdiilor de fermentaţie superioară este de 25–30o C. 

Drojdiile de fermentaţie inferioară:  
- în timpul fermentaţiei drojdiile se depun la fundul vasului, deoarece au sarcini 

electrice negative şi nu sunt antrenate de CO2 ; 
- se prezintă la microscopsub formă lunguiaţă; 

 -    celulele se dezvoltă izolate sau în grupuri de 3-4 celule; 
- au o putere de fermentaţie mai mică;  
- dau o bere de calitate superioară;  
- sunt mai sensibile la aciditate şi alcool;  
- se înmulţesc mai repede decât drojdiile de fermentaţie superioară; 
- formează la sfârşitul fermentaţiei un depozit floconos; 
- Temperatura optimă de dezvoltare a drojdiilor este de 7–10o C. 
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 După puerea de fermentare, se deosebesc câteva tipuri de drojdii: 
Drojdii de tip Saaz – cu putere mică de fermentaţie; 
Drojdii de tip Frohberg – cu putere mijlocie de fermentaţie (mai multe drojdii industriale); 
Drojdii de tip Logos – cu putere mare de fermentare. 
 Puterea de fermentare a drojdiilor mai este influenţată de compoziţia mustului, în special 
de concentraţia de zahăr, de temperatură, de prezenţa unor substanţe inhibitoare sau 
stimulatoare. O2   stimulează dezvoltarea drojdiai de bere, iar CO2 o incetineşte.  
De aceea, faza cea mai intensă de multiplicare a drojdiei este la începutul fermentaţiei, în 
primele două zile. După 5 zile drojdia nu se mai înmulţeşta din cauza lipsei de oxigen. Pentru 
a se înmulţii are nevoie de azot, substanţe minerale şi  factori de creştere, care se găsesc în 
mustul de bere,  în mod normal. Drojdia trebuie menţinută în suspensie, pentru a ajunge la o 
fermentaţie bună. La noi în ţară, pentru producerea berii se foloseşte drojdia de fermentaţie 
inferioară : Saccharomyces carlsbergensis. 
 Cauzele care duc la degenerarea drojdiei sunt: lipsa de igienă, infecţia cu drojdii sălbatice 
(Saccharomyces pasteurianus, Saccharomyces turbidans, Saccharomyces 
ellipsoideus,Candida, Mycoderma cerevisiae, Kloeckera apiculata, Torula utilis etc.) sau cu 
bacterii, folosirea apei prea bogate ân azotaţi, cloruri, fier., sau când mustul este sărac în 
substanţe azotoase asimilabile şi fosfaţi, sau pra bogat în substanţe proteice. Tulbureala berii 
se produce datorită modificării echilibrului coloidal al berii de către unele procese fizico-
chimice şi activitatea unor microorganisme. Saccharomyces pasteurianus dă berii tulbureală 
puternică şi gust amar. Bacteriile  lactice (Saccharomyces pasteurianus şi Achromobacter 
anaerobicum ) tulbură berea şi-i dau gust de murături. Achromobacter anaerobicum se 
dezvoltă la un pH scăzut, este insensibilă la acţiunea antiseptică a hameiului şi, de aceea este 
cea mai periculoasă. În berea alterată s-au identificat diferite bacterii :coci, diplococi, 
straptococi, tetrade-sarcine.  
 Dintre mucegaiuri, Fusarium roseum se poate dezvolta în bere,  în prezenţa 
aerului.Berea poate fi invadată de microorganisme, deşi conţine substanţe antiseptice ( dioxid 
de carbon, alcool, răşini, aciditate ridicată) (Marinescu, Drăgănescu,1990). 
 
MICROBIOLOGIA VINULUI 
  Pe suprafaţa strugurilor, mai ales la coacere, se dezvoltă drojdii, bacterii, 
mucegaiuri în funcţie de gradul de infestare al solului, de climă, altitudine, calitatea 
strugurilor. Pe boabele rănite sau plesnite numărul microorganismelor este mult mai mare.. În 
timpul zdrobirii strugurilor, microorganismele pătrund în must, unde are loc o selecţie 
datorită conţinutului mustului în acizi, substanţe tanante şi concentraţiei mari de zahăr. Cele 
mai sensibile sunt bacteriile care nu suportă acidităţi mari. 
  În musturile naturale nesulfinate sau slab sulfinate se dezvoltă  în primele zile 
drojdii sălbatice-apiculate, care produc o fermentaţie alcoolică slabă şi se înmulţesc foarte 
repede. Drojdiile adevărate intervin ulterior şi determină o fermentaţie puternică cu formare 
de alcool etilic în cantităţi mari, ceea ce frânează dezvoltarea drojdiilor cu putere alcooligenă 
redusă, precum şi a bacteriilor. 
   Drojdii alcooligene: cele mai răspândite sunt:  
  Saccharomyces ellipsoideus  şi  Saccharomyces oviformis. 
  Saccharomyces ellipsoideus, are o putere mare de fermentare, produce, la 
temperatura optimă, 18 – 18,5o alcool, rezistă la frig, poate fi folosită la obţinerea vinurilor 
şampanizate, rezistă la fermentaţie sub presiunea de CO2, se prezintă sub formă de celule 
eliptice. Saccharomyces oviformis are o putere alcoolică ridicată, rezistenţă mare la alcool, 
celule eliptice aproape rotunde. În afara drojdiilor alcooligene, pot fi prezente în mustul de 
struguri şi alte drojdii din genurile: Kloeckera, Torulopsis, Candida. Kloeckera apiculata, se 
dezvoltă la începutul fermentării mustului, are forme apiculate, lungi, subţiri şi umflate la 
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mijloc. Formează o cantitate mică de alcool 5-6%, dar produce o cantitate mare de acizi 
volatili. Sunt sensibile la acid sulfuros. 
  Torulopsis stellata şi Torulopsis bacilaris, se dezvoltă tot la începutul 
fermentării mustului, are celule de formă ovală, rotundă.  
  Candida formează o peliculă superficială , “drojdii de floare”, în vinuri cu 
tărie alcoolică mică, aciditate ridicată, temperatură moderată. În must şi vinuri, cele mai 
frecvente sunt: Candida mycoderma (sau Mycoderma vini, care produce boala numită 
“floarea vinului”) şi Candida pulcherrima. 
  Bacteriile. În must şi vin numărul bacteriilor este redus datorită mediului acid. 
Dintre speciile importante care produc “boli ale vinului”  sunt:  
  Bacterium gracile ( care se przintă sub formă de bastonaşescurte şi subţiri, ce 
formează în vin lanţuri lungi, fermentează glucoza rezultând acid lactic, acid acetic şi CO 2, 
iar fructoza este transformată în manită); 
  Bacterium mannitopoeum se prezintă sub formă de baaastonaşe,, transformă 
acizii malic şi citric în acid lactic, iar fructoza în manită; 
  Bacterium tartrarophorum se prezintă sub formă de bastonaşe, se dezv numai 
în vinurile roşii, descompune acidul tartric şi bitartratul de potasiu la acid acetic şi CO2. 
  Micrococcus malolacticus- coci, în vinurile cu aciditate mică şi cu un conţinut 
ridicat de substanţe azotoase,  transformă acidul malic în acid lactic şi puţin acid acetic. 
  Bacillus viscosus-vini se dezv în anaerobioză şi produce “ băloşirea “ vinului 
  Bacteriile acetice sunt des întâlnite în vinuri, mai ales cu oxigen şi temperaturi 
ridicate: Bacterium xylinum, Bacterium vini-acetati,  Bacterium orleanense. 
Dintre mucegaiurile care joacă un anumit rol în fabricarea vinului menţionăm speciile: 
  Mucor racemosus , care se dezv în must şi dă o slabă fermentaţie alcoolică; 
  Rhizopus nigricans, de pe boabe, produce alcool 2% şi acizi  organici-
succinic, fumaric, acetic, gluconic, malic. 
  Chladosporium cellae se dezv pe pereţi, pe dopuri, pe rafturi, formând 
conidiofori ramificaţi, lungi; 
  Aspergillus glaucum se dezv pe strugurii putreziţi, în pivniţe, pe rafturi şi 
dopuri, producând un strat de conidiofori de culoare măslinie-deschisă, care devin apoi brun-
cenuşii. 
  Botrytis cinerea “mucegaiul nobil al strugurilor” provoacă în anii cu toamne 
reci şi umede mucegăirea strugurilor, are miceliul şi conidiile de culoare cenuşie, ân condiţii 
de căldură şi uscăciune produce în bob modific ale conţinutului de apă, glucide, acizi 
organici. 
 
BOLILE VINULUI PRODUSE DE MICROORGANISME 
  Bolile vinului produse de microorganisme aerobe:  
”floarea vinului” – produsă de Mycoderma vini , în prezenţa aerului şi a temp ridicate, are 
aspect de voal albicios sau galben-cenuşiu, alcoolul scade prin oxidare, gustul devine apos; 
”oţetirea vinului” - produsă de bacterii acetice ân prezenţa aerului şi temperaturii ridicate, la 
vinurile slabe, mai ales vara,formând o peliculă fină, cenuşie, la început transparentă, apoi 
roz, îngroşată, care mai târziu se fragmentează, depunându-se ca o masă mucilaginoasă. 
Vinul are gust de acetat de etil. Acidul sulfuros liber împiedică dezvoltarea bacteriilor şi se 
utilizează ca antiseptic. Pentru prevenirea oţetirii vinurilor se face umplerea completă a 
vaselor şi pasteurizarea. 
  Bolile vinului produse de microorganisme anaerobe:  
  Fermentaţia manitică sau “borşirea vinului” este provocată de Bacterium 
mannitopoeum, Bacterium intermedium, Micrococcus acidovorax, se manifestă prin 
tulbureală, modificarea culorii, miros de fructe în descompunere, conţinut de manită, ce 
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imprimă un gust dulce, şi acizi lactic şi acetic, cu gust acru. Fermentaţia manitică este însoţită 
adeseori de oţetire, băloşire, amăreală.Se previne prin pasteurizare, scăderea temperaturii, 
utilizarea SO2.  
  Boala presiunii şi a întoarcerii vinului este cauzată de Bacillus sporogens-vini, 
Micrococcus sporogens.vini, Bacterium gracile, Bacterium mannitopoeum, Bacterium 
tartarophorum, se întâlneşte la la vinurile obişnuite, tari şi la cele de calitate, când 
temperatura exterioară creşte, în mai-iunie, degajând  CO2 şi căldură – “boala presiunii ”, sau 
degajare de CO2 – “ boala întoarcerii”. Pentru prevenire se adaugă în must sau în vinurile 
tinere SO2 (5 – 10 g/ hl), se poate face pasteurizarea sau mărirea acidităţii prin adaus de acid 
tartric sau acid citric. 
  “Băloşirea” sau “boala întinderii” este provocată de Bacillus viscosis-vini;  
vinul se tulbură, îşi pierde fluiditatea, devine vâscos; gustul este fad, searbăd, apare mai ales 
la vinurile tinere cu aciditate mică,care mai conţin zahăr nefermentat şi multe substanţe 
azotoase, Se combate prin adăugare de 10-12g de SO2/hl de vin, prin folosirea taninului, prin 
cleire cu gelatină, prin “baterea vinului” energic şi mult timp, prin pasteurizare.  
  Fermentaţia malolactică provocată de bacterii ca: Bacterium gracile, B. 
mannitopoeum, B. intermedium, Micrococcus acidovorax, M. variococcus, constă în 
transformarea acidului malic în acid lactic şi CO2, se previne prin dezinfectarea vaselor de 
fermentare, adăugare de SO2 în must, fermentarea cu drojdii selecţionate, adăugarea de acid 
tartricsau citric în vinurile cu aciditate mică., iar tratarea vinurilor deja bolnave se poate face 
prin adăugare de SO2 şi pasteurizare. (Marinescu, Drăgănescu,1990) 
MICROBIOLOGIA DROJDIEI COMPRIMATE (a drojdiei de panificaţie) 
  Pentru fabricarea drojdiei comprimate sa folosesc culturi pure de Saccharomyces 
cerevisiae din rase – tulpini de fermentaţie superioară, în combinatii diferite, care să aibă 
capacitatea de a se înmulţi puternic în aluat şi de a rezista la păstrare, de a fi aclimatizate la 
melasă, după tehnologia cu  fazele: 

- pregătirea melasei prin diluare, acidulare, limpezire; 
- înmulţirea drojiei;separarea şi spălarea drojdiei; 
- presarea şi modelarea drojdiei.  

Multiplicarea drojdiei are loc în trei etape: 1. Pregătirea culturii pure în laborator; 2. 
Multiplicarea culturii pure de la un volum mic la un volum mare, în secţia de culturi pure a 
fabricii ( drojdii de generaţia I şi a II-a ); 3. Multiplicarea în masă a drojdiei în secţia fabricii, 
în care se obţin trei generaţii de drojdie: III, IV,V, ultima fiind cea pentru comerţ. Se 
păstrează ambalată, în camere frigorifice, la maxim  +4oC. 
ANALIZA  MICROBIOLOGICĂ A BERII 
  Pentru identificarea microorganismelor din bere se fac frotiuri direct din berea tulbure 
şi se colorează după metoda Gram. Se face şi un examen microbiologic simplu între lamă şi 
lamelă. Se observă bacterii lactice, butirice, sarcine şi drojdii. Pentru examenul culturilor se 
elimină din bere alcoolul, CO2 şi se neutralizeazăaciditatea. Pentru eliminarea CO2, berea se 
agită puternic într-un balon, 2-3 minute, se filtrează sterilizat. Neutralizarea probei se face cu 
hidroxid de sodiu sterilizat în prezenţă de fenolftaleină. 
  Determinarea bacteriilor coli se face prin testul de probabilităţi şi apoi prin testul de 
confirmare, prin treceri pe medii de cultură, în acelaşi mod ca în cazul analizei 
microbiologice a laptelui. 
  Microorganismele care produc defectele berii pot fi din grupul coci, pediococi 
(sarcine, ce pot fi identificaţi prin examen microscopic.  
  Toate drojdiile, diferite de Saccharomyces carlsbergensis, folosite la fabricarea berii, 
sunt considerate “drojdii sălbatice”. Dintre drojdiile ce produc defectele berii fac parte  
genurile: Saccharomyces (cea mai periculoasă prin efectele nedorite, fiind Saccharomyces 
pasteurianus), Candida, Torula, Kloeckera.  
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  Drojdiile sălbatice se deosebesc după forma celulei şi a coloniei. Ele sporulează mai 
repede ca Saccharomyces carlsbergensis. Într-o cutie Petri se aşază o hârtie de filtru peste un 
cadru de sârmă, astfel încât un capăt al hârtiei să atingă soluţia de 0,5% acetat de sodiu din 
cutie. Pe hârtie se pipetează puţin sediment de drojdie din proba de analizat. După 40 de ore 
se face examenul microscopic şi se observă dacă drojdia a sporulat. Sporularea în mai puţin 
de 40 de ore indică prezenţa drojdiilor sălbatice. 
  ANALIZA MICROBIOLOGICĂ A VINULUI 

 Pentru identificarea microorganismelor care produc bolile vinului se fac frotiuri direct  
din sediment şi din lichidul limpede. Se fixează prin încălzire şi se coloreazădupă metoda 
Gram. Se face şi un examen direct lamă-lamelă, studiind felul drojdiilor şi raportul dintre ele, 
precum şi bacteriile din sediment şi din flora de suprafaţă “voal”. La vinurile licoroase sau 
incomplet fermentate se poate dezvolta bacteria Leuconostoc mesenteroides, care produce 
tulbureala vinului şi formează mucus. Acest microorganism se dezvoltă pe agar nutritiv 
cu10% glucoză, după o incubare de 3-5 zile la temperatura de 21 o C. Din coloniile formate se 
fac frotiuri, se colorează Gram, se prezintă celule sferice grupate câte două sau în lanţuri 
(Marinescu, Drăgănescu, 1990). 
   
Rezumat : 
MICROBIOLOGIA BERII  
CULTURILE PURE DE DROJDII FOLOSITE ÎN FABRICAREA BERII 
Drojdiile ce se folosesc pentru fermentarea mustului de malţ fac parte din genul Saccharomyces (meyen) 
Rees, specia Saccharomyces cerevisiae. 
Drojdii de tip Saaz 
Drojdii de tip Frohberg 
Drojdii de tip Logos 
Saccharomyces carlsbergensis 
Saccharomyces pasteurianus, Saccharomyces turbidans, Saccharomyces ellipsoideus, 
Candida, Mycoderma cerevisiae, Kloeckera apiculata, Torula utilis etc. 
Saccharomyces pasteurianus şi Achromobacter anaerobicum. 
Fusarium roseum 
MICROBIOLOGIA VINULUI 
Drojdii alcooligene: 
 Saccharomyces ellipsoideus, Saccharomyces oviformis. 
Saccharomyces ellipsoideus,  
Saccharomyces oviformis. 
- alte drojdii din mustul de struguri: din genurile Kloeckera, Torulopsis, Candida. 
Kloeckera apiculata, 
Torulopsis stellata şi Torulopsis bacilaris,  
Candida.  
Candida mycoderma (sau Mycoderma vini, care produce boala numită “floarea vinului”), Candida 
pulcherrima. 
Bacteriile.  
Bacterium gracile 
Bacterium manitopoeum 
Bacterium tartrarophorum 
Micrococcus malolacticus 
Bacillus viscosus-vini 
Bacterii acetice: Bacterium xylinum, Bacterium vini-acetati,  Bacterium orleanense. 
Mucegaiurile care joacă un anumit rol în fabricarea vinului menţionăm speciile: 
Mucor racemosus 
Rhizopus nigricans 
Chladosporium cellae 
Aspergillus glaucum 
Botrytis cinerea “mucegaiul nobil al strugurilor” 
MICROBIOLOGIA DROJDIEI COMPRIMATE (a drojdiei de panificaţie) 
Culturi pure de Saccharomyces cerevisiae. 
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MICROBIOLOGIA  PLANTELLOR   
MICROBIOLOGIA LEGUMELOR SI FRUCTELOR 
Ciuperci.  Drojdiile.  Mucegaiurile: Penicillium, Rhizopus, Monilia, Fusarium, 
Bacteriile patogene: Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella 
disenteriae, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi etc. 
MICROBIOLOGIA LEGUMELOR 
Bacteriile: din sol: Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus cucumeris etc. 
Bacteriile patogene:  
Escherichia coli, Clostridium tetani etc. din medii contaminate. 
ALTERĂRILE MICROBIENE ALE LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 
MUCEGAIURILE: Fusarium, Monilia, Alternaria mali, Rhizopus etc. 
PUTREZIRI: Putrezirea merelor şi perelor. Monilia fructigena (putregai brun, negru şi 
mumifierea fructelor). Putregaiul cenuşiu al strugurilor : Botrytis cinerea.  
Mucegăirea merelor, piersicilor, prunelor, vişinelor, citricelor: Penicillium glaucum, P  
italicum. 
Mana cartofului : Phytophthora infestans 
Putregaiul uscat sau alb al cartofului :Fusarium oxysporum 
Putregaiul umed al tuberculilor: Erwinia phytophtora 
Putregaiul alb al morcovilor: Sclerotinia libertiana 
 
MICROBIOLOGIA CEREALELOR.  
Microorganisme de pe boabe. 
Bacterii:  
Pseudomonas herbicola, P  fluorescens, Lactobacillus delbruecki,  
Bacillus mycoides, B  cereus, B  subtilis, B  mesentericus. 
Mucegaiuri: 
Saprofite: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria (în interiorul bobului),  
Patogene:  
Tilletia –mălura (clamidospori), 
Puccinia triticina-rugina brună,P glumarum–rugina galbenă,P graminis-rugina neagră, 
Ustilago tritici-tăciunele zburător. 
Microflora făinii.  
Bacterii: Bacillus subtilis, B  mezentericus. 
Mucegaiuri: Aspercillus niger, A   flavus, Penicillium oxalicum, P luteum. 
Agenţi patogeni ai plantelor de grâu: 
Marmor virgatum –mozaicul dungat 
Barley yellow dwarf-piticirea galbenă a orzului 
Erysiphe graminis -făinarea  
Calonectria graminicola-mucegaiul de zăpadă 
Gibberella zeae –înroşirea spicelor 
Septoria tritici-pătarea brună a frunzelor 
Cladosporium herbarum-înegrirea cerealelor 
Agenţi patogeni ai plantelor de porumb: 
viroze 
bacterioze:  
ciuperci:  
Erwinia chrysanthemi-putrgaiul moale 
Pseudomonas alboprecipitans-arsura frunzelor 
Fusarium moniliforme-putrezirea seminţelor, rădăcinii, bazei tulpinii, fusarioza ştiuletelui,  
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Gibberella zeae –putregaiul roşietic al ştiuleţilor 
Helminthosporium turcicum- Păterea cenuşie a frunzelor 
Helminthosporium maydis, H  carbonum 
Ustilago maydis- Tăciunele comun 
 
MICROBIOLOGIA  LEGUMELOR  ŞI  FRUCTELOR  
  Legumele şi fructele au o bogată microfloră, în special pe suprafaţa lor. 
Microorganismele provin din aer sau din sol, iar prin intermediul prafului sau al insectelor ele 
ajung pe legume şi fructe. În contact cu pământul şi obiectele murdare, legumele şi fructele 
îşi sporesc microflora. 
 Ajunse pe legume sau fructe, o parte din microorganisme pier, iar altele trec în forma de 
viaţă latentă, alcătuind microflora de suprafaţă sau epifitică. În funcţie de starea legumelor 
sau fructelor, de integritatea, compoziţia şi sănătatea lor,  precum  şi în funcţie de condiţiile 
climatice microflora epifitică are o anumită dezvoltare. Atunci când epiderma nu este rănită, 
microorganismele nu se pot dezvolta, datorită lipsei de substanţe nutritive. Când, prin rănirea 
suprafeţei fructului sau legumei sucul iese la suprafaţă, microorganismele trec în starea 
activă, unele pătrund în interior, cauzând îmbolnăvirea fructelor sau legumelor. Unele 
condiţii de temperatură, umiditate crescută a aerului, lipsa ploilor repezi, torenţiale etc. 
favorizează dezvoltarea microflorei. 
 În compoziţia microflorei de pe legume şi fructe intră microorganisme dăunătoare ce 
produc degradarea lor, microorganisme patogene, dar şi microorganisme utile, care sunt 
favorabile conservării prin procese de fermentaţie. Astfel sunt utile drojdiile şi bacteriile 
lactice, care au un rol important în procesul de conservare prin murare. 
 Microorganismele dăunătoare trebuie distruse prin procedee specifice şi de conservare. 

MICROBIOLOGIA FRUCTELOR 
Ciuperci.Drojdiile.  Mucegaiurile: Penicillium, Rhizopus, Monilia, Fusarium, 
Bacteriile patogene: Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella 
disenteriae, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi etc. 

MICROBIOLOGIA LEGUMELOR 
Bacteriile: din sol: Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus cucumeris etc. 
Bacteriile patogene: Escherichia coli, Clostridium tetani etc. din medii contaminate. 

 ALTERĂRILE MICROBIENE ALE LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 
MUCEGAIURILE: Fusarium, Monilia, Alternaria mali, Rhizopus etc. 
PUTREZIRI.  
Putrezirea merelor şi perelor Monilia fructigena (putregai brun,mumifierea fructelor).  
Putregaiul cenuşiu al strugurilor : Botrytis cinerea. Mucegăirea merelor, piersicilor, prunelor, 
vişinelor, citricelor: Penicillium glaucum, Penicillium italicum. 
Mana cartofului Phytophthora infestans 
Putregaiul uscat sau alb al cartofului :Fusarium oxysporum 
Putregaiul umed al tuberculilor: Erwinia phytophtora 
Putregaiul alb al morcovilor: Sclerotinia libertiana (Marinescu, Drăgănescu,1990) 
(dupa Raicu, Baciu, 1978, Bobeş, 1983, Marinescu, Drăgănescu,1990, Moţoc, 1962.) 
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Anexa 
STRUCTURA CELULEI BACTERIENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imaginea unei bacterii gram 
pozitive pozitive: Bacillus 
subtilis  (dupa L. Caro din 
KRUEGER G.R., GILLHAM 
N.W., COGGIN H.J., 1973).  
 

Imaginea unei bacterii gram 
negative: Escherichia coli 
(dupa L.Caro din KRUEGER 
G.R., GILLHAM N.W., 
COGGIN H.J., 1973).  
 

 

Bacillus thuringiensis. Incluzie 
proteică (după Drăgan-Bularda, 
Samuel, 2006) 
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Virusul gripei                        H5N1 virion                   Adenovirus 

                                             
Virusul mozaicului tutunului 
 
 

 
      Model - virusul turbării  
 
 

    
          Model - herpesvirus                             HIV 
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Bacteriofagul de Escherichia coli                   Compositia bacteriofagului T-Even 
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                                 Bacteriofagi T2 
 

 
Bacteriofagi T2 infectand o bacterie 

 
 

 
T-Even virus, atacând o celulă 
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Hidrobiologia - ştiinţă interdisciplinară 

 
 

Hidrobiologia este o ştiinţă de sinteză interdisciplinară având ca obiective cunoaşterea 
particularităţilor biotopurilor şi biocenozelor ecosistemelor acvatice, studiul structurii şi 
funcţionării principalelor tipuri de ecosisteme acvatice. În această viziune ecologică 
hidrobiologia studiază: mediul lotic-apele curgătoare, mediul lentic-apele stătătoare 
continentale şi marine, ecosisteme acvatice dirijate, având scop ambiental sustenabil, 
pregnant în condiţiile amplificării impactului antropic asupra resurselor de apa. 

Tematica abordată include cunoştinţe de bază, preluate din literatura de specialitate 
fundamentală (Pora, E. şi Oros, I., 1974, Oros I., 1981, Pricope, F., 2000, Stugren  B., 1994, 
Tomescu, N. şi Gaboş Marta, 1989), din publicaţiile recente aplicative (Gavrilescu Elena, 
2006, Nicolescu Carmen, 2002, Ozunu şi Teodosiu Carmen, 2002, Oros, 2002, Pricope, F., 
2003):  

 Biotopuri si biocenoze de ecosisteme acvatice; 
 Asociaţii de organisme din ecosistemele acvatice continentale si marine; semnificatie 

ecologica; flux energetic.  
 Ecosisteme acvatice ale apelor continentale:                         
 Sisteme lotice: izvoare, pâraie, râuri, fluvii: structura, factori fizico-chimici ; 

comunităţi de plante şi animale, flux energetic; 
 Sisteme lentice : lacuri: origine, structura, clasificare, factori abiotici, comunităţi 

de plante si animale, flux energetic; sisteme de bălti şi mlaştini: caracterizare. 
 Mediul marin : structura, caracteristici generale, comunităţi de plante şi animale ; 
 Ecosisteme acvatice dirijate: lacurile de acumulare, iazuri, heleştee; 
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 Aspecte privind influenţa antropică asupra ecosistemelor acvatice, specii indicatoare, 
monitorizare. 

Aspectele aplicative urmărite cuprind:  
1. Metodele de colectare a probelor, aparate şi ustensile necesare prelevării probelor şi 

masurării unor parametrii fizico-chimici ai apei şi sedimentului: filee pentru 
prelevarea fito- şi zoo-planctonului, bentometru, oxigenmetru, conductivimetru, pH-
metru, etc. Analize de granulometrie: metoda cernerii si pipetşrii umede . 

2. Observarea caracteristicilor ecosistemelor lotice şi lentice, colectarea de material 
biologic. Examinarea materialului biologic colectat, trierea pe grupe de animale şi 
evidenţierea caracteristicilor esenţiale utilizate pentru identificarea principalelor grupe 
de plante şi animale acvatice.  

3. Observarea adaptarilor organismelor acvatice (bentonice şi planctonice) la condiţiile 
oferite de diverse habitate. Metode de evaluare a calitaţii apei: indici biotici. 

 
 

ASOCIAŢII DE ORGANISME ACVATICE 
 

Biotopuri şi biocenoze de ecosisteme acvatice continentale şi marine 
Bazinele acvatice, indiferent de natură şi dimensiunile lor, cuprind două biotopuri: 

masa apei sau pelagialul şi substratul bazinului sau bentalul. Masa apei este populată de 
organismele animale şi vegetale care împreună formează pelagosul. În funcţie de locul lor de 
trai, de existenţa sau nu a organelor de deplasare activă, pelagosul cuprinde următoarele 
asociaţii de organisme: pleustonul, neustonul, planctonul şi nectonul. 

Populaţiile de organisme legate de substratul bazinului acvatic formează bentosul. 
Unele specii pot exista ca forme pelagiale o anumită parte a ciclului biologic (faza de ou, 
larva) iar ulterior devin forme bentonice.  

Privitor la comunităţile de organisme hidrobionte este utilizată şi noţiunea de seston 
care cuprinde totalitatea corpurilor vii sau moarte, de mărimi diferite, care plutesc sau înoată 
în apă şi pot fi reţinute prin filtrare. Sestonul este alcătuit din bioseston format din organisme 
vii din apă şi cupride planctonul, neustonul, pleustonul şi nectonul şi abioseston sau tripton 
format din componente moarte ale sestonului precum detritusul autohton (rezultat din 
activitatea planctonului, nectonului, pleustonului, şi bentosului din respectivul bazin acvatic) 
sau detritusul alohton adus de apele ce vin in bazinul acvatic (Pricope, 2000).  
1. Pleustonul 

Pleustonul cuprinde comunităţi de organisme acvatice vegetale sau animale, a căror 
corp parţial emers, pluteşte la suprafaţa apei şi a căror deplasări pasive sunt condiţionate în 
cea mai mare parte de curenţii de aer. 

În lacurile dulci, pleustonul este reprezentat prin plante cu frunze plutitoare, nefixate 
prin rădăcini precum  

 iarba-broaştei (Hidrocharis morsus ranae),  
 lintiţa (Lemna trisulca, L. minor, L. polirrhiza, L. gibba, L. arrhiza),  
 peştişoara (Salvinia natans). 

În apele marine, pleustonul este reprezentat de organisme animale din grupul 
sifonoforelor (celenterate, hidrozoare) precum  

 Psysalia physalis (corabia portugheză),  
 Physophora hydrostatica,  
 Vellela velella care plutesc la suprafaţa mărilor şi sunt deplasate de vânt. 

Hidrobionţii pleustonului prezintă adaptări pentru viaţa acvatică cât şi pentru cea 
aeriană: coloraţia criptică protectoare, transparentă faţă de acţiunea radiaţiei solare puternice, 
respiraţia aeriană, etc. (Pricope, 2000).   
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2. Neustonul 
 
Neustonul este o comunitate de organisme acvatice animale sau vegetale a cărui ciclu 

vital este legat de pelicula superficială a apei.  
Dezvoltarea neustonului este favorizată de starea mai liniştită a apelor de suprafaţă, 

din acest motiv este mai abundent în anumite zone ale ecosistemelor stagnante, unde 
mişcările apei sunt relativ reduse fie datorită dezvoltării vegetaţiei şi existenţei unor obstacole 
naturale fie datortită formei specifice a litoralului care formează goluri liniştite. 

În funcţie de zona în care trăiesc organismele la interfaţa aer-apă, neustonul poate fi 
împărţit în epineuston şi hiponeuston. 

 
Epineustonul este format din organisme care folosesc pelicula superficială a apei ca 

substrat de susţinere.  
Este alcătuit din organisme vegetale precum  

 crisomonade,  
 cloroficee (protococale, flagelate)  

şi organisme animale precum unele specii de insecte 
 hemiptere (Gerris, Velia, Hidrometra, Halobates),  
 colembole,  
 larve de diptere Ephydra.  

Organismele epineustonice sunt menţinute la suprafaţă datorită tensiunii superficiale 
mari a apei şi elasticităţii peliculeii superficiale a acesteia.  

În funcţie de apartenenţa hidrobionţilor la unul din regnuri, epineustonul poate fi 
epifitoneuston, format din producătorii primari ce trăiesc în pătura superioară a peliculei de 
apă şi epizooneuston, format de speciile de animale legate de această zonă. 

Speciile ce intră în componenţa epineustonului au o serie de adaptări precum 
tegumentul hidrofob, ce împiedică udarea corpului, rezistenţa sporită la acţiunea directă a 
radiaţiei solare, etc. 

 
Hiponeustonul este format din hidrobionţi aparţinând unor specii insecte heterotrofe 

ce populează pătura superficială a apei cu o grosime de 1-5 cm: specii de diatomee, 
flagelate, protozoare, viermi, moluşte, crustacee, insecte etc. 

În funcţie de perioada ontogenetică sau de perioada de timp în care hidrobionţii sunt 
prezenţi în zona superficială a apei (Zaitzev,1970 citat de Pricope 2000) hiponeustonul 
include în următoarele categorii: 
- euhiponeustonul - format din organisme care sunt prezente în pătura superficială tot ciclul 
lor ontogenetic, cum sunt unele  

 crustacee copepode din familia Pontelidae, unele specii de  
 izopode Idothea şi  
 chaetognatha Sagitta; 

- merohiponeustonul - organisme care trăiesc ca neuston  
 în primele stadii de dezvoltare: ouă, larve, pui de  

o polichete, moluşte, crustacee, insecte, peşti,  
 sau numai în stadiul de adult precum unele  

o gasteropode pulmonate,  
o insecte hemiptere, diptere sau coleoptere; 

- tihohiponeustonul - cuprinde organisme neustonice care se menţin în orizontul superficial 
al apei numai în timpul nopţii. Aşa sunt crustaceele marine: misidul Gastrosacus, 
amfipodele Gammarus şi Dixamide şi decapodul Palaemon (crevete), etc. 
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Zona superficială a apei se caracterizează printr-o fluctuaţie nictimerală şi  
sezonieră accentuată a temperaturii, salinităţii, concentraţiei gazelor, cantităţii de lumină. 
Datorită acestui lucru, organismele hiponeustonice prezintă o serie de adaptări particulare 
precum existenţa unor învelişuri ale corpului hidrofile, pigmentaţia corpului cu rol protector 
faţă de radiaţia solară, culoarea criptică protectoare sau transparenţa corpului, fototaxismul 
pozitiv, adaptări privind nutriţia cu substanţe organice, etc. (Pricope, 2000). 
3. Planctonul 

Planctonul poate fi definit ca o comunitate de organisme vegetele sau animale care pe 
întreaga lor perioada ontogenetică sau numai în anumite stadii ale acesteia se menţin în stare 
de plutire liberă, mai mult sau mai puţin pasivă, în masa apei. Noţiunea de plancton a 
fost introdusă în ştiinţă de Hensen(1887) care definea planctonul ca "tot ce pluteşte în apă”. 
Savilov (1958) considera că în categoria de plancton intră şi organismele care sunt legate de 
pelicula superficială de apă creată de tensiunea superficială a apei la contactul cu mediul 
aerian, adică cu neustonul (Pricope, 2000). 

 În funcţie de structura trofică şi apartenenţa lor sistematică organismele 
planctonice pot forma: 

- fitoplanctonul - ce cuprinde producători primari din grupul microfitelor ce trăiesc în 
zonele luminate ale pelagialului; 

- zooplanctonul – cuprinde consumatori de diferite grade aparţinând la diferite grupe 
sistematice: protozoare, rotifere,cladocere, copepode etc; 

- bacterioplanctonul - cuprinde reducători, adică diferite specii de bacterii care 
populeaza întreaga masă a apei. 

 După apartenenţa hidrobionţilor la grupul organismelor planctonice tot  
      ciclul ontogenetic sau numai în unele faze ale lui, aceştia pot forma: 

- holoplanctonul sau planctonul adevărat - alcătuit din organisme animale sau vegetale 
la care tot ciclul vital activ se desfăşoară în masa apei cu excepţia unor stadii latente; 

- meroplanctonul - format din specii care îşi petrec o anumită fază ontogenetică pe 
substratul bazinului acvatic, deci ca forme bentonice. Aşa sunt larvele pelagice de 
anelide, moluşte, crustacee, echinoderme, etc. 

 În apele dulci, în funcţie de caracterul ecosistemului acvatic de  
   apă stătătoare sau curgătoare, planctonul poate fi denumit: 

- limnoplancton – plancton specific ecosistemelor acvatice stagnante şi care în funcţie 
de natura lor poate forma  

o eulimnoplanctonul (planctonul lacustru),  
o heleoplanctonul (planctonul iazurilor) sau  
o telmatoplanctonul (planctonul mlăştinilor);  

- meroplancton – plancton specific apelor lent curgătoare. 
 ●  În apele marine, în raport cu localizarea în masa apei planctonului poate fi: 

- plancton neritic–localizat în masa apei de deasupra platoului continental; 
- plancton oceanic – care trăieşte în zonele larg oceanic 

●  În funcţie de dimensiunile lor, organismele planctonice pot fi  
     grupate în următoarele categorii: 

- ultraplanctonul–organisme planctonice sub 5 microni (bacteriile); 
- nanoplanctonul – organisme planctonice cuprinse între 5 şi 50-60μ, format din alge 

unicelulare şi protozoare de talie mică care trec, de regulă, prin fileul planctonic. Se 
separă din probă prin centrifugare, de aceea se mai numeşte şi plancton de cameră sau 
centrifugat; 

- microplanctonul – hidrobionţi cu talia cuprinsă între 60μ şi 1 mm; este format din 
alge microfite coloniale, infuzori, rotiferi, crustacee de talie mică. Se colectează cu 
fileu planctonic fin şi se separă din probă prin sedimentare; 
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- mezoplanctonul -  format din zooplancteri marini cu dimensiuni cuprinse între 1 cm 
şi 100 cm precum unele polichete pelagice, unele meduze, moluşte, chetognate, etc. 

- megaplanctonul – forme planctonice marine ce depăşesc 1 m precum unele 
sifonofore, salpe coloniale, etc. (Pricope, 2000).   
Adaptările organismelor acvatice la viaţa planctonică 

 Viaţa organismelor în masa apei a dus la elaborarea unor adaptări care să le asigure 
flotaţia şi deplasarea în masa apei cu un consum energetic minim.  
 Flotaţia sau plutirea activă este procesul prin care hidrobionţii se scufundă în masa 
apei cu o viteză minimă datorită unor adaptări fizice, morfofiziologice, biochimice şi 
comportamentale. 
 Flotaţia poate fi exprimată prin formula lui V. Oswald: 

F = Gr / V x Sp, unde   
F= flotaţia; Gr = greutatea restantă (greutatea organismului – greutatea apei 

dezlocuite),  V = vâscozitatea apei; Sp = suprafaţa portantă, adică suprafaţa organismului 
care determină frecarea cu apă în timpul mişcării. 
 Conform acestei relaţii flotaţia hidrobionţilor depinde de greutatea lor, de vâscozitatea 
apei şi creşte odata cu creşterea salinităţii şi a presiunii hidrostatice. 

Organismele planctonice se daptează la plutirea liberă în masa apei prin  
 scăderea greutăţii restante,  
 mărirea suprafeţei lor portante sau prin  
 utilizarea simultană a celor două mecanisme. 

 Micşorarea greutăţii restante  a hidrobionţilor se realizează prin următoarele 
adaptări morfofiziologice: 

- micşorarea părţilor dense ale corpului precum frustulele diatomeelor sau reducerea 
formaţiunilor scheletice la radiolari şi moluşte; 

- micşorarea greutăţii specifice a organismului prin acumularea de produşi graşi (uleiuri 
sau grăsimi) ca substanţe de rezervă şi care îmbunătăţesc flotaţia; 

- apariţia de incluziuni gazoase, cavităţi aeriene şi alte formaţiuni cu rol de flotori 
precum cele întâlnite la unele specii de cianoficee, cloroficee şi la unii zooplancteri 
(sifonofore, moluşte, etc); 

- înlăturarea din protoplasmă şi ţesuturi a unor produşi grei de metabolism precum ionii 
de calciu şi magneziu şi acumularea unor produşi mai uşori, fenomen întâlnit la unele 
specii de alge, celenterate, moluşte, tunicate, etc; 

- creşterea conţinutului de apă din organism, prin hidratare celulară şi tisulară, până la 
apropierea densităţii corpului de cea a mediului. Aşa se întâmplă la unele specii 
animale marine (sifonofore, safomeduze, ctenophore) la care conţinutul în apă poate 
ajunge până la 99% din greutatea lor. 
Mărirea suprafeţei portante reprezintă o modificare adaptativă prin care se măreşte 

gradul de flotaţie al organismelor planctonice, în general, dar şi suprafaţa de absorbţie a 
sărurilor minerale nutritive aflate în concentraţii foarte reduse în mediul acvatic, fapt deosebit 
de important pentru organismele fitoplanctonice. Mărirea suprafeţei portante a hidrobionţilor 
se realizează prin următoarele mecanisme: 

- micşorarea taliei organismului, ce modifică raportul volum/suprafaţa, crescând 
capacitatea de plutire (majoritatea organismelor planctonice au talii cuprinse între 50-
60μ şi 1 mm); 

-  modificarea formei corpului, are ca rezultat mărirea suprafeţei protante, fenomen 
realizat prin aplatizarea corpului întâlnită la unele diatomee (Planctoniella) sau 
flagelate (Leptodiscus) sau prin alungirea corpului  diatomee (Synedra, Rhizosolenia); 

- formarea de colonii  
o globuloase ca la unele cloroficee (Pediastrum) şi diatomee (Fragillaria) sau  
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o asocierea în colonii catenare liniare (Melosira, Zygnema),  
o spirale (cyanoficee- Anabaena) sau  
o în zig-zag (diatomee -Tabellaria);  

- emiterea de prelungiri ale corpului sau apendicilor. 
Organismele planctonice pot efectua adevarate migraţii, adică deplasări în masa apei, 

cu caracter periodic sau neregulat, în sens orizontal sau vertical. Viteza de deplasare a 
hidrobionţilor pelagici în mişcare variază de la câteva zeci la câteva sute de metri pe oră. 
Exemplu : dinoflagelatele se deplasează cu 2-3 cm/minut, iar dafniile cu 90 cm/min. 

Hidrobionţii planctonici efectuează în special migraţii verticale, care apar ca 
fenomene de masă în care populaţii întregi sau părţi din populaţie se deplasează pe distanţe 
de zeci sau sute de metri din orizontul superficial al apei în profundal sau invers. 

Migraţiile nu sunt făcute de toţi indivizii populaţiei, ei se comportă în funcţie de 
vârsta, sex, stare fiziologică, condiţii de mediu. De obicei, stadiile tinere se menţin cu 
precădere în păturile superficiale ale apei. 
 Deplasarea organismelor planctonice în masa apei este legată de prezenţa unor organe 
de deplasare eficiente. Majoritatea zooplancterilor se deplasează active cu ajutorul cililor, 
flagelilor sau a apendicilor. La formele lipsite de mijloace active de locomoţie, precum 
microfitele planctonice, deplasarea pe plan vertical se face prin modificarea greutăţii 
specifice corpului. 
 Migraţiile verticale în masa apei au de obicei caracter ciclic fiind condiţionate de 
variaţiile circadiene sau sezoniere ale luminii, temperaturii, regimului gazos al apei şi 
altor factori biotici şi abiotici. Amplitdinea migraţiei este mai mare în apele limpezi şi mai 
mică în cele cu transparenţă scăzută.  Se consideră că migraţiile circadiene ale planctonului 
sunt condiţionate de variaţia luminii, aceasta fiind principalul factor semnalizator ce 
reglează periodicitatea migraţiilor. Deplasarea circadiană a zooplanctonului în păturile 
superficiale ale apei, în timpul zilei, are pentru populaţie rol trofic, în timp ce deplasarea în 
timpul nopţii, spre adâncime, are rol protector. Migraţiile verticale sezoniere ale 
organismelor planctonice sunt determinate de ciclicitatea reproducerii, de necesităţile 
trofice, sau de variaţia unor factori abiotici, în principal temperatura (Pricope, 2000). 
4. Nectonul 
 Nectonul cuprinde grupări de populaţii animale care au organe de locomoţie bine 
dezvoltate şi se deplasează activ în masa apei, chiar împotriva curenţilor puternici, în 
căutare de locuri de hrănire, reproducere, de iernare etc. În apele dulci, nectonul adevarat 
este reprezentat de speciile de peşti bune înotătoare, la care se adaugă unele specii de reptile 
(broasca ţestoasă de apă, şarpele de apă), unii batracieni (tritonii şi broaştele de lac) şi chiar 
unele specii de insecte acvatice (Dytiscus marginalis, Hydrous piceus, Gyrinus natator). 
 În apele marine nectonul este reprezentat prin diferite specii de  

 peşti, 
 chelonieni (Chelis fimbriata, Chelydra serpentine), şerpi (Pelamys platurus),  
 balene (Balaena mysticetus), caşaloţi (Kogia breviceps), delfini (Phocaena 

phocaena, Delphinus delphis, Tursiops truncatus) etc. 
 Organismele nectonice au căpătat în decursul evoluţiei lor o serie de  
însuşiri adaptative ce facilitează deplasarea activă prin înot: 

- modificarea formei corpului în sensul creşterii calităţilor hidrodinamice cu atât mai 
accentuat cu cât trăiesc în ape cu mişcări mai rapide (majoritatea speciilor de peşti); 

- accentuarea insuşirilor hidrofobe sau hidrofuge ale învelişului extern al corpului (la 
rechini, delfini etc); 

- deplasarea corpului prin mişcări ondulatorii (şerpi marini, anghile etc); 
- modificarea structurii membrelor la insecte acvatice; dezvoltarea unor sisteme de înot 

bazate pe principiul acţiunii şi reacţiunii (meduze, cefalopode) (Pricope, 2000).. 
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5. Bentosul 
Bentosul din ecosistemele acvatice este reprezentat de populaţii şi biocenoze a căror 

existenţă este legată tot ciclul ontogenetic sau numai o parte a acestuia de substratul 
bazinului. Împărţirea hidrobionţilor în organisme pelagice şi bentonice nu este absolută. 
Există organisme care populează substratul şi care într-o anumită perioadă a ciclului 
ontogenetic se ridică în masa apei în vederea reproducerii sau nutriţiei formând grupa 
organismelor bentopelagice(polichete,crustacee,peşti). Stadiile larvare a unor specii marine 
(spongieri, celenterate, viermi, moluşte, crustacee), trăiesc în masa apei constituind 
meroplanctonul. 
 În ecosistemele acvatice interioare şi marine, puţin adâci şi bine luminate, 
organismele bentonice sunt incluse în toate nivelurile piramidei trofice: fitobentosul, 
perifitonul şi microfitobentosul aparţin producătorilor,  zoobentosul consumatorilor, iar 
bacteriobentosul descopunătorilor. În etajele profunde bentosul este reprezentat numai de 
consumatori şi descompunători. 
 În funcţie de zona de substrat în care trăiesc organismele bentonice formează 
epibentosul sau endobentosul.  

 Epibentosul alcătuit din epiflora şi epifauna este reprezentat de populaţiile  
vegetale, animale şi de microorganisme care trăiesc la suprafaţa substratului.  

 Endobentosul este reprezentat de organisme animale şi microorganisme care  
trăiesc în grosimea substratului, în interstiţii, fisuri, galerii şi cavităţi ale acestuia. 
După dimensiunea lor, organismele bentonice pot fi încadrate în următoarele categorii:  

 microbentos (mai mici de 0,1 mm),  
 mezobentos (între 0,1 – 2 mm) şi  
 macrobentos (mai mari de 2 mm). 

 După raportul dintre speciile epibentonice şi substrat pot fi deosebite următoarle 
categorii de organisme: sesile, sedentare, vagile sau erante. 

Hidrobionţii sesili sunt considerate organismele care trăiesc fixate de substrat. Din 
aceasta categorie fac parte microfitele biotectonului, algele macrofite marine, iar dintre 
animale spongierii, unele celenterate, polichetele tubicole, briozoarele, unele bivalve, 
crustaceele Ciripede, ascidiile, etc. 

 Organismele bentonice sesile prezintă o serie de adaptări care să le permită 
menţinerea şi stabilitatea pe substrat prin aderarea la acesta printr-o suprafaţa 
cât mai mare (alge, spongieri, briozoare marine şi dulcicole) sau prin fixarea 
prin intermediul unei zone restrânse, aşa cum întâlnim la unele forme 
pedunculare şi erecte din etajul litoral marin. 

 Organismele sesile şi-au elaborate mecanisme de protecţie faţă de 
procesele de sedimentare ce au loc în zona bentală a ecosistemelor acvatice 
şi împotriva mişcărilor apei şi care tind să le desprindă de substrat. Astfel, la 
unii hidrobionţi sesili forma corpului este conică sau tronconică aşa cum 
întâlnim la unele moluşte (Patella, Ancylus) crustacee ciripede (Balanus) sau 
ramificată precum la unii spongieri, celenterate, hidrozoare şi antozoare, fapt 
ce la conferă o stabilitate mai mare pe substrat. 

 Protecţia faţă de acţiunea valurilor şi a particulelor în mişcare se 
realizează prin dimensiuni adecvate ale corpului, printr-o formă 
hidrodinamică, la unele dintre ele şi prin realizarea unor învelişuri 
rezistente. Rezistenţa crescută la acţiunea valurilor se realizează fie prin 
schelete rigide de natură calcaroasă, ca la madreporari, fie printr-un schelet 
semirigid, ca la unele specii de spongieri şi antozoare, fie prin schelete foarte 
suple, ca la unii polipi hidroizi şi unele briozoare. 
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Organismele acvatice sedentare sunt animale ce trăiesc pe substrate dure sau mobile 
şi care fac deplasări pe distanţe mici. Din acest grup fac parte gasteropodele de talie mare, 
echinodermele şi unii peşti bentonici precum gobiidele şi pleuronectinele. 
 Organismele vagile sau erante sunt reprezentate de animale bentonice care pot 
efectua deplasări mai mari comparativ cu cele sedentare. În această categorie sunt incluse 
crustaceele decapode, moluştele gasteropode, selacienii, batoizii, etc. 
 Hidrobionţii vagili au mijloace de locomoţie eficiente, modul de locomoţie fiind 
dependent de natura şi consistenţa substratului. Peres, 1961 (după Pricope 2000) stabileşte la 
hidrobionţii bentonici patru tipuri principale de locomoţie: 

- mersul sau alergarea pe substrate relativ tari, caracteristic speciilor macrobentonice 
precum unele specii de crustacee, larve şi adulţi de insecte, unele vertebrate, etc; 

- târârea, de obicei combinată cu mersul, modalitate în care se deplasează unele 
polichete, crustacee izopode şi decapode, adulţi şi larve de insecte; 

- glisarea sau alunecarea, proprie speciilor sesile, care îşi pot schimba locul în cursul 
vieţii, actinari solitari, moluşte placofore, gasteropode, larve de insecte; 

- deplasarea prin salturi, puţin frecvenţa la speciile bentonice, caracteristica mai ales 
hidrobionţilor din neuston. Apropiată de deplasarea prin salturi este mişcarea de 
reacţie cu jet de apă întâlnită la unele bivalve din genul Pecten şi Lima şi la unele 
larve de insecte. 
Datorită prezenţei unor mijloace de locomoţie eficiente, speciile erante pot efectua 

migraţii pe spaţii mari. În funcţie de periodicitatea migraţiilor acestea pot fi circadiene sau 
sezonale, după sensul migraţiei pot fi verticale sau orizontale, după modul de realizare pot 
fi active sau pasive, iar după semnificaţia lor biologică migraţiile pot fi de nutriţie, de 
reproducere şi cu rol protector. 
 Speciile macrobentonice care se deplasează prin mers, precum crustaceele decapode 
mari, fac migraţii orizontale active cu caracter sezonal în vederea hrănirii, reproducerii, 
iernării. Aşa sunt homarul american sau crabul de Kamciatka ce se pot deplasa pe distanţe 
mari cu o viteză de cca 2 km/oră.  
 În apele dulci, unele nevertebrate bentonice, crustacei şi larve de insecte, se ridică în 
masa apei şi sunt purtate de curent în aval pe o anumită distanţă după care coboară din nou pe 
substrat. Această migraţiune pasivă este făcută de obicei noaptea şi permite răspândirea 
acestor organisme pe spaţii mari precum şi schimbarea unor biotopi nefavorabili.După modul 
cum pătrund în substratul bazinului acvatic, organismele endobentonice formează două 
categorii distincte: săpătoarele şi sfredelitoarele sau forantele. 
 Organismele săpătoare sunt animale ce pătrund parţial sau total în substratul mobil 
al bazinului prin dizlocarea sa activă. Acestea formează în substrat galerii, de lungimi 
diferite, uneori consolidate cu secreţii. Unele specii, precum polichetul Arenicola, în 
deplasarea sa activă ingeră substratul. Din grupul organismelor bentonice săpătoare fac parte 
unele polichete, oligochete limnicole, brachiopode, unele specii de moluşte, crustacee, 
echinoderme. Viaţa endobentonică a influenţat structura şi funcţiile animalelor săpătoare. 
Astfel la unele polichete endopsamice parapodele s-au redus şi s-au dezvoltat branhiile, la 
unele specii endobentonice lipseşte armătura bucală. La bivalvele care trăiesc în substrat 
cochilia este subţire, suptafaţa netedă, iar sifoanele lungi. Organismele săpătoare pătrund în 
substrat prin mecanisme foarte diverse. Unele bivalve, scafopode şi gasteropode pătrund în 
substrat hidraulic, prin alternarea stării de turgescenţă a piciorului, asociată cu mişcarea de 
înaintare a acestuia. Unele polichete dizlocă substratul cu ajutorul parapodelor sau numai a 
cheţilor (unele oligochete), prin mişcări ondulatorii sau helicoidale ale corpului. Crustaceele 
sapă cu ajutorul apendicelor cefalice şi îndepărtează substratul prin mişcări ale apendicelor 
care crează cu curent de apă. Speciile bentonice care îşi construiesc galerii permanente 
consolidează substratul cu ajutorul unor secreţii (polichetul Arenicola). 
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 Organismele săpătoare pot efectua migraţii circadiene şi sezonale, pe distanţe relativ 
reduse. Migraţiile acestor organisme sunt, în cea mai mare parte, verticale. Astfel, larvele de 
chironomide, în timpul zilei migrează în sedimente la adâncimi mai mari, iar în timpul nopţii 
revin mai spre suprafaţă. 
 Animalele bentonice din zonele periodic inundate, în intervalele cu condiţii mai 
puţin favorabile migrează spre adânc, la 10-15 cm în sedimente, revenind la suprafaţă când 
condiţiile sunt propice dezvoltării lor. Acelaşi lucru se întâmplă înainte de venirea iernii, 
organismele endobentonice migreauă spre pătura mai profundă a sedimentelor pentru evitarea 
îngheţului.  
  

Organismele forante sau sfredelitoare, sunt animale care au posibilitatea de a perfora 
substraturi mai mult sau mai puţin dure, pornind de la calcar şi gresie şi până la granit şi 
marmură.     
 În apele dulci, organismele forante sunt reprezentate prin unii crustacei şi larve de 
insecte care îşi fac galerii în malurile argiloase şi în ţesuturile plantelor.  

În ecosistemele marine sfredelitorii sunt mult mai numeroşi: spongieri, polichete, 
bivalve, crustacee amfipode, izopode, etc. 
 Modalitatea de constituire a galeriilor în aceste substrate depinde de specie şi de 
natura substratului. Unele bivalvele precum Pholas şi Petricola forează galerii în roci, prin 
mişcarea alternativă a valvelor, prevăzute cu dinţişori sau coaste radiare. Polichetul Polydora 
şi bivalva Lithophaga îşi construiesc galerii prin abraziune mecanică şi acţiunea unor secreţii 
proprii. 
 Spongierul marin Clione forează cochiliile moluştelor sesile din genurile Ostrea şi 
Mytilus prin utilizarea de mijloace chimice: celulele spongierului formează o reţea de 
pseudopode care produce secreţii acide ce dizolvă calcarul din cochilie. 
 Speciile sfredelitoare care îşi sapă galerii în lemn folosesc în general mijloace 
mecanice de perforare. Bivalva Teredo navalis (viermele corăbiilor) sfredeleşte lemnul cu 
ajutorul a două valve mici situate la extremitatea anterioară a corpului sau vermiform. Unele 
specii de izopode şi amfipode rod lemnul cu piesele bucale bine dezvoltate. 
  

Perifitonul sau biotectonul reprezintă o comunitate de organisme acvatice  care 
trăieşte fixată pe substraturi dure, vii sau moarte. Masa principală a perifitonului o formează 
speciile sesile de hidrobionţi printre care trăiesc animalele sedentare şi vagile.  

Perifitonul este prezent în ecosistemele interioare dulcicole până la adâncimi de 
câţiva metri, iar în mediul marin în etajele superioare ale bentalului litoral, răspândirea lui 
fiind condiţionată în special de prezenţa luminii.  

În apele dulci, biotectonul constituie hrana unor specii de moluşte, crustacee, a 
puietului multor specii de peşti, dar şi a unor peşti adulţi (scobar).  

În mediul  marin biotectonul are adesea rol negativ accentuând procesul de 
coroziune a construcţiilor, a amenajărilor hidrotehnice şi al navelor (Pricope, 2000). 
 
Originea organismelor acvative 
 
 Este acceptată de majoritatea biologilor ideea că primele forme de viaţă au apărut şi s-
au dezvoltat în mediul acvatic. Rezultă că majoritatea organismelor care populează astăzi 
apele Terrei sunt primar acvatice în sensul că strămoşii au apărut şi au evoluat în acest mediu. 
După A.S.Zernov, 75% din încrengăturile şi clasele de organisme ce populează astăzi 
planeta sunt de origine acvatică şi din acestea 69% sunt marine şi 6% sunt dulcicole.  

În mediul acvatic există încrengături şi clase care nu au reprezentanţi în mediul 
terestru. 
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 Fauna actuală a apelor dulci se compune din elemente marine şi terestre care au 
emigrat în apă dulce. Sunt puţine grupe de organisme despre care se poate afirma cu 
certitudine că s-au format iniţial în apele dulci. Aşa sunt cladocerele şi rotiferii. Se pare că în 
istoria evoluţiei Pământului apa dulce este mai veche decât cea marină, salinitatea s-a 
produs datorită aportului de săruri aduse de râuri de pe uscat. Primele organisme animale 
fosile cunoscute par sa fi făcut parte din fauna de apă salmastră. Odată cu creşterea salinităţii 
mărilor s-a diferenţiat şi stabilizat fauna de apă dulce şi fauna marină. 
 Unele grupe sistematice de animale marine nu au deloc reprezentanţi în apele dulci 
(echinodermele, tunicienii, melcii opistobranhiaţi) în timp ce altele au foarte puţine specii 
dulcicole (spongierii, celenteratele, nemerţienii). 
 Trecerea organismelor din apele marine în cele dulci şi invers este considerată o 
adaptare secundară. Forma organismelor a rămas neschimbată modificându-se fiziologia 
individului, mai ales funcţia de osmoreglare. Migraţia organismelor din mediul marin în cel 
dulcicol şi invers este legată de reproducerea şi hrănirea speciilor. Unele organisme marine 
care au migrat relativ recent în apele dulci nu şi-au adaptat perfect mecanismul osmoreglator 
la noile condiţii de mediu. Astfel crabul cu cleşti catifelaţi Eriocheir sinensis introdus pasiv 
în mările europene prin navele venite din Extremul Orient pătrunde în râurile continentelor 
dar pentru reproducere se întoarce în mediul marin.  
 Organismele secundar acvatice sunt acelea care au avut strămoşi adaptaţi la viaţa 
terestră dar care ulterior au trecut la viaţa acvatică. Aşa sunt fanerogamele acvatice, 
cetaceele, unele specii de reptile. Adaptarea secundară a organismelor la viaţa acvatică, deşi 
provoacă o serie de fenomene de convergenţă nu infirmă principiul inversibilităţii evoluţiei. 
În acest caz nu se revine la un nivel inferior de structură ci se face o restructurare a unor 
organe apărute şi dezvoltate la generaţiile terestre. Stabilirea originii şi vechimii organismelor 
acvatice poate indica vechimea bazinului respectiv şi evoluţia lui în timp. Fauna actuală a 
apelor dulci îşi are originea în terţiar. După glaciaţii aceste specii au pus stăpânire pe vechile 
areale, s-au format noi varietăţi şi specii, cu areale bine conturate (Pricope, 2000).   

 
 
 
 

NOŢIUNI DE LIMNOLOGIE 
 
  Limnologia are ca obiect de studiu apele interioare sau continentale: lacurile, apele 
curgătoare şi pânzele freatice.  Iniţial, limnologia a fost definită ca ştiinţa studiului complex 
al lacurilor, denumirea provenind de la cuvântul latin limnei = lac şi cuvântul grecesc logos = 
ştiinţă, vorbire (după Oros I., 1981; Pricope F., 2000; Pora E. şi Oros I., 1974; Tomescu N., 
Gaboş M., 1989). 

Apele dulci interioare formate din lacuri, ape curgătoare şi ape freatice reprezintă 
cantitativ 0,2% din apele marine. Dacă la acestea se adaugă şi mările salmastre 
intercontinentale precum Marea Neagră, Marea Caspică şi Lacul Aral proporţia apelor 
continentale se ridică la 0,5% din apele oceanului planetar. Suprafaţa totală a apelor 
interioare este de 1.600.000 km2 adică 1,3% din suprafaţa uscatului planetar. 

Apele interioare îşi au originea, în cea mai mare parte, în precipitaţiile atmosferice 
care cad pe suprafaţa uscatului. Din acestea: aproximativ 10% se evaporă după contactul cu 
uscatul, cca 70% se scurge pe pante şi intră în apele de suprafaţă, iar 10% se infiltrează în sol 
şi intră în pânzele freatice.  

Proporţia în care apele de precipitaţii se evaporă, se scurg sau se infiltrează în sol 
depinde; de natura rocilor pe care cad, de temperatură, de înclinaţia pantei, de viteza de 
scurgere a precipitaţiilor (Pricope, 2000). 
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APELE SUBTERANE 
1. Caracteristici şi clasificare 

Apele subterane cuprind apele care umplu golurile şi crăpăturile scoarţei Pământului, 
îmbibă straturile subterane cu o structură poroasă şi formează pânze freatice sau râuri şi 
acumulări de apă în goluri ale scoarţei şi în peşteri. Aproximativ 90% din apele freatice îşi au 
originea în apele de precipitaţii care se infiltrează în pamânt. 

Apele subterane pot fi clasificate în 4 categorii, după origine: 
1. - ape de tip vados îşi au originea în apele de precipitaţii care s-au infiltrat în sol. La 
întâlnirea cu o rocă impermeabilă (argila, marna, etc.) apele de infiltraţie se acumulează şi 
formează pânza freatică sau stratul acvifer. Înclinarea pantei şi forţa de gravitaţie 
determină direcţia de scurgere a stratului acvifer care iese la suprafaţa Pământului dând 
naştere izvoarelor. Apele de tip vados constituie originea izvoarelor care dau naştere tuturor 
apelor de suprafaţă (pâraie, râuri, fluvii, lacuri),  aşadar reprezintă originea reţelei 
hidrografice de la suprafaţa uscatului. 
2. - ape juvenile sau magmatice, sunt ape care au luat naştere din condensarea subterană a  
vaporilor de apă proveniţi din degazeificarea magmei vulcanice. Aceste ape au temperaturi 
ridicate, sunt bogate în săruri minerale, au cantităti mari de gaze dizolvate, în special bioxid 
de carbon, ies la suprafaţă  formând izvoare minerale şi termale. Unele izvoare minerale nu 
sunt de tip juvenil sau magmatic ci apele se mineralizeaza prin dizolvarea sărurilor din 
straturile prin care trec;   
3. -  ape cosmice, provin din meteoriţii care cad pe Pământ şi sunt nesemnificative din punct 
de vedere cantitativ;   
4. - ape de zăcământ ventrice sau fosile; sunt apele care însoţesc zăcămintele de petrol şi 
conţin cantităţi mari de substanţe organice provenite din descompunenea organismelor din 
fostele lagune şi mări interioare care au dat naştere zăcămintelor de petrol;  

Pe verticală, pot fi întâlnite mai multe straturi acvifere, în acelaşi loc.  
1. Prin foraje de mică adâncime, colectarea de apă freatică se face din primul strat acvifer, 

ca în cazul fântânilor.  
2. Forajele de mare adâncime colectează apă din mai multe straturi acvifere. Este cazul 

puţurilor colectoare pentru alimentarea cu apă a oraşelor.  
3. Sub albia majoră a râurilor, substratul este împregnat cu apă formând freaticul 

aluvionar. Prin intermediul acestuia se poate realiza comunicarea între apa râului şi 
stratul acvifer de sub acesta. Prin această legătură microfauna subterană se poate 
amesteca cu microfauna râului şi invers, dar şi cu microfauna altui râu care atinge aceeaşi 
pânză freatică.  

4. Sub marile deşerturi ale Terrei, la adâncimi de mii de metri, se găsesc cantităţi imense de 
apă care umplu golurile din scoarţă. Aceasta este apa subterană de mare adâncime, 
aflată la presiuni foarte mari care formează adevărate “mări subterane”. Astfel de 
acumulări se găsesc în regiunea Donetk, în geosinclinalul Munţilor Atlas ce se întinde şi 
sub Deşertul Sahara (după Pricope, 2000). 

Apele subterane au condiţii de viaţă foarte asemănătoare  caracterizate prin:  
 temperatură foarte constantă şi egală cu media termică anuală de la suprafaţă; 
 lipsa de lumină, ceea ce duce la lipsa plantelor verzi, a microorganismelor şi alegelor 

unicelulare fotoautotrofe. 
 hrana foarte puţină, în majorita de provenienţă extermă, reprezentată prin detritus vagetal 

şi animal; 
 viteza de circulaţie a apei este mică, prin urmare înlocuirea oxigenului consumat de 

vieţuitoare este foarte lentă; 
 spaţiile mici din porii rocilor nu permit existenţa unor organisme de talie mare. În mod 

excepţional, în cazul unor acumulări mari de ape freatice, pot vieţui şi organime mai mari.  
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2. ORGANISME ACVATICE DIN SUBTERAN ŞI ADAPTĂRILE ACESTORA 
Emil Racoviţă, întemeietorul biospeologiei, împarte organismele din mediul subteran 

după gradul lor de adaptare la acest mediu în trei grupe principale: 
- grupul troglobiilor, ce cuprinde organisme care trăiesc permanent în subteran şi nu ies 
la suprafaţă deoarece nu rezistă la factorii de mediu de aici, în special la lumină; 
- grupul troglofilelor, format din organisme care trăiesc în subteran dar pot ieşi la 
suprafaţă şi supravieţui un timp limitat; 
- grupul trogloxenelor, reprezentat prin organisme de suprafaţă care se refugiază un 
anumit timp în subteran. 

Organismele care trăiesc în apele subterane prezintă o serie de adaptări morfologice, 
fiziologice şi comportamentale legate în principal de lipsa luminii, constanta temperaturii, 
cantitatea redusă de hrană, spaţiul mic de trai, lipsa fluctuaţiilor sezoniere a factorilor abiotici, 
etc. Reprezentative pentru organismele din peşteri enumerăm câteva : Niphargus puteanus, 
Cambarus setosus, Cyclops teras, Asellus cavaticus, Dendrocoelum infernale, 
Troglochaetus beranecki (după Pricope, 2000). 

Lipsa de lumină din mediul hipogeu a dus la: regresia sau pierderea totală a 
văzului, depigmentarea corpului. 

REGRESIA OCHILOR animalelor din subteran prezintă o gradaţie ce reflecta 
gradul de nefolosire a lor:  

 unele au ochi funcţionali,  
 la altele umoarea apoasă este înlocuită cu un ţesut conjunctiv,  
 la altele corneea este opacă, asemănătoare cu tegumentul.  
 La unele ochiul a regresat complet, nervul optic s-a atrofiat. 

Gradul de regresie al ochilor la animalele din subteran poate fi diferenţiat chiar în 
cadrul aceleiaşi specii, din aceeaşi grotă. De exemplu, la izopodul Trichoniscus agassizi, 
considerată specie în curs de adaptare la mediul hipogeu,în aceeaşi populaţie au fost găsiţi 
indivizi cu ochi bine dezvoltaţi (circa 3,5%), indivizi cu resturi ale organului vizual (62%) şi 
indivizi la care ochiul a redresat total (34,5%). La unele specii ochiul dispare în cursul 
dezvoltării ontogenetice, astfel ca larvele sau puii au ochiul funcţional, în timp ce la adulţi ei 
sunt complet atrofiaţi. Fenomenul este prezent la batracianul Proteus anguinus (trăieşte în 
peşterile din Dalmaţia), la crustaceul Cambarus (Pricope, 2000). Animale din subteran la 
care văzul a regresat complet întâlnim în majoritatea încrengăturilor:  

 hidracarieni (Acherontacarus, Wandesia),  
 insecte coleoptere (Trechus, Aphaenops),  
 crustacee (Cambarus, Niphargus),  
 peşti (Ablyopsis spelaeus, Lucifuga dentata, Stygicola subterranea), 
 batracieni (Proteus anguinus),  
 mamifere (Neotoma pensylvanica). 

Lipsa luminii din mediul hipogeu şi regresia ochilor a provocat la animalele din subteran.  
Dezvoltarea puternică a altor simţuri: - simţul tactil al animalelor cavernicole este 

bine dezvoltat, la unele specii lungimea antenelor depăşeşte lungimea corpului (crustaceul 
decapod Troglocaris schmidti); - s-a dezvoltat puternic sensibilitatea chimică şi olfactivă. 
Lipsa ochilor la animalele din subteran nu denotă o completă lipsă de sensibilitate la lumină. 
Aceste organisme sunt lucifuge. Ele percep lumina cu ajutorul tegumentului ca şi stadiile 
filogeneticeindepărtate.  

Absenţa luminii din mediul hipogeu a dus şi la DEPIGMENTAREA CORPULUI 
animalelor care trăiesc aici. Corpul este de culoare albă sau transparent. Animalele scoase la 
suprafaţă se repigmentează: Ex. lătăuşul de peştera (Gammarus pulex subterraneus) sau 
batracianul Proteus anguinus în prezenţa luminii naturale sau artificiale se repigmentează.  
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Temperatura relativ constantă din mediul subteran a dus la PIERDEREA 
MECANISMELOR DE TERMOREGLARE la animale ce trăiesc în acest mediu. În 
România  temperatura medie în subteran este de 8oC±1oC, iar temperatura apelor subterane 
cu un grad mai redusă decât a spaţiilor cu aer subpământene. 

Ca urmare a constanţei temperaturii animalele din mediul subteran sunt 
STENOTERME. Gradul de stenotermie al acestor animale este legat de vechimea lor în 
mediul hipogeu. Unele specii precum Niphargus încă mai au mecanisme de termoreglare 
fiind găsit în apa de izvor cu temperaturi mai ridicate decât apa freatică, în timp ce crustaceul  
Crangonyx moare atunci când temperatura apei creşte sau scade cu câteva grade faţă de 
media anuală. 

HRANA organismelor din peşteri constă în substanţe organice antrenate de apa de 
la suprafaţa solului şi din subsol rezultate în urma proceselor microbiologice din sol, resturi 
fecale ale liliacilor din peşteri,  substanţe organice provenite din descompunerea cadavrelor 
organismelor care trăiesc în peşteri sau produse de bacteriile chemosintetizante. Această 
cantitate de hrană. fie de natură endogenă, fie de natură exogenă este relativ redusă şi 
inconstantă cantitativ. Animalele din subteran sunt rezistente la inaniţie, în cea mai mare 
parte sunt detritivore (iau substanţele organice din detritusul ingerat) sau sunt osmivore (iau 
substanţele organice prin osmoză. Răpitorii se întâlnesc numai în mod excepţional. 

Umiditatea mare din spaţiile subterane permite unor forme acvatice să tăiască un 
timp în golurile subterane pline cu aer (harpacticidul Moraria, izopodul Stenasellus, 
amfipodul Niphargus). În acelaşi timp, unele specii care trăiesc în spaţiile aeriene subterane 
intră în apă pentru a se hrăni,  precum Oniscus, unele miriapode şi coleoptere cavernicole.
 Concentraţia mică de oxigen din apele subterane este compensată de CREŞTEREA 
PERMEABILITĂŢII TEGUMENTULUI organismelor hipogee, astfel că respiraţia poate 
fi şi de tip tegumentar, atât la cele acvatice cât şi la cele ce trăiesc în golurile peşterilor, dacă 
umiditatea este suficientă pentru a menţine tegumentul funcţional. 

Spaţiul freatic redus face ca majoritatea animalelor din subteran să aibă TALIE 
REDUSĂ de 1-2 mm sau chiar mai mică, precum unele rotifere, gastrotrichi, tardigrade, 
nematode, etc. Sunt însă şi organisme cu talie mai mare precum lătăuşul de peşteri-
Niphargus puteanus de 30 mm, turbelariatul Dendrocoelum infernale 15 mm sau crustaceul 
Stygodites balcanicus de 50 mm. Talia animalelor din subteran este cu atât mai mare cu cât 
habitatul lor are spaţii mai mari. 

Ritmul de viaţă ai organismelor din subteran nu are o periodicitate sezonieră ca la 
suprafaţă. Condiţiile abiotice fără fluctuaţii sezoniere din mediul subteran fac ca reproducerea 
sa aibă loc tot timpul anului încât la un moment dat se întâlnesc din aceeaşi specie indivizi 
aparţinând tuturor etapelor ontogenetice.  

Factorii de mediu din domeniul hipogeu înregistrează totuşi o serie de variaţii 
uşoare reflectate asupra evoluţiei lente a vieţuitoarelor din acest mediu. Aici trăiesc multe 
FORME RELICTE, stadiul lor evolutiv este corespunzător preglaciarului sau chiar erei 
terţiare. Se consideră că în domeniul hipogeu organismele au înregistrat o ÎNTÂRZIERE 
FILOGENETICĂ faţă de evoluţia celor de la suprafaţă (Pricope, 2000). 

 
Rezumat: Cuvinte cheie: Organisme subterane: troglobii, troglofile, trogloxene. Adaptări: Depigmentarea 
corpului (Niphargus puteanus,  Cambarus setosus, Cyclops teras, Asellus cavaticus, Dendrocoelum 
infernale, Troglochaetus beranecki). Repigmentarea: lătăuşul de peştera-Gammarus pulex subterraneus, 
batracianul Proteus anguinus. Talie redusă de 1-2 mm sau chiar mai mică: rotifere, gastrotrichi, tardigrade, 
nematode, etc. Talie mai mare: lătăuşul de peşteri-Niphargus puteanus de 30 mm, turbelariatul Dendrocoelum 
infernale 15 mm, crustaceul Stygodites balcanicus de 50 mm. Regresia ochilor la adult: batracianul Proteus 
anguinus, crustaceul Cambarus. Văzul a regresat complet : hidracarieni (Acherontacarus, Wandesia), insecte 
coleoptere (Trechus, Aphaenops), crustacee (Cambarus, Niphargus), peşti (Ablyopsis spelaeus, Lucifuga 
dentata, Stygicola subterranea), batracieni (Proteus anguinus), mamifere (Neotoma pensylvanica). Lungimea 
antenelor depăşeşte lungimea corpului: crustaceul decapod Troglocaris schmidti. 
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Organisme din peşteri.  
1-Niphargus puteanus, 2- Cambarus setosus, 3-Cyclops teras, 4-Asellus cavaticus, 
 5-Dendrocoelum infernale, 6-Troglochaetus beranecki (după Pricope 2000). 
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IZVOARELE 

 
Izvoarele constituie originea reţelei hidrografice a apelor curgătoare şi apar în local 

unde un strat acvifer răzbate la suprafata uscatului. Apele izvoarelor, în funcţie de originea 
lor, prezintă o serie de cacteristici fizice şi chimice precum: 

- sunt sărace în oxigen dar conţin mult CO2, stocat în bicarbonaţi. Bicarbonatul de 
calciu din apele izvoarelor, la suprafaţă, pierde CO2, şi se transformă în 
carbonat de calciu care se depune pe pietre sub formă de travertin; 

- au o temperatură constantă şi relativ coborâtă, în jur de 8oC, excepţie fac izvoarele 
termale cu temperaturi mai ridicate decât ale mediului; 

- reacţia ionică a apei este neutră, dar se alcalinizează datorită pierderii de bioxid de 
carbon care se degajă în atmosferă sau este utilizat de plante în procesul de asimilaţie 
clorofilană (Oros, 1981; Pricop F., 2000; Pora E., Oros I., 1974; Tomescu N., Gaboş 
M., 1989).  
După origine şi gradul lor de adaptare la viaţa de izvor organismele crenobionte pot 

forma trei grupe mari:  
 crenobii, organisme care trăiesc numai în apa izvoarelor;        
 crenofile, organisme care trăiesc în apa de izvor dar pot fi găsite şi în alte ape;   
 crenoxene, care ajung accidental în apa izvoarelor.  
Ramura limnologiei care se ocupă cu studiul organismelor  

care trăiesc în izvoare se numeşte crenobiologie (de la cuvintele greceşti krene = izvor, bios 
= viaţă, logos = stiinţă). 

După forţa cu care apa ţâşneşte din pământ, debitul apei şi viteza curentului de apă 
care se formează, izvoarele sau crenoanele pot fi: 

- izvoare limnocrene, 
- izvoare reocrene, 
- izvoare helocrene. 
IZVOARE LIMNOCRENE care au aspectul unor bazine mici în care apa iese de jos 

în sus sau lateral, cu debit relativ moderat, fundul bazinului fiind căptuşit cu mâl sau nisip. 
Excedentul de apă se scurge formând pârâiaşe cu vegetaţie. Curentul apei este slab, bazinul 
izvorului fiind populat adesea cu animale de ape stătătoare (forme lentice):  

 larve de diptere, larve şi adulţi de coleoptere,  
 larve de trichoptere si perlide,  
 crustacei (Candona),  
 viermi (Tubifex, Lumbriculus),  
 mormoloci de broască şi forme tinere de Salamandra maculosa. 

          IZVOARELE REOCRENE sunt caracteristice regiunilor calcaroase sau sunt prezente 
în lungul faliilor bogate în precipitatii. Debitul este mare, apa ţâşneşte cu putere din stâncă, 
este de bună calitate şi este adesea utilizată pentru alimentarea cu apă. Viteza curentului este 
mare, vegetaţia proprie lipseşte, fauna este săracă, formata de: planarii (Dugesia, 
Polycelis), crustacei (Gammarus), gasteropode mici (Ancylus); larve de trichoptere 
(Agapetus, Hydropsyche). În izvoarele reocrene îşi depune icrele păstrăvul de râu. 
          IZVOARELE HELOCRENE numite şi izvoare de bahnă, au debit mic, apa 
musteşte în sol formând o zona mocirloasă, cu vegetaţie caracteristică. În perioadele cu 
precipitaţii multe, apa se scurge din aceste izvoare formând mici pârâiaşe, în timp ce vara 
izvorul seacă, iar solul se usucă. Vegetaţia acestor izvoare este săracă; lipsa de hrană stabilă 
ceea ce face ca fauna să fie săracă. Sunt situaţii în care izvorul unui râu întruneşte 
caracteristicile a două sau trei tipuri de izvoare descrise anterior. De exemplu, râul Moldova 
are un izvor de tip limnoreohelocren. 
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După modul în care iese apa din sol putem deosebi două categorii mari de izvoare: 
- izvoare ascendente în care apa are iniţial un traseu descendent, umple fisurile 

scoarţei apoi datorită presiunii hidrostatice formate ies la suprafaţă; 
- izvoare descendente în care apa, datorită înclinaţiei pantei şi forţei de gravitaţie, 

coboară apoi iese la suprafaţă în locul în care stratul acvifer erodează roca. 
O categorie aparte de izvoare o constituie izvoarele termale a căror apă la ieşirea din 

sol depăşeşte temperatura maximă a apelor de suprafaţă de 30oC, temperatura acestor izvoare 
este determinată de temperatura substratelor geologice pe care le străbat, de unde şi 
denumirea de izvoare geotermale. 

În funcţie de temperatura lor izvoarele geotermale pot fi  
 hipotermale (cu temperatura cuprinsă între 20-36oC),  
 termale (temperatura de 36-37°C),  
 mezotermale (temperatura cuprinsă între 37-42°C) şi  
 hipertermale (temperaturi mai mari de 42°C).  

Când mineralizarea izvoarelor termale este mare, acestea poartă numele de termo-minerale.  
Disciplina care studiază apele minerale terapeutice se numeşte crenologie. 
Fauna şi flora izvoarelor termale sunt de tip stenoterm termofil. În imediata apropiere 

a izvoarelor termale trăiesc specii care suportă temperaturi ridicate precum  
 protozoarul Nasula elegans (50-52°C),  
 crustaceul Cipris balnearis (45oC),  
 insecte precum Hydrobius orbicularis (50oC),  
 peşti precum Scardinius racovitzai (28-40°C) sau  
 alga albastră Aphanizomenon floss-aque din izvoarele de la Herculane 

care suportă temperaturi de până la 70oC. 
 

Rezumat: Cuvinte cheie: Crenobiologia (grec. krene = izvor). Organismele crenobionte: crenobii, crenofile, 
crenoxene. Izvoarele sau crenoanele pot fi:- izvoare limnocrene,- izvoare reocrene,- izvoare helocrene. 
Izvoare limnocrene: curentul este slab, cu vegetatie si forme lentice: larve de diptere, larve şi adulţi de 
coleoptere, larve de trichoptere si perlide, crustacei (Candona), viermi (Tubifex, Lumbriculus), mormoloci 
de broască şi forme tinere de Salamandra maculosa. 
Izvoare reocrene: viteza curentului mare, vegetaţia lipseşte, fauna săracă: planarii (Dugesia, Polycelis), 
crustacei (Gammarus), gasteropode mici (Ancylus); larve de trichoptere (Agapetus, Hydropsyche), îşi 
depune icrele păstrăvul de râu. 
Izvoare  helocrene-de bahnă / zona mocirloasă /vegetaţia si fauna săracă 
Izvoarele geotermale: hipotermale (cu temperatura cuprinsă între 20-36oC), termale (temperatura de 36-
37°C), mezotermale (temperatura cuprinsă între 37-42°C) şi hipertermale (temperaturi mai mari de 42°C). 
Fauna şi flora izvoarelor termale / de tip stenoterm termofil: protozoarul Nasula elegans (50-52°C), crustaceul 
Cipris balnearis (45oC), insecte Hydrobius orbicularis (50oC), peşti Scardinius racovitzai (28-40°C) sau alga 
albastră Aphanizomenon floss-aque care suportă temperaturi de până la 70oC. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fauna izvoarelor limnocrene.  1-Niphargus valachicus, 2-Synurella ambulans,-3-Asellus 
aquaticus, 4-Cyclops teras, 5-Asellus cavaticus, 6-Dendrocoelum infernale, 7- Physa acuta, 8-
Bithynia tentaculata, 9-Thyopsis cancellata, 10- Sialis lutaria, 11- Lype reducta, 12- 
Limnophilus flavicornis, 13- Lithax obscurus, 14- Beraea pullata, 16- Dacothyas savulescu, 
17- Hygrobates norvegicus, 18- Bandakia corsica, 19- Halodes minuta, 20- Eubria palustris 
(dupa Pricope, 2000) 
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APELE CURGĂTOARE 

 
1. Caracteristicile hidrografice şi biologice 

Apele curgătoare sunt ecosisteme acvatice, de regulă cu caracter permanent, a căror 
apă se deplasează de la izvor spre vărsare printr-o depresiune numită albie, sub influenţa 
gravitaţiei, ca urmare a diferenţei de altitudine faţă de nivelul mării. 

Disciplina hidrobiologică care se ocupă cu studiul apelor curgătoare poartă numele de 
potamologie. Denumirea vine de la cuvintele greceşti potamos=râu şi logos=studiu. 

Condiţiile de formare, regimul de preciăitaţii şi situarea geografică conferă apelor 
curgătoare anumite  

CARACTERISTICI HIDROGRAFICE ŞI BIOLOGICE:  
 adâncime,  
 lăţime,  
 debit,  
 viteza curentului,  
 transportul de materiale,  
 repartizarea zonală a unor organisme acvatice, etc. 

Adâncimea apelor curgătoare variază în funcţie de mărimea lor de la câţiva 
centimetri în cazul pâraielor, până la zeci de metri în cazul fluviilor. Adâncimea relativ mică 
a apelor curgătoare face ca presiunea hidrostatică, ca factor abiotic, să nu intervină în 
distribuţia organismelor potamofile (Pricope, 2000). 

Lăţimea apelor curgătoare depinde de debitul apei şi variază în limite largi de la metri 
pâna la câţiva km ca în cazul marilor fluvii în zona de vărsare. În mod obişnuit curgerea apei 
se face printr-o albie, numită şi albie minoră. În timpul creşterii apelor datorate precipitaţiilor 
apele acoperă şi zona adiacentă adică albia majoră, modificându-şi substanţial lăţimea. 

Debitul  apelor curgătoare include :  
 debitul lichid,  
 debitul solid,  
 biodebitul,  
 debitul substanţelor solvite; 

şi variază în funcţie de: 
 abundenţa precipitaţiilor,  
 de sezon,  
 de amplasarea lor geografică.  

Debitul lichid global al apelor curgătoare este cantitatea totală de apă pe care o 
transportă apele curgătoare de toate categoriile în cursul unui an, fiind estimat între 37.000 şi 
41.000 km3  (Pricope, 2000). Debitele apelor curgătoare variază foarte mult în funcţie de 
zona geografică în care sunt amplasate acestea, astfel: 

- în regiunile polare, apa este îngheţată în majoritatea timpului sau apele pot curge pe 
sub gheaţă, debitul este mic; 

- în regiunile temperate, apele curgătoare îngheaţă rar, debitele sunt foarte variabile, în 
funcţie de sezon; 

- în regiunile ecuatoriale, debitele sunt mari şi constante, deoarece  
cantitatea de precipitaţii este mare şi constanta. Aici sunt apele cu debitele cele mai mari de 
pe glob: Amazon, Congo. Mekong. 

Debitul solid. Odată cu masele de apă sunt antrenate cantităţi însemnate de 
componente solide (particule de argilă, nisip, etc) care formează debitul solid al apelor. 
Debitul solid global al apelor curgătoare de pe Terra a fost estimat la 0,13 x 108 tone pe an. 
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Cantitatea de hidrobionţi transportată de o apă curgătoare formează biodebitul acelei 
ape. Cantitatea de substanţe minerale solvite constituie debitul substanţelor solvite. 

Curentul apei sau viteza de curgere a apelor depinde de înclinarea pantei, de 
denivelările albiei, de distanţa dintre maluri şi de adâncimea apei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Principalele sectoare ale apelor curgătoare (după Pora şi Oros, 1974) 
  

În lungul unei ape, de la izvor spre revărsare, are loc o diminuare a vitezei de curgere 
datorită micşorării pantei şi creşterii fenomenelor de frecare.  

Curgerea apei are loc în toată masa ei dar, cu viteză diferită, determinând apariţia a 
doi biotopi distincţi:  

 biotopul lotic şi biotoul lentic. 
Biotopul lotic este zona în care viteza apei este mare, organismele planctonice ajung 

aici în mod accidental, biotopul fiind populat de organisme bentonice bine fixate pe substrat 
sau de organisme bune înotătoare. 
 Biotopul lentic este cel în care viteza apei este redusă, alături de organismele 
bentonice şi nectonice, se dezvoltă un plancton specific apelor curgătoare numit 
potamoplancton. Începând de la izvor spre revărsare biotopul lotic se restrânge, iar cel lentic 
se extinde, astfel că în zona de vărsare a marilor fluvii biotopul lentic este predominant. 
 După Decamp (1971) curentul apei este  

 foarte lent când viteza este sub 10 cm/s,  
 lent între 10 şi 25 cm/s,  
 moderat între 25 şi 50 cm/s,  
 rapid între 50 şi 100 cm/s şi  
 foarte rapid când viteza apei depăşeşte 100 cm/s (Pricope, 2000). 

 Viteza curentului apei determină orientarea, mişcarea, forma organismelor şi 
numărul de specii de-a lungul unei ape curgătoare.   

Organismele nectonice din apele curgătoare sunt rheotactice adică au tendinţă de a 
urca contra curentului compensând astfel puterea de spălare a apei în mişcare. 

Viteza curentului de apă influenţează  forma corpului peştilor din apele curgătoare:  
Profilul transversal al corpului este cu atât mai rotund cu cât viteza apei în care trăiesc 

peştii este mai mare.  
Peştii din apele de  munte au corpul fuziform, rotund în secţiune transversală, iar 

peştii din apele line de câmpie au corpul turtit lateral, lenticular în secţiune transversală. 
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Viteza de înot a peştilor este dependentă de viteza de curgere a apei. Din acest punct 

de vedere peştii pot fi împărţiţi în două grupe: 
- peşti care se epuizează repede, precum platică, linul, crapul, care trăiesc în ape cu 

viteză redusă; 
-  peşti care obosesc greu, precum păstrăvul, cleanul, mreana, specifice apelor cu 

viteze crescute.  
 Forma căsuţelor unor larve de insecte acvatice şi materialul din care sunt construite 
este influenţată de viteza curentului de apă. Forma căsuţelor este în general aplatizată. În 
apele repezi căsuţele sunt netede formate din materiale fine în timp ce în apele lente 
căsuţele sunt construite din material grosier. 
 Diminuarea numărului de specii odată cu creşterea vitezei apei este o consecinţă 
majoră a variaţiei curentului în lungul unei ape curgătoare. La izvoare numărul de specii este 
mai mic decât la vărsare. Un studiu făcut pe Rin asupra speciilor de peşti arată că în timp ce 
la vărsare erau 41 de specii, la altitudinea de 700 m un număr de 11 specii iar la izvoare 
existau doar 3. 
 Temperatura apelor curgătoare creşte de la izvor spre vărsare dar există şi diferenţe 
termice între zona centrală a cursului şi mal.  În lungul unui râu, în funcţie de sezon şi 
lungimea lui, pot exista diferenţe de temperatură între izvor şi vărsare de 10-15oC. Local, 
temperatura apei este influenţată de adâncime, viteza curentului, expoziţia la soare, etc. 
Datorită mişcării continui a apei stratificaţia termică lipseşte. 
 Transportul materialelor desprinse de ape din mâluri sau din albie diferă cantitativ 
şi calitativ în funcţie de viteza curentului de apă, de debit şi de acţiunea de solvire a apei. 
 În zona lor superioară, apele curgătoare transportă material grosier, în cea mijlocie 
nisip, iar în zona inferioară mâl fin. În drumul lor de la izvor spre vărsare apele erodează 
mâlurile şi albia şi transportă material spre vărsare având tendinţa de a coborî nivelul 
izvoarelor la nivelul de vărsare al apei respective. 
 Transparenţa apelor curgătoare diferă de zona geografică, de cantitatea de 
precipitaţii, de natura substratului, etc. Ca o regulă generală în cursul unei ape curgătoare 
transparenţa scade de la izvor spre vărsare. 
 Gradul de turbiditate al apei influenţează adâncimea de pătrundere în apă a radiaţiei 
solare şi prin aceasta dezvoltarea fitoplanctonului, dar şi vederea organismelor animale şi 
posibilitatea de a se apăra de duşmani. 
 În zona superioară a unei ape curgătoare cu transparenţa ridicată se instalează o 
biodermă formată din alge şi muşchi. În zona inferioară cu transparenţa redusă la numai 
câţiva centimetri este limitată dezvoltarea planctonului şi a vegetaţiei bentonice, deşi celelalte 
condiţii ar fi propice dezvoltării acestora. 
 

PÂRÂUL 
Apele izvoarelor limnocrene şi reocrene se scurg pe pantele pronunţate ale zonelor de 

munte dând naştere pâraielor de munte.     
Acestea se caracterizează printr-o  

 pantă pronunţată,  
 viteza mare de curgere de 5-6 m/s, 
 debit redus datorită suprafeţei mici a zonei de alimentare. 
 Temperatura apei este scăzută în tot anul, cu variaţii sezoniere mici. 
 Datorită albiei cu numeroase denivelări şi cascade apa este bine oxigenată.  
 În mare parte a timpului apa este limpede, transparentă, scade numai în 

perioadele cu ploi abundente şi la topirea zăpezii când debitele cresc 
considerabil. 
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Diferenţa de viteză a curentului apei dintre firul central şi maluri precum şi 
denivelările frecvente ale albiei fac ca în pâraiele de munte să se constituie doi biotopi 
distincţi: 

1. biotopul lotic care ocupă majoritatea albiei şi  
2. biotopul lentic cu suprafaţă restrânsă.  

Organismele hidrobionte din pâraiele de munte sunt  
 oxifile,  
 stenoterme şi  
 au caracteristici morfo-fiziologice în funcţie de biotopul pe care îl ocupă. 

a. Biotopul lotic ocupă zona centrală a albiei. Organismele hidrobionte din acest 
biotop au adaptări variate la traiul în curentul apei care să favorizeze fixarea pe suport. 
Astfel, formele libere au corpul turtit, altele au dezvoltate organe anexe cu care se prind 
de substrat. La formele nectonice au dispărut prelungirile care servesc la înot iar majoritatea 
înoată uşor împotriva curentului având o conformaţie fuziformă, rotundă în secţiune 
transversală, cu o musculatură bine dezvoltată.  

Producătorii primari din pâraiele de munte sunt reprezentaţi prin       
 muşchi (Fontinalis) bine fixaţi pe pietre şi  
 alge microscopice şi filamentoase ce formează pe bolovani bioderma 

vegetală.  
Fauna este reprezentată prin  

 planarii,  
 plecoptere, efemeroptere şi trichoptere,  
 larvele unor diptere oxifile (Simulium şi Tanytarsus), 
 lătăuşul (Gammarus) şi melcul Ancylus.  
 Ihtiofauna pâraielor de munte este formată din  

păstrăv (Salmo trutta fario),  
boiştean (Phoxinus phoxinus) şi  
zglăvoaca (Cottus gobio). 

Fauna pâraielor de munte se hrăneşte în cea mai mare parte cu detritus. Peştii din 
această zonă se hrănesc cu larve de insecte acvatice, puiet de peşte şi mai rar cu detritus ca 
în cazul boişteanului. 

 
b. Biotopul lentic al pârâului de munte este situat la adăpostul pietrelor şi stâncilor 

mari din  apropierea malurilor unde apa este mai liniştită. Fauna şi flora este mai 
diversificată, apare chiar şi potamoplancton format din hidracarieni, rotifere şi copepode. 

În apropierea malurilor se formează un biotop marginal în care cresc plante hidrofile 
(Veronica, Calitriche), briofite, alge albastre, între care trăiesc numeroase nevertebrate 
acvatice. 
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RÂUL 
 
Caracteristici generale. Râurile sunt ecosisteme acvatice cu caracter permanent formate 

din confluenţa mai multor pâraie. Au o albie largă, adâncă şi stabilă, cu maluri mai joase şi 
mai puţin abrupte. Debitul apelor este crescut prin aportul afluenţilor, viteza apei se reduce, 
variaţiile termice sunt mari (Oros, 1981. Pricope, F., 2000, Pora, E., Oros, I., 1974. Tomescu, 
N., Gaboş, M., 1989). 
 Sursa primară de apă a râurilor o constituie precipitaţiile atmosferice. Lungimea 
râurilor este variabilă, se varsă în râuri mai mari, în lacuri, fluvii sau direct în mare. 
 Cantitatea medie anuală de precipitaţii necesară pentru menţinerea unui râu depinde 
de latitudine:  

 trebuie să depăşească 250 mm/m2/an în zonele temperate,  
 500 mm/m2/an în zonele tropicale şi  
 700 mm/m2/an în zonele subtropicale.  

Mărimea bazinului hidrografic trebuie să depăşească câţiva km2 în regiunile 
împădurite şi câteva mii de km2 în zonele de stepă (Papadopol, 1987). 
 În lungul unui râu, de la izvor la vărare, se delimitează cursul superior, mijlociu şi 
inferior. Cursul superior se caracterizează prin viteză mai mare a curentului, substratul şi 
sedimentele sunt antrenate în aval. În cursul mijlociu, în zonele de câmpie, configuraţia 
albiei se poate schimba datorită eroziunii malurilor fapt ce duce la formarea de meandre. 
Uneori albia minoră a râului se îndreaptă şi meandrele pierd legătura cu aceasta 
transformându-se în braţe moarte. Apa unui râu curge printr-o albie minoră de mărime 
variabilă. În perioadele cu debite crescute (precipitaţii, topirea zăpezii) apele ies din albia 
minoră şi se extind în albia de inundaţie sau albia majoră. 
 
Factorii abiotici ce caracterizează viaţa în râuri.  

Populaţiile şi biocenozele din râuri sunt influenţate în dezvoltarea şi existenţa lor de 
regimul hidrologic, de viteza curentului, de termica apei, de chimismul ei, de cantitatea şi 
calitatea suspensiilor purtate de râu şi se proprietăţile substratului. 
 Regimul hidrologic. În funcţie de sursele de alimentare şi oscilaţiile sezoniere ale 
debitului pot fi deosebite: 

- râuri cu regimuri simple, când anual există o perioadă cu debite  
mari din ploi sau zăpezi urmată de o perioadă cu debite relativ reduse; 

- râuri cu regimuri complexe,  care se alimentează din precipitaţii,   
gheţari şi ape subterane şi au debite variabile în timpul anului, în funcţie de factorii 
climatici. 

După regimul lor de alimentare Lvovici (1969), citat de Pricope 2000, împarte 
râurile în două categorii: 

- râuri mici sau elementare, cu un regim puţin variat în cuprinsul  
bazinului lor hidrografic; 

- râuri cu regim mixt sau complex, cu bazine hidrografice mari  
ce cuprind zone climatice diferite, cu mare varietate de forme de relief. 

 
După sursele de alimentare Ujvari (1959), citat de Pricope 2000, împarte râurile din 

România în patru categorii: 
- nival-moderat, cu alimentare subterană moderată. Aşa sunt râurile din regiunile 

montane (Bucegi, Făgăraş, Rodna) la care apa provine din topirea zăpezilor; 
- nivo-pluvial şi alimentare subterană moderate. Au alimentare mixtă (ploaie şi 

zăpadă), predominanţa fiind topirea zăpezilor. Din această categorie fac parte râurile 
mari Oltul, Mureşul; 
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- nivo-pluvial, cu alimentare subterană bogată, cum sunt râurile din bazinul superior 
al Oltului, depresiunile Ciuc, Gheorghieni, Bârsei;  

- pluvio-nival, cu alimentare subterană moderată. Au alimentare mixtă, predominantă 
fiind apa provenită din ploi. În această categorie sunt încadrate majoritatea râurilor 
din România ce curg în zona montană şi colinară la altitudini între 1.600 şi 400 m. 
 
Viteza curentului râului este determinată de: înclinaţia pantei, adâncimea-lăţimea 

albiei,oscilaţiile debitului,neregularităţile substratului. Viteza curentului este invers 
proporţională cu suprafaţa secţiunii transversale a şuvoiului de apă: în zonele cu albia largă şi 
adâncă curentul scade, iar în zonele înguste, la praguri, viteza creşte. 

În zona montană a râurilor viteza este de 5-6 m/s, mai crescută la praguri şi cascade. 
În zona de şes viteza curentului este în jur de 1 m/s, mai crescută în perioada viiturilor (1,5-2 
m/s). Curentul de apă în râuri are un caracter turbulent şi determină omogenizarea apei 
sub aspect termic, salin, gazos. 

Regimul termic al râurilor depinde de climatul regiunilor pe care le străbat, de 
energia solară incidentă, de schimbul caloric aer-apă şi apă-substrat şi de modul de alimentare 
al acestora. 

După modul de alimentare şi termica lor râurile din zonele temperate pot fi: 
- râuri autohtone, la care variaţiile termice depind de temperatura  

aerului, oscilând în jurul acesteia; 
- râuri alohtone, cu regimuri termice mai scăzute cu 8-10oC, faţă  

de primele, la care temperatura depinde mai puţin de termica aerului. 
Temperatura râurilor suferă  

 variaţii sezoniere care nu depăşesc 20-25oC şi 
 variaţii cicardiene cuprinse între 5 şi 10oC, cu atât mai mici  

cu cât râul este mai mare (3,6oC Mureşul de Arad). 
În perioada rece apele râurilor îngheaţă numai în iernile foarte aspre. Podul de gheaţă 

poate dura până la 120 de zile când predomină anticiclonul siberian dar poate lipsi în iernile 
blânde. 

Transparenţa apei râurilor depinde de natura substratului bentonic, de structura lui 
granulometrică, de viteza curentului, de debitul acestora, de densitatea organismelor 
planctonice. În râuri de munte cu albii pe roci dure şi sărace în plancton, transparenţa este 
maximă, în timp ce în râurile de câmpie transparenţa este redusă şi variabilă în funcţie de 
cantitatea de precipitaţii din bazinul hidrografic al râului şi de cantitatea de aluviuni cărată de 
pe versanţi. 

Există o corelaţie strânsă între cantitatea de suspensii cărate de apă, pe de o parte şi 
altitudinea medie a bazinului de recepţie, structura solului, înclinarea pantei şi gradul 
de împădurire a bazinului pe de altă parte (Diaconu, 1967). Astfel, în regiuni cu roci 
rezistente la eroziune (sisturi cristaline, roci eruptive) cantitatea de suspensii este sub 100 
g/m3 de apă iar în cele de piemont în condiţii de pante mari ajunge la 2.500-5.000 g/m3. 

Chimismul râurilor este dominat de carbonaţi (cca 60%), sulfaţi (10%), cloruri 
(cca 5%) şi alte săruri minerale (cca. 25%).  

După conţinutul de săruri solvite şi dominaţia unuia din ioni râurile pot fi împărţite 
în trei clase:  

 carbonate (C),  
 sulfate (S) şi  
 clorurate (Cl).  

-În fiecare clasă se deosebesc trei grupe după predominanţa ionilor de calciu şi magneziu şi 
a sumei ionilor de Na şi Ca.  
-În cadrul fiecărei grupe, după corelaţia dintre duritate şi alcalinitate se disting trei tipuri.  
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Cea mai mare parte a râurilor din România fac parte din grupa cu ape bicarbonatate.  
 Cele din zonele montane cu roci eruptive cristaline (Gutâi, Ţibleş, Rodna, 

Apuseni) au mineralizare slabă,  
 cele din zonele colinare şi de şes din regiunile carstice şi argiloase au, în 

general mineralizare moderată iar  
 râurile din regiunile secetoase de câmpie şi podiş (Jijia, Bârladul, Casimcea) 

au mineralizare ridicată. 
 
În clasa apelor sulfatate se încadrează unele râuri din regiuni cu salinizare 

continentală (Câmpia Jijia-Bahlui; depresiunea Huedin), au mineralizare mare mai ales în 
sectorul superior apoi se diluează treptat, magneziul şi calciul fiind ionii dominanţi.  

 
Râurile cu ape clorurate, grupa Na sunt răspândite în zone cu zăcăminte de sare şi de 

sărături continentale (Trotuş, Tazlău, Râmnic, Slănic) şi au un grad ridicat de mineralizare. 
 
După gradul de mineralizare râurile din România sunt grupate în patru categorii:  

 râuri cu mineralizare redusă (sub 200 mg/l),  
 cu mineralizare mijlocie (200-500 mg/l),  
 cu mineralizare ridicată (500-1000 mg/l) şi 
 cu mineralizare înaltă (peste 1000 mg/l).  

Gradul de mineralizare variază sezonier în funcţie de cantitatea de precipitaţii, 
mineralizarea scăzând în timpul viiturilor. 

 
Duritatea apei râurilor depinde de gradul lor de mineralizare, în raport cu sursele de 

alimentare, natura substratului bazinului de recepţie, etc.     
Apele râurilor  

 de munte, de roci cristaline au o duritate totală mică, sub 8-9 grade 
germane ; 

 din clasa carbonatate cu mineralizare medie au între 16-25 grade germane 
iar  

 cele cu mineralizare înaltă-peste 25 grade germane 
(1ogerman=10 mg CaO / 1 l apa, 1ofrancez=10 mg CaCO3 / 1 l apa). 

Duritatea râurilor prezintă o dinamică sezonieră în funcţie de temperatura apei şi de 
aciditatea ei. Duritatea este  

 minimă în lunile calde şi secetoase, când solubilitatea CO2 în apă scade şi 
este 

 maximă în perioadele ploioase când apele încărcate cu CO2 dizolvă cantităţi 
mari de săruri din substrat în special săruri de calciu. 

Cantitatea de gaze dizolvate în apa râurilor este în concentraţii suficiente pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a vieţii hidrobionţilor. Condiţii de hipoxie apar uneori în 
perioada de iarnă cu pod de gheaţă când este împiedicată difuzia oxigenului din atmosferă. 

Datorită conţinutului ridicat şi relativ constant de oxigen din apa râurilor organismele 
reobionte sunt sensibile la deficitul de oxigen şi la poluarea cu substanţe organice care este 
urmată de consum de oxigen pentru descompunerea bacteriană a acestor substanţe. 

Bioxidul de carbon este prezent în cantităţi mici în apa râurilor în perioada de vară 
datorită creşterii temperaturii şi consumului de către producătorii primari în procesul de 
fotosinteză dar creşte iarna, în special în apele cu concentraţii ridicate de substanţe organice.  

Bioxidul de carbon, bicarbonaţii şi carbonaţii se găsesc într-un echilibru dinamic 
determinând puterea de tamponare a apei. 
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Asociaţii de organisme din râuri.  
În apele curgătoare cu regim complex şi bazin hidrografic relativ întins se disting  

două zone ecologice distincte (Papadopol, 1978): 
1- o zonă cu ape mici şi curent puternic, albia este formată din roci dure iar 

bentalul este lipsit de mâl; zona este populată cu organisme sesile, fixate pe substrat 
(biotecton şi zoobentos) şi cu specii nectonice bune înotătoare. Zona corespunde biotopului 
lotic; 

2- o zonă cu ape mai adânci, curent mai slab, substrat bentonic moale şi mobil 
format din nisip şi zona este populată cu hidrobionţi endobentonici, iar în pelagial se 
dezvoltă organisme planctonice (producători, consumatori şi reducători) alături de cele 
nectonice. Zona ar corespunde biotopului lentic. 

 
O altă zonare ecologică a apelor curgătoare a fost făcută de J. Illies (1961) pe baza 

termicii apei, vitezei curentului şi a naturii substratului. Acest autor împarte cursul unei 
ape curgătoare în două zone: 

1- rhitronul, adică porţiunea unui curs de apă de la izvor până în zona cu amplitudine 
medie lunară a termicii de 20°C, unde viteza curentului de apă este mare, conţinutul în 
oxigen crescut, debitul relativ scăzut. Substratul bentonic este format din bolovăniş, pietriş 
şi nisip, mâlul fiind prezent numai în coturile ferite de curent. Organismele care populează 
această zonă sunt reobionte şi polioxifile, cu adaptări morfologice şi comportamentale la 
viaţa de curent;  

2- potamonul, este zonă din aval de rhitron unde temperaturile medii lunare depăşesc 
20°C în zona temperată, viteza curentului este redusă. În această zonă pot apare deficite de 
oxigen. Substratul bentonic constă din nisip şi mâl însă apele pot transporta şi materiale 
mai grosiere. Hidrobionţii din această zonă sunt euritermi şi termostenotermi, reotoleranţi 
şi pot fi întâlniţi şi în ecosistemele stătătoare. 

 
Comunităţile de organisme specifice râului sunt  

 planctonul şi nectonul, în pelagial şi  
 perifitonul şi bentosul, în bental. 

 
Planctonul râurilor poartă numele de potamoplancton, are o origine heterogenă fiind format 
din forme autohtone, proprii râului şi forme alohtone, aduse de afluenţi. Numărul de specii 
planctonice creşte de la izvor spre vărsare odată cu scăderea vitezei curentului de apă. 

Fitoplanctonul râurilior este reprezentat prin diatomee care constituie peste 50% din 
fitoplancton, cloroficee, cianoficee, conjugate heteroconte şi dinoflagelate. 

În perioadele reci ale anului domină diatomeele dar odată cu creşterea 
temperaturilor predomină cloroficeele şi cianoficeele.  

 Dintre diatomee sunt frecvent întâlnite specii ale genurilor Melosira, 
Asterionella, Cyclotella.  

 Cloroficeele sunt reprezentate prin specii ale genurilor Pediastrum, 
Scenedesmus, Eudorina, iar  

 cianoficeele prin specii de Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon. 
Zooplanctonul din râuri este format din specii de  

 rotifere din genurile Keratella, Poliarthra, Brachionus,  
 cladocere precum Daphnia, Bosmina, Leptodora şi  
 copepode din genurile Eucyclops, Dioptomus, Mesocyclops. 

Bacterioplanctonul din râuri este mai dezvoltat în zonele de câmpie comparativ cu 
cele montane. Densitatea bacterioplanctonului este maximă în perioada de viituri şi scade la 
minim în perioada dintre acestea.  



 493 

Se constată o crestere a numărului de bacterii planctonice după deversarea în apa 
râurilor a unor reziduuri încărcate cu substanşe organice. Odată cu suspensiile apa râurilor 
transportă şi cantităţi mari de hidrobionţi care formează biodebitul râului. Acesta are valori 
variabile în funcţie de debitul râului, de viteza curentului şi de alţi factori. De exemplu, 
Dunărea inferioară, în regim de debit crescut în iulie - septembrie 1967 a transportat peste 
36.000 tone de plancton, iar anul următor, în aceeaşi perioadă, dar în regim de debit scăzut a 
transportat numai 9.800 tone (Papadopol, 1978). 
 
Bentosul din râuri este format în principal din biotecton, microfitobentos şi zoobentos.  

Macrofitele bentonice se dezvoltă numai în zone cu ape limpezi şi curent slab.  
Componenţa specifică a comunităţilor bentonice depinde de tipul de râu şi are o 

distribuţie în mozaic, fără o succesiune longitudinală evidentă.  
 
Biotectonul sau bioderma este format din hidrobionţi sesili, plante şi animale, de obicei 
microscopici.  
Producătorii din biotecton sunt reprezentaţi prin specii de  

 diatomee (Synedra, Cymbella, Gomphonema),  
 cloroficee (Cladophora, Oedogonium),  
 cianoficee (Nostoc, Ligbya),  
 muşchi (Fontinalis).  

 Consumatorii sunt prezenţi prin  
 rotifere, oligochete, briozoare, gasteropode, insecte. 

 
Zoobentosul râurilor de munte constă din specii de  

 turbelariate, oligochete, gasteropode, amfipode (Gammaridae),  
 insecte efemeroptere, plecoptere, trichoptere,  
 spongieri, briozoare, hidracarieni. 

 
Nectonul râurilor din zona temperată este format din  

 peşti şi un număr mic de specii de  
 crustacee superioare,  
 amfibieni şi  
 mamifere acvatice.  

Peştii care populează apele curgătoare pot aparţine unor : 
 specii sedentare, care trăiesc permanent în râuri precum păstrăvul, bibanul, 

boişteanul;  
 specii migratoare care trăiesc în mare şi intră în apele curgătoare pentru hrănire 

sau reproducere precum scrumbia de Dunăre, morunul, nisetrul;  
 specii semimigratoare care se deplasează în diverse sectoare ale apelor curgătoare 

pentru hrănire sau reproducere precum morunaşul (Vimba vimba) sau babuşca 
(Rutilus caspicus). 

 
Peştii din apele curgătoare cuprind 5 grupe ecologice (după Huet (1946), citat de 

Pricope 2000,): 
-   salmonide tipic reofile, precum păstrăvul şi lipanul, specii care populează rhitronul; 
-   ciprinide reofile de ape repezi precum cleanul, scobarul şi mreana; 
-   ciprinide de însoţire precum porcuşorul, morunaşul, roşioara; 
-   ciprinide de ape calme, de câmpie, cum sunt crapul, plătica, linul; 
-   răpitori de însoţire ai acestora: bibanul, ştiuca, ghiborţul. 
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În funcţie de viteza curentului apei şi de valoarea altor factori abiotici în lungul apelor 
curgătoare pot fi stabilite mai multe zone piscicole, cu specii caracteristice fiecărei zone. 
Zonarea piscicolă a apelor curgătoare.  

Distribuţia speciilor de peşti în lungul unei ape curgătoare se face în funcţie de viteza 
apei şi factorii ecologici care îi determină (temperatură, oxigen, etc). Astfel, în lungul unei 
ape curgătoare se disting mai multe zone caracterizate prin prezenţa anumitor specii de peşti. 
În România pot fi distinse următoarele zone piscicole:  
1. Zona păstrăvului, 2. Zona lipanului, 3. Zona scobarului, 4. Zona mrenei, 5. Zona 
crapului. 

 
1. Zona păstrăvului este cantonată în ape curgătoare cu pante pronunţate, cu debit 

relativ constant, viteză mare de curgere, cu maluri neregulate şi neconsolidate. În albie sunt 
bolovani şi din loc în loc nisip. Apa nu îngheaţă iarna, iar vara este rece şi bine oxigenată. 

Zona păstrăvului cuprinde zona pâraielor şi râurilor de munte, limita superioară fiind 
limita superioară a pădurilor, iar cea inferioară este Bistriţa Moldovenească (900 m 
altitudine), iar în Banat coboară până la altitudinea de 180 de metri. 

Specii caracteristice acestei zone sunt: 
- Salmo trutta fario (păstrăvul de râu) specie criofilă şi oxifilă cu dimensiuni 

medii de 20-30 cm şi 200-300 g. Varibilitatea coloristică şi dimensională este 
mare. Reproducerea are loc în noiembrie-decembrie, la temperatura apei de 6-8°C. 
Exemplarele mature fac migraţii spre izvoarele pâraielor şi depun ponta în pietriş 
şi gropi săpate de masculi. Prolificitatea este de 1.000-1.500 de icre/kg de peşte. 
Hrana constă în insecte acvatice şi aeriene, peşti marunţi din zona (zglâvoc, 
grindel, boiştean) sau chiar puiet de păstrăv;  

- Cottus gobio (zglăvoaca), peşte de talie mică cu dimensiuni medii de 8-10 cm. 
Trăieşte exclusiv în pâraie de munte mai rar în lacurile de munte. Reproducerea 
are loc primăvara (martie-aprilie), maturitatea sexuală este atinsă la 2 ani, 
fecundaţia este internă; 

- Noemacheilus barbatulus (grindel sau molan) este un peşte de talie mică 
(obişnuit 10-15 cm), coloraţia este foarte variabilă. Maturitatea sexuală este atinsă 
la 1 an, reproducerea are loc din aprilie până în iunie. Hrana este formată din 
nevertebrate bentonice, perifiton şi detritus organic;  

- Phoxinus phoxinus (boiştean, crai) este un peşte de talie mică (obişnuit 9-10 
cm). Coloraţia este vie în perioada de reproducere când apar şi tuberculi nupţiali. 
Reproducerea are loc din aprilie până în iunie, hrana este formată din insecte 
aeriene şi acvatice, crustacee şi mai rar vegetaţie sau detritus. 

 
2. Zona lipanului este zona apelor de munte cu albia mai largă, cu viteza curentului 

mai moderată, cu debit crescut. Fundul albiei este acoperit cu pietris şi nisip, variaţiile medii 
de temperatură sunt de 5-10°C. Speciile de peşti caracteristice zonei sunt: 

- Thymallus thymallus (lipanul), peşte de talie mijlocie, cu dimensiuni obişnuite de 
30-35 cm. Reproducerea are loc primăvara, în martie-aprilie, icrele sunt depuse pe 
pietriş. Puietul se hrăneste cu plancton, iar adulţii cu larve de insecte, 
crustacei şi ocazional cu icre şi puiet de peşte; 

- Barbus meridionalis (mreana vânătă sau moioaga) este o specie de talie 
mijlocie, cu dimensiuni maxime de 28 cm. Arealul ei se extinde şi în partea 
superioară a zonei colinare. Reproducerea are loc primăvara, iar hrana este 
formată din nevertebrate acvatice bentonice; 

- Leuciscus cephalus (cleanul) este un peşte de talie mijlocie spre mare cu 
dimensiuni obişnuite de 25-30 cm dar poate ajunge şi până la 75 cm şi 4 kg. 
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Arealul lui se întinde din zona lipanului până la vărsarea râurilor în Dunăre. 
Reproducerea se desfăşoară din aprilie până în iunie, hrana este formată din 
nevertebrate acvatice şi puiet de peşte; 

- Hucho hucho (lostriţa) este o specie de talie mare, dimensiunile obişnuite sunt de 
2-3 kg, dar poate ajunge şi la 1 m si 10-12 kg. Trăieşte în râurile de munte mari, 
cu apă adâncă şi curent puternic. Este prezentă şi în lacurile de acumulare 
montane. Reproducerea se desfăşoară primăvara la temperaturi ale apei de 7-8°C. 
Femelele depun între 3 şi 12.000 de icre, în funcţie de talie. Maturitatea sexuală 
are loc la 5 ani. Puietul se hrăneşte cu zooplancton apoi cu larve de insecte 
acvatice iar adulţii sunt aproape exclusiv ihtiofagi. 

 
3. Zona scobarului se întinde în zona colinară, în ape cu fundul pietros, nisipos şi 

uneori argilos. Apa rămâne tulbure mare parte din an cu oscilaţii termice sezoniere de 18-20°C.  
Speciile caracteristice zonei scobarului sunt: 

- Chondrostoma nasus (scobarul) este o specie de talie mare, obişnuit 40 cm şi 1 
kg, dar poate ajunge la 60-70 cm şi 6 kg. Gura este inferioară, transversală; falca 
inferioară este acoperită cu o placă cornoasă cu care rade bioderma de pe pietre. 
Trăieşte în zona colinară până la vărsarea râurilor în Dunăre, este o specie reofilă, 
intră în bălţi rareori. 
Reproducerea are loc primavara, în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 8-10°C. 
Hrana este preponderent vegetală formată din bioderma algală, alge 
filamentoase, detritus organic; 

- Gobio gobio (porcuşorul) este un peşte de talie mică, cu variabilitate 
dimensională şi coloristică foarte pronunţată. Trăieşte în apele din zona 
submontană şi colinară dar este prezent uneori şi în ape stătătoare, bălţi sau iazuri 
alimentate din râuri; 

- Vimba vimba carinata (morunaşul) este o specie de talie mijlocie, cu dimensiuni 
obişnuite de 30-35 cm. Este o specie reofilă, arealul se întinde din zona colinară, 
până în Dunăre. Este prezentă uneori şi în apele salmastre de la gurile Dunării sau 
în Razelm. Hrana constă din gamaride, chironomide, viermi, resturi vegetate şi 
mai rar puiet de peşte. 

 
2. Zona mrenei cuprinde zona colinară şi de şes a apelor curgătoare, cu fundul albiei  

acoperit cu nisip şi mâl, albia formează numeroase meandre. Apa este tulbure în mare parte a 
anului, cu debite mari, oxigenarea este moderată, variaţiile termice anuale sunt de  10-15°C. 
Speciile caracteristice zonei mrenei sunt: 

- Barbus barbus (mreana) este o specie de talie mare cu dimensiuni obişnuite de 
40-50 cm şi l kg, dar poate ajunge până la 85 cm şi 810kg. Trăieşte exclusiv în 
apele curgătoare mari din zona colinară şi de şes. Preferă apele adânci, cu fund 
nisipos, relativ curate. Este o specie în regres. Reproducerea are loc în perioada 
mai-iulie, în ape adânci. Maturitatea sexuală este atinsă la 3-5 ani. Femelele depun 
icrele pe nisip sau crengi. Hrana mrenei constă din insecte acvatice, viermi, 
crustacee, rar consumă plante sau icrele altor specii; 

- Aspius aspius (avatul) este un peşte de talie mijlocie-mare, cu dimensiuni 
obişnuite 30-40 cm, uneori până la 80 cm. Trăieşte în zona colinară şi de şes, în 
Dunăre, în bălţile mari, în lacuri dulci şi salmastre. Reproducerea are loc în 
aprilie-mai la temperaturi de 6-10°C, maturitatea sexuală este atinsă la 4-5 ani. 
Puietul se hrăneşte cu plancton, adulţii sunt ihtiofagi de zi. Avatul este singurul 
ciprinid răpitor din apele noastre; 

- Alburnus alburnus (obleţ, sorean) este o specie de talie mijlocie mică, cu 
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dimensiuni obişnuite de 12-15 cm. Trăieşte din regiunea submontană până în 
Delta Dunării dar şi în lacuri dulci sau uşor salmastre. Hrana este constituită din 
plancton şi insecte aeriene şi acvatice; 

 
- Silurus glanis (somnul) este un peşte de talie mare, greutatea obişnuită a adulţilor 

pescuiţi este de 30-40 kg. În mod excepţional poate ajunge la 5 m şi 400-500 kg. 
Este o specie reofilă, trăieşte în râurile mari din zona colinară pânâ în Dunăre, 
intră în bălţile Dunării primăvara pentru reproducere apoi se retrage. 
Reproducerea are loc în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 18-20oC. Femelele 
depun icrele pe plante, în iocuri cu curent slab de apă. Icrele sunt toxice. Puietul se 
hrăneşte cu larve de diptere şi efemeride, peşti de talie mică iar adulţii cu peşti, 
alte animale vânate noaptea. 

 
5. Zona crapului cuprinde cursul inferior al râurilor de şes, Dunărea românească si 

bălţile din lungul ei. Apele au curs lent, sunt tulburi cea mai mare parte a anului, slab 
oxigenate, cu fund nisipos, argilos sau mâlos.  Variaţiile termice anuale ating 20°C.  

Speciile dominante din zona crapului sunt:  
- Cyprinus carpio - este o specie de talie mare, cu dimensiuni obişnuite de 50 cm şi 

2-3 kg, maxim 1 m şi 27 kg. Crapul sălbatic prezintă trei vărietăţi diferite prin 
conformaţia corpului (gibbosus, hungaricus şi oblongus) iar crapul de cultură cel 
puţin trei rase principale (Lausitz, Galiteana şi Aischgrund). Arealul său 
cuprinde zona colinară şi de şes a apelor curgătoare, Dunărea si bălţile adiacente. 
Reproducerea are loc pe terenuri întinse proaspăt inundate, în ape curgătoare sau 
uşor stătătoare, în perioada aprilie-mai la temperaturi ale apei de 18°C. Puietul de 
crap este zooplanctonofag apoi trece la hrana bentonică, iar adulţii au un regim 
de hrană omnivor; 

- Carassius auratus gibelio (carasul argintiu) este o specie de mărime mijlocie, cu 
dimensiuni obişnuite de 20-25 cm. Trăieşte în toate apele stătătoare din zona 
colinară şi de şes, chiar în zona scobarului. Reproducerea are loc în aprilie-mai, la 
temperaturi ale apei de 1820°C. Masculii sunt rari sau lipsesc în unele populaţii. 
Fecundaţia este ginogenetică, icrele sunt "fecundate" de spermatozoizi de crap sau 
caracudă. Hrana constă din zooplancton, alge, nevertebrate bentonice; 

- Tinca tinca (linul) este un peşte de talie mijlocie, dimensiunile obişnuite fiind de 
25-30 cm, uneori 40 cm şi 1 kg. Trăieşte aproape exclusiv în ape stătătoare cu 
vegetaţie bogată; foarte rar este întâlnit în râuri; 

- Scardinius erythrophthalmus (roşioara) este o specie de talie mijlocie, cu 
dimensiuni obişnuite de 20-25 cm. Trăieşte în apele stagnante din zona colinară 
până în bălţile Dunării dar este prezentă şi în cursul inferior al râurilor mici de şes;  

- Abramis brama danubii (platica) este un peşte de ape stătătoare sau uşor 
curgătoare, prezentă în Dunăre şi bălţile ei dar şi în cursul inferior al râurilor. 
Dimensiunile obişnuite sunt de 25-50 cm dar uneori poate ajunge la 70 cm şi 4 kg. 
Puietul se hrăneste cu zooplancton şi zoobentos, iar adulţii cu animale bentonice: 
larve de chironomide, nematode, oligochete;  

- Perca fluviatilis (bibanul) este o specie de ape stătătoare şi lin curgătoare, 
prezentă în râuri din zona colinară şi de şes, dar şi în lacuri şi bălţi. Dimensiunile 
obişnuite sunt de 20-30 cm maxim 50 cm. Puietul de biban se hrăneşte iniţial cu 
zooplancton apoi cu alevinii altor specii, iar adulţii cu nevertebrate acvatice şi 
peşti; 

- Stizostedion lucioperca (şalăul) este o specie de ape stătătoare şi lin curgătoare 
dar suportă şi apele salmastre. Preferă apele relativ curate şi bine oxigenate. 
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Dimensiunile obişnuite sunt de 40-70 cm şi de 2-3 kg dar uneori ajunge la 1,3 m şi 
12-15 kg. 
Reproducerea are loc în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 1416°C, icrele sunt 
depuse pe vegetaţie sau crengi. Alevinii şi puii se hrănesc cu zooplancton şi 
crustacee mici iar adulţii sunt aproape exclusiv ihtiofagi; 

- Esox lucius (ştiuca) este o specie dulcicolă, puţin oxifilă, trăieşte în râuri din zona 
colinară şi de şes dar şi în apele stătătoare şi salmastre. Greutatea obişnuită este de 
2-3 kg dar poate ajunge la 1 m şi 15-16 kg. Reproducerea are loc la sfârşitul lui 
februarie - începutul lunii martie la temperaturi ale apei de 6-8°C. Maturitatea 
sexuală este atinsă la 3-4 ani. Alevinii şi puii se hrănesc iniţial cu zooplancton 
apoi cu puiet de peşte iar adulţii sunt exclusiv ihtiofagi. 

 
Această împărţire în zone piscicole nu este absolută, adesea ele se întrepătrund sau 

există ape în care una sau alta din zonele prezentate lipsesc sau lipsesc anumite specii 
considerate caracteristice acelei zone (dup[ Pricope, 2000). 

Între viteza apei, mărimea bazinului, unghiul pantei şi speciile de peşti din acel bazin 
se stabilesc anumite corelaţii concretizate în regula pantei: într-un spaţiu biogeografic dat, 
apele curgătoare de aceeaşi importanţă în ce priveşte lungimea şi adâncimea lor şi 
având pante comparabile au caractere biologice asemănătoare, în special în ceea ce 
priveşte populaţiile piscicole.  

 
 
 

FLUVIILE 
 
Fluviile sunt cursuri de apă continentală care străbat unul sau mai multe bazine 

higrografice colectând apa din numeroşi afluenţi şi care se varsă într-un bazin marin sau 
oceanic. 

Fluviile se caracterizează prin lungimi mari ale cursului de apă de mii de km, debite 
crescute datorită confluenţei mai multor râuri. Unele fluvii străbat unul sau mai multe lanţuri 
muntoase şi formează defilee. Albiile sunt largi, bine consolidate, cu pantă mică, cu 
maluri şi funduri uniforme şi purtând în suspensie însemnate cantităţi de mâl. 

Apa fluviului este tulbure în cea mai mare parte a anului, mai ales în cursul mijlociu 
şi inferior, conţinutul de oxigen şi termica variază în lungul cursului şi sezonier.  

 Pe unul sau ambele maluri ale fluviului se formează numeroase lunci 
inundabile care se întind pe distanţe mari.  

 În albia majoră există numeroase lacuri şi bălţi care au legătură permanentă 
sau temporară cu fluviul.  

 La vărsare în mările închise fluviile formează delte (Dunărea, Volga, Nilul) 
iar în mările deschise, cu maree, formează estuare (Sena, Amazon, Obi) 

Potamoplanctonul fluviilor este bogat şi cuprinde specii autohtone şi specii 
alohtone aduse de afluenţi sau venite din lacurile adiacente în momentul scăderii apelor. 
Compoziţia în specii a planctonului este caracteristică unui anumit fluviu, dar numărul de 
specii şi densitatea acestora variază în lungul fluviului în funcţie de  

 zona geografică,  
 sezon,  
 natura chimică a substratului,  
 natura vegetaţiei malului,  
 de cantitatea de substanţă organică,  
 de numărul de specii şi densitatea organismelor planctonice aduse de afluenţi. 
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Fluviile mai vechi au un plancton mai bogat atât cantitativ cât şi calitativ datorită 
adaptării într-o perioadă mai lungă de timp la condiţiile locale specifice. Densitatea 
planctonului depinde şi de variaţiile hidrologice ale fluviului dar şi de cantitatea şi de spectrul 
trofic al populaţiilor de peşti care trăiesc în acest ecosistem. 

Biodebitul fluviilor este ridicat şi prin aceasta contribuie la creşterea productivităţii 
biologice a marilor în care se varsă. Astfel, fluviul Volga varsă în Marea Caspică anual 
circa 500.000 tone de biomasă bacteriană, 1.000.000 tone de fitoplancton, 40.000 tone de 
zooplancton. Această cantitate de peste 1,5 milioane tone de biomasă conţine peste 300.000 
tone de azot şi 16.000 tone de fosfor (Jadin, 1962, citat de Pricope,2000). 

Organismele bentonice formează biocenoze caracteristice în lungul fluviilor în 
funcţie de natura substratului albiei şi de viteza curentului: 

1. Biocenoza de nisip este mai restrânsă ca extindere, cantonată în cursul superior 
al fluviilor şi are o dezvoltare lentă datorită instabilităţii substratului.  

         Bentofauna este formată din specii de   
 chironomide,  
 miside şi  
 gamaride.  
Uneori această biocenoză are un număr mare de indivizi pe  unitatea de 

suprafaţă. De exemplu, în Elba în sectorul Hamburg s-a constatat peste 300.000 
de indivizi de Tubifex şi peste 75.000 de indivizi de Sphaerium/m2 (Pora şi Oros, 
1974). 

2. Biocenoza de argilă are o extindere limitată şi cuprinde organisme care sapă 
galerii în malurile fluviului.  

             Bentofauna este formată din  
 chironomide,  
 crustacei şi unele specii de  
 moluşte. 

3. Biocenoza de mâl este cantonată în cursul inferior şi cuprinde specii puţin 
pretenţioase faţă de oxigen cu densităţi mari.     

            Bentofauna este formată din specii de  
 viermi,  
 amfipode,  
 moluşte bivalve (Unio, Anodonta, Pisidium) şi  constituie principala sursă de 

hrană pentru peştii bentonici. 
4. Biocenoza tufişurilor de plante are un caracter limnofil.  
    Este formată din : plante prezente şi în lacuri, forme planctonice, larve de insecte.  

Fauna fitofilă găseşte în aceste zone cantităţăţi mari de hrană, iar unele specii de peşti 
(bibanul, ocheana) îşi desfăşoară aici reproducerea. 

Deltele şi estuarele constituie zone de amestec a faunei dulcicole şi marine. Aceste 
zone sunt locurile de unde peştii migratori intră în fluvii pentru reproducere şi hrănire şi se 
întorc pentru hrănire sau iernare. 

Ihtiofauna fluviilor deşi are unele trăsături comune zonei geografice este totuşi 
caracteristica unui anumit fluviu. Astfel,  
pentru Amur sunt caracteristice: plătica albă, plătica neagră, şalăul golian şi avatul; 
pentru Rin: somonul (Salmo salar) şi scrumbia oceanică (Alosa vulgaris);  
pentru Dunăre sunt considerate caracteristice speciile de:  

  fusar (Aspro streber),  
 pietrar (Aspro zingel), răspăr (Acerina cernua),  
 cega (Acipenser ruthenus), dunăriţa (Sabanejewia bulgarica).  



 499 

APELE STĂTĂTOARE 
 

LACUL.  BALTA.  MLAŞTINA. 
 1. LACUL 
Structura generală a lacurilor 

Apele stătătoare sunt ecosisteme acvatice stagnante localizate în  
depresiuni ale scoarţei ce au luat nastere sub acţiunea unor factori interni sau externi şi care 
sunt ocupate de apa meteorică.  

Ele cuprind lacurile, bălţile şi mlaştinile.  
Suprafaţa totală ocupată de lacuri pe Terra este apreciată la 2,7 milioane km2, 

reprezentând 1,8% din suprafaţa terestră.  
Suprafaţa ecosistemelor stagnante de toate categoriile din România, inclusiv a celor 

antropogene de pe râuri, se estimează la 2.600 km2(Gîstescu, 1960, Pricope, 2000). 
Prototipul apelor stătătoare este lacul.  
Lacurile sunt definite ca ecosisteme localizate în depresiuni relativ adânci ale scoarţei 

terestre ocupate permanent de apă şi care întreţin sau nu legătura cu oceanul planetar. 
Sub raport topografic lacul prezintă două zone distincte: 

 zonă litorală, bine limitată, acoperită cu vegetaţie emersă şi submersă, numită 
şi zonă fotică sau trofogenă şi  

 o zonă profundă, lipsită de lumină, fără plante, populată cu numeroşi 
consumatori şi descompunători, acoperită cu mâl fin numită şi zona 
trofolitică. 

Aceste zone sunt caracteristice lacului ca ecosistem acvatic . Sub acest aspect, în  
România, în categoria de lac propriu-zis pot fi încadrate relativ puţine astfel de ecosisteme: 
lacul Snagov, lacuri din Carpaţi precum Zănoaga, Bucura, Galeşu şi câteva lacuri de 
baraj natural. 

Din punct de vedere biologic lacul are două zone caracteristice (Pricope, 2000):  
 masa apei sau pelagialul şi  
 fundul lacului sau bentalul.  

- Pelagialul sau masa apei, începând de la suprafaţă spre profund, prezintă următoarele 
zone: 

 epilimnionul sau zona fotică, trofogenă, zona bine luminată, populată 
abundent  

o cu organisme planctonice vegetale şi animale,  
o cu organisme nectonice si neustonice; 

 metalimnionul sau zona saltului termic, numită şi nivelul de compensaţie al 
fotosintezei. În această zonă are loc un salt termic brusc. Deasupra acestei 
zone predomină fotosinteza, sub aceasta predomină respiraţia; 

 hipolimnionul este zona profundală a pelagialului, începe sub nivelul de 
compensaţie al fotosintezei şi se suprapune peste zona profundală a bentalului. 
Aici predomină consumatorii şi mai ales descompunătorii de aceea zona se 
mai numeşte şi zona trofolitică. 

 
Bentalul. În funcţie de condiţiile de viaţă şi de distribuţia hidrobionţilor 
bentalul lacului prezintă următoarele zone: 

 zona litorală care se întinde de la nivelul apei şi până la limita de 
dezvoltare a vegetaţiei compacte, zonă bine reprezentată mai ales în 
bălţile puţin adânci; 
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 zona sublitorală, este o zonă de tranziţie care ţine de la limita inferioară 
a vegetaţiei compacte şi pănă la limita de extindere a populaţiilor 
compacte de moluşte; 

  zona profundă, întunecată, fără plante, cu depuneri de mâl de grosimi 
variabile, cu populaţii diverse de bacterii. In lacurile foarte adânci cum 
este lacul Baikal zona profundală se continuă cu zona abisală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificarea lacurilor 

Clasificarea lacurilor poate fi făcută după criterii foarte diverse:  
origine, regimul hidrologic, zonă geografică, gradul de mineralizare,  gradul de trofie, 
gradul de colmatare, etc (Pricope, 2000):. 

a. În functie de legătura lor directă şi permanentă cu Ocenul Planetar lacurile pot fi 
clasificate în : 

 lacuri cu scurgere situate în zone cu climă umedă sau temperată, cu volum  
mare, la care surplusul de apă se scurge în râuri şi de aici în fluvii şi mări. Astfel de lacuri în 
Romania sunt: Bucura, Zănoaga, Gîlcescu; 

 lacuri fără scurgere situate în zone aride unde evaporaţia depăşeşte  
alimentarea cu apă din precipitaţii; cu un volum redus de apă, un conţinut ridicat în săruri 
fiind salmastre, sărate sau suprasărate. Asa sunt Lacul Ciad, Marea Moartă iar,  în 
România, lacurile Sf. Ana şi Techirghiol. 

b. După gradul de mineralizare lacurile pot fi  
 dulci (salinitatea sub 0,5 ‰)  
 salmastre (salinitatea între 0,5 şi 30 ‰),  
 sărate (salinitatea între 30 şi 40 ‰ şi  
 hiperhaline (salinitatea mai mare de 40 ‰). 

c. După agenţii care au dus la formarea cuvetei lacustre, lacurile pot fi  
 endogene şi exogene (Ujvari, 1972). 

Lacuriie endogene după originea lor pot fi  
 lacuri tectonice care au luat nastere în depresiuni de prăbuşire a scoarţei;  
 vulcanice, care s-au format în craterul unor vulcani (Lacul Sf. Ana),  
 de baraj natural (Lacul Roşu) sau cele  
 formate în sinclinale. 

 Substrat (Bental)  

Masa apei (Pelagial) 

Zona bentalului şi pelagialului dintr-un lac  
(reprezentare schematică) 

Hipolimnionul  

Zona saltului termic 

Epilimnionul-zona fotică 
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Lacuri exogene sunt cele la care cuveta lacustră a luat naştere sub acţiunea unor factori 
externi  de natură fizico-mecanică (gheţari, meteoriţi),  

    chimică (prin dizolvarea rocilor) sau  
    asociată (eroziune si dizolvare).  

Din categoria lacurilor exogene fac parte: 
 lacurile carstice care sau format în masivele de sare, calcar sau gips sub acţiunea 

chimică şi mecanică a apelor de suprafaţă şi de adâncime; 
 lacurile glaciare la care cuveta lacustră s-a format în locul ocupat de gheţari sau în 

spatele depozitelor glaciare. Aşa sunt lacurile glaciare şi de baraj morenic din 
Carpaţii Meridionali, la altitudini între 1700-2300 m (cel mai întins este Bucura de 
8,8 ha, cel mai adânc Zănoaga are 29 m). 

 lacurile litorale de origine marină, care au luat naştere prin bararea unor golfuri 
marine sau bararea unor guri de râu de către cordoanele litorale. Unele fără legătura 
cu marea (Techirghiol), altele o păstrează (Razim). 

 Unele lacuri au origine mixtă, cuveta lor s-a format sub acţiunea mai 
multor factori, de exemplu lacurile tectono-glaciare. 

d. In raport cu zona geografică şi regimul lor termic, lacurile pot fi:       
(Forel, 1892) 

 lacuri temperate  
- la care temperatura de la suprafaţă oscilează în jurul valorii de 4°C iar perioadele 
de stagnaţie estivală şi hivernală alternează cu circulaţia de primăvară/toamnă; 

 lacurile subtropicale, din apropiera tropicelor, temperatura suprafaţei apei nu 
coboară sub 4°C, au numai o stratificaţie termică directă. Aşa sunt lacurile din nordul 
Italiei. 

 lacuri intertropicale, asezate între tropice, temperatura apei variază puţin anual, 
deosebirile dintre suprafaţă şi profundal sunt mici; 

 lacuri polare, cu temperatura la suprafaţă aproape întotdeauna sub 4°C şi cu o 
stratificaţie termică inversă. 
 
e. În funcţie de caracteristile lor, lacurile au fost împărţite iniţial în trei grupe 

(Thinemann şi Naumann, citaţi de Pricope, 2000),  
1.   distrofe, 
2.   oligotrofe,  
3.   eutrofe la care sau adăugat încă două categorii,  
4.   mezotrofe şi  
5.   politrofe. 

Lacurile distrofe se caracterizează prin  
 continut redus de substanţe biogene, prin urmare  
 au productivitate redusă.  
 Sunt lacuri puţin adânci şi în general colmatate,  
 sedimentele sunt de natură humică şi formează pe fundul lacului depozite de 

turbă.  
 Apa are culoare cafenie, este săracă în calciu.  
 Descompunerea substantelor humice în perioada de vară duce la scăderea 

concentraţiei oxigenului şi la apariţia unei hipoxii, ca şi în lacurile eutrofe. 
 Planctonul si bentosul sunt sărace,  
 ihtiofauna lipseşte în majoritatea acestor lacuri.  
 Lacurile distrofe sunt specifice peninsulei scandinave de aceea se mai numesc şi 

lacuri de tip scandinav. 
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Lacurile oligotrofe sunt lacuri ce  
 au cantităţi relativ reduse de substanţe biogene,  
 sunt situate în zona montană din Alpi şi Scandinavia, de unde şi denumirea lor de 

lacuri de tip subalpin.  
 Fundul cuvetei lacustre este format din roci cristaline de provenienţă tectonică, 

vulcanică sau de glaciaţie montană.  
 Adâncimea lor este mare, de regulă peste 30 m.  
 Lacurile oligotrofe au culoarea albastră închis sau verde albăstrie, cu 

transparenţă foarte mare.  
 Cantitatea de mâl de pe fundul lacului este mică, cu concentraţii reduse de 

substanţe organice, ceea ce face ca metalimnionul şi hipolimnionul să fie bogate 
în oxigen, aproape ca şi epilimnionul.  

 Sedimentele bentonice, sărace în substanţe organice, sunt populate  
 cu organisme bentonice puţin pretenţioase fată de hrană dar care necasită 

cantătăţi crescute de oxigen. 
Lacurile mezotrofe  

 sunt lacuri de tranzitie spre cele cu o productivitate ridicată.  
 Au un echilibru dinamic fragil,  
 o productivitate moderată,  
 sunt în majoritate de provenienţă glaciară sau fluvială,  
  cu o adâncime medie de 25 m.  
 Lacurile mezotrofe au caractere intermediare între lacurile oligotrofe şi cele 

eutrofe şi se formează adesea prin eutrofizarea lacurilor oligotrofe.  
 Datorită cantităţilor moderate de substanţe biogene dezvoltarea explozivă a 

fitoplanctonului este foarte rară.  
Lacurile eutrofe  

 sunt bogate în substanţe biogene,  
 predomină în câmpiile baltice, şi au numele de lacuri de tip baltic.  
 Stratul de sedimente de pe fundul lacului este gros.  
 Au concentraţii mari de substanţe organice, oferind o hrană bogată 

organismelor bentonice detritivore.  
 Transparenţa este redusă,  
 Culoarea apei este galben-verzuie până la cafeniu, datorită incărcării cu 

substante organice si humice.   
Epilimnionul este bogat în oxigen provenit prin difuzie din atmosferă sau din 

fotosinteza fitoplanctonului numeros în această zonă trofogenă.  
În metalimnion, paralel cu scăderea temperaturii, are loc şi o scădere a concentraţiei 

de oxigen care creşte cu adâncimea.  
Hipolimnionul este sărac în oxigen datorită descompunerii substanţelor organice din 

mâlul de pe fundul bazinului. 
 Fauna bentonică este formată dintr-un număr mic de specii dar cu un număr mare de 
exemplare (viermi Tubifex, larve de chironomide (ţânţari), etc.) . 

Lacurile politrofe  
 iau naştere datorită eutrofizării accelerate a lacurilor eutrofe,  
 prin pâtrunderea în aceste lacuri a unor cantităţi mari de substanţe organice din 

descompunerea cărora rezultă cantităţi mari de azotati şi fosfaţi. 
 Grosimea sedimentelor este mare,  
 gradul de colmatare este avansat. Lacurile politrofe reprezintă un stadiu în 

evoluţia lacurilor eutrofe spre mlaştină.  
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Lacurile oligotrofe şi cele eutrofe nu sunt tipuri izolate ci reprezintă 
termenii extremi ai unei serii cu multe forme intermediare (oligo-
mezotrofe, mezo-eutrofe, etc.) care se transformă sub acţiunea unor cauze 
externe, naturale sau antropice, evoluând spre stadiul de mlaştină 
(Pricope, 2000). 

 
Evoluţia lacurilor 

Lacurile sunt ecosisteme cu o evoluţie lentă spre bălţi şi apoi spre mlaştini, 
determinată de 

 aportul de aluviuni,  
 de creşterea cantităţii de substanţe organice şi  
 de proliferarea vegetaţiei acvatice. 

Eutrofizarea lacurilor este urmarea creşterii fertilităţii apelor prin aport de 
substante nutritive, în special fosfaţi şi nitraţi, care favorizează proliferarea 
fitoplanctonului şi a macrofitelor acvatice.  

Acest proces accelerează  
 depunerea sedimentelor,  
 lacurile se colmatează şi în final  
 se transformă în bălţi şi apoi  
 în mlaştini.  

În condiţii naturale acest proces este foarte lent şi are loc la scară geologică. 
In evoluţia unui lac apar cel puţin trei faze distincte: de tinerete, de maturitate şi de 

bătrâneţe. În zonele temperate majoritatea lacurilor se pare că au luat naştere la sfârşitul 
pleistocenului, când banchiza de gheaţă s-a topit şi s-a retras spre nord (Ramade, 1991, citat 
de Pricope, 2000) 

Lacurile tinere sunt relativ adânci, sărace în substante biogene, au o biomasă 
vegetală redusă şi deci o productivitate scăzută. Acest stadiu corespunde lacurilor 
oligotrofe.  

Cantităţile de minerale aduse de apele de şiroire de pe versanţi sunt reduse deorece 
terenurile învecinate sunt consolidate de vegetaţie.  

Treptat cantitatea de nutrienţi adusă de emisari creşte, ceea ce duce la creşterea 
productivităţii primare a apelor. Ecosistemul lacustru intră astfel în perioada de maturitate. 

Stadiul de maturitate sau de echilibru poate dura sute sau mii de ani.  
1. Substanţele nutritive aduse de emisari sunt în întregime utilizate şi transformate în 

producţie biologică. În acest stadiu de evoluţie, în sezonul cald, în apa lacului se constată 
prezenţa unei termocline (metalimnionul) care separă epilimnionul, pătura trofogenă cu ape 
mai calde, de hipolimnion, pătura profundală cu ape mai reci.  

2. Treptat, fenomenul de colmatare se accelerează, adâncimea lacului scade, zona 
profundală se micşorează, stratificarea termică nu mai este evidentă, temperatura apei este 
omogenă.  

3. Urmează o creştere a productivităţii primare, fitoplanctonul se dezvoltă 
abundent, macrofitele emerse si submerse proliferează, pe maluri se instalează vegetaţie 
palustră. Lacul devine eutrof.  

Este stadiul de bătrâneţe a lacului.  
Treptat lacul ajunge la stadiul de baltă de mici dimensiuni care  
prin colmatare se transformă într-un teren mlăştinos. 

Structura generală a lacurilor. Clasificarea lacurilor. Evoluţia lacurilor. Factorii 
abiotioi din lacuri 
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Factorii abiotioi din lacuri 
 

Principalii factori abiotici care condiţionează viaţa în ecosistemele lacustre sunt 
regimul hidrologic, dinamica apelor, regimul termic, lumina, chimismul apei şi natura 
substratului bentonic. 

Regimul hidrologic al lacurilor depinde de zona geografică, de cantitatea de 
precipitaţii din zonă, de condiţiile climatice locale, de gradul de acoperire cu vegetaţie a 
bazinului de alimentare; de forma şi adâncimea cuvetei lacustre, etc. 

În funcţie de raportul dintre cantitatea de apă care intră în lac şi cea pierdută prin 
scurgere, evaporare sau infiltrare în sol, lacurile pot avea un regim hidrologic excedentar, 
relativ constant sau deficitar. 

În regiunile temperate cantitatea maximă de apă din lacuri depinde de altitudinea la 
care sunt situate şi de cantitatea de precipitaţii din zonă, prezentând variaţii sezoniere. În timp 
ce lacurile montane au niveluri maxime în perioada mai-iunie, datorită topirii zăpezilor, 
lacurile colinare şi de şes au nivele maxime mai devreme, în lunile martie-aprilie, 
condiţionate de precipitaţiile lichide. 

Mişcările apei influenţează caracteristicile fizice, chimice şi biologice ale apei. Ele 
pot avea  

caracter ondulator (valurile),  
de curenţi (orizontali sau verticali) sau  
caracter haotic, turbulent. 
Valurile sunt mişcări ondulatorii care de regulă antrenează pătura de la suprafata apei 

şi iau naştere sub acţiunea vântului. Mărimea valurilor depinde de viteza vântului şi de 
relieful înconjurător. Înălţimea valurilor din lacuri se calculează după formula: 

h = 1/3 x F unde:  h= înălţimea valului, în m;  F= viteza vântului, în km/oră 
În lacurile de câmpie valurile au înălţimi de 50-80 cm în timp ce în lacurile litorale 

întinse precum Razimul înălţimea valurilor poate depăşi 1,2 m. Relieful din jurul lacului 
poate face ca vântul să capate o mişcare circulară antrenând în acelaşi sens şi apele lacului. 

Valurile provocate de vânt amestecă masele de apă, mărind concentraţia 
oxigenului dizolvat. În acelaşi timp, ridică mâlul depus pe fundul apelor, provoacă mărirea 
turbidităţii şi ridicarea în pâturile superioare a produşilor rezultaţi din descompunerea 
sedimentelor. 

Seişele sau valurile de hulă, sunt mişcări ondulatorii ale apei care se formează după 
încetarea bruscă a vântului, datorită acţiunii locale a presiunii atmosferice pe suprafaţa 
lacului. Variaţiile de presiune de pe diferite zone ale lacului dau naştere la mişcări de 
balansare a întregii mase de apa. In funcţie de mărimea lacului şi de influenţa exercitată de 
ariile ciclonale si anticiclonale locale seişele pot avea înălţimi şi perioade diferite. Astfel în 
lacul Baikal se produc seişe cu perioade de 4 ore şi 35 de minute, cu variaţii de 4-5 cm iar 
pe lacul Leman (Geneva) sau înregistrat seişe de 50 de minute, cu variaţii ale nivelului de 20 
cm. 

Curenţii orizontali sunt mişcări în plan orizontal ale maselor de apă 
 sub acţiunea presiunii atmosferice,  
 a vântului sau ca urmare  
 a densităţii diferite a maselor de apă din lac.  

Curentii orizontali formaţi sub acţiunea presiunii atmosferice  
au sens ciclonal sau anticiclonal.  
Mişcările ciclonale iau naştere în zone cu presiunea atmosferică scăzută şi 

determină, în emisfera nordică, deplasara apelor în sensul acelor de ceasornic şi în sens 
invers în cea sudică. În centrul curenţilor ciclonali are loc ridicarea apelor din 
profunzime spre suprafaţă.  



 505 

Mişcăriie anticiclonale se formează în regiuni cu presiunea atmosferică ridicată şi 
determină circuite de sens contrar celor ciclonale. În centrul curenţilor anticiclonali are loc 
coborârea apelor superficiale spre profundal.  

Curenţii orizontali produşi de vânturi care bat într-o singură direcţie au o 
importanţă majoră în circulaţia apei în întreaga masă a lacului. Astfel, un vânt care suflă cu 
3 m/s dă naştere unui curent orizontal cu o vitezâ de 10 cm/s. La malul expus vântului 
nivelul apei creşte ca urmare a deplasării ei în acel sens. Acolo v-a coborî în adâncime 
făcând drumul în sens invers, provocând un curent profund care ajunge la malul opus, se 
ridică din nou spre suprafaţă si parcurge iarăşi drumul spre malul expus vântului. Ia naştere 
astfel o circulaţie capabilă să cuprindă întreaga masă a apei lacului. 

Ca urmare a variaţiei termice a aerului în timp de 24 ore, are loc şi o modificare 
circadiană a densităţii apei. Noaptea, apa din stratul superficial se răceşte şi cade spre adânc 
ridicându-se spre suprafaţă ape mai calde. Aceşti curenţi verticali ce se formează se numesc 
curenţi de convecţie şi afectează numai pătura superficială a apei. 

Regimul termic al lacurilor este condiţionat de aşezarea lor geografică, clima 
regiunii, altitudine, aport alohton de ape, de substratul cuvetei lacustre.  

În zonele temperate, datorită variaţiilor termice, în apa lacurilor apare o adevărată 
circulaţie sezonieră cu efecte asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale apei şi asupra 
biocenozelor din aceste ecosisteme. 

Circulaţia sezonieră a apei în lacuri cuprinde patru etape distincte: 
 Circulaţia de primăvară. Odată cu încălzirea aerului are loc  

topirea gheţii de la suprafaţa apei şi creşterea treptată a temperaturii apei până la valori 
apropiate de 4°C, când apa cu densitate maxima cade spre adânc.  
Vânturile de primăvară amestecă masele de apă de la suprafaţă cu cele din adânc şi egalizează 
pentru puţin timp temperatura în toată masa apei. 

 Stagnaţia estivală. Pe măsură ce înaintăm în vară păturile  
superficiale ale apei lacului se încălzesc mai mult decăt cele din profundal care având 4°C, 
deci densitate maxima, râmăn la fund. Temperatura apei scade de la suprafaţă spre fund, 
instalându-se o stratificaţie termică directă care împiedică amestecul păturilor de apă. 

În structura pelagialului lacului se delimitează pătura superioară, epilimnionul, în care 
temperatura apei suferă oscilaţii circadiene, urmată de metalimnion sau pătura saltului termic 
în care are loc o scădere evidentă a temperaturii şi de pătura profundală, hipolimnionul, cu 
temperatură mai scăzută şi constantă.  

Dacă metalimnionul - pătura saltului termic - este sub adâncimea de pătrundere a 
luminii (orizontul de compensaţie) concentraţia oxigenului din hipolimnion scade mult 
datorită reducerii intensităţii fotosintezei făcută de fitoplancton şi imposibilităţii difuziei 
oxigenului din atmosferă. In aceste condiţii în hipolimnion apare hipoxia cu efecte grave 
asupra tuturor organismelor hidrobionte.  

 Circulaţia de toamnă. Odată cu răcirea aerului are loc şi răcirea  
apei de la suprafaţă care mărindu-şi densitatea cade spre adâncimi la care se găseşte apă de 
aceeaşi densitate, în locul ei ridicându-se apele calde, mai uşoare. Are loc astfel o circulaţie 
verticală a apei care pune în mişcare întrega masă de apă din lac, astfel încât pentru o 
perioadă scurtă de timp întreaga coloană de apă are o temperatură de 4°C. 

 Stagnaţia hivernală. Răcirea apei continuă încât stratul de apă de 
la suprafaţă are o temperatură sub 4°C, devine mai uşor şi nu mai cade spre fund. Se 
stabileşte astfei o stagnaţie de iarnă, cu o stratificaţie termică inversă: temperatura creşte de la 
suprafaţă spre adânc. Această stratificare durează până la topirea gheţii când apele de 
suprafaţă se încălzesc, ating 4°C, cad spre adânc, vântul amestecă masele de apă, aşadar 
începe din nou circulaţia de primăvară. Vara majoritatea lacurilor din zona temperată au o 
stratificare termică directă, cu excepţia celor helioterme la care se observă fenomenul de 
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dichotermie sau mezotermie: un strat de apă caldă între două straturi mai reci. Aşa este 
Lacul Ursu (Sovata) în care apele de suprafaţă au 25-27°C, stratul cuprins între 1-4 m are 
30-35°C iar stratul de apă de la fund are sub 20°C.  

În functie de amploarea circulaţiei apelor D. Hutchinson (1957) citat de Pricope, 
2000,  împarte lacurile în două grupe: holomictice şi meromictice. 

 Lacurile holomictice sunt lacurile în care are loc un amestec complet al  
masei de apă din lac. În raport cu numărul de circulaţii lacurile holomictice pot fi 
monomictice, dimictice, polimictice adică au o singură circulaţie (de primăvară sau de 
toamnă), două circulaţii (de primăvară şi de toamnă) şi respectiv mai multe circulaţii. 

 Lacurile meromictice sunt lacuri în care apa este supusă unei  
circulaţii parţiale, un anumit volum din masa apei nu este circulată. Aceste lacuri au o 
circulaţie permanentă a apelor condiţionată de diferenţa de chimism dintre epilimnion şi 
hipolimnion.  

Din punct de vedere al circulaţiei apelor lacurile din România se încadrează în 
categoria lacurilor dimictice (au două circulaţii:de primăvară şi de toamnă).  

După regimul termic şi gradul de încălzire al apelor superficiale Ujvari (1972), 
citat de Pricope , 2000, împarte lacurile din ţara noastră în trei categorii: 
- dimictice reci, din zona alpină, temperatura apelor de suprafaţă din luna cea mai caldă 
variază între 4-10°C; 
 - dimictice moderate, din zona montană carpatică, temperatura maxima a apelor de 
suprafaţă este cuprinsă între 10-20°C; 
- dimictice calde, din zona colinară şi de şes, cu temperaturi maxime ale apelor de suprafaţă 
ântre 20-30°C.  

Transparenţa lacurilor este dependentă de concentraţia substanţelor minerale şi 
organice din apă, de cantitatea de suspensii, de densitatea organismelor planctonice, etc.  

În funcţie de valoarea ei transparenţa este considerată  
 redusă când este sub 2 m, ca în lacurile eutrofe,  
 moderată, cuprinsă între 2-10 m ca în lacurile oligotrofe alpine (Lacul Sf. 

Ana, Galeş) transparenţa poate ajunge la 8-12 m în timp ce în lacurile din 
Delta Dunării transparenţa maximă ajunge la 1,5-2,5 m.  

 În lacurile distrofe, puternic humificate, transparenţa este şi mai redusă. 
Chimismul apei lacurilor influentează profund viaţa organismelor acvatice. 

Mineralizarea apelor este determinată de cantitatea de săruri dizolvate, reprezentate 
predominant  

 de carbonaţi în apele dulci şi  
 de sulfaţi şi cloruri în apele salmastre si sărate. 

După conţinutul de săruri lacurile pot fi  
dulci (salinitatea<0,5‰),  
salmastre (salinitatea=0,5-30‰),  
sărate (salinitatea=30-40‰) şi  
suprasărate (salinitatea>40‰).  

După componenta ionilor predominanţi apele lacurilor pot fi bicarbonatate,  
sulfatate sau  
clorurate.  

Cantitătţile de săruri biogene, azotaţi şi fosfaţi, din lacurile eutrofe este asemănătoare cu 
cea din râuri, în timp ce în lacurile oligotrofe şi distrofe este mult mai mică. 

Gazele dizolvate în apă. Cantitatea de oxigen din apa lacurilor diferă în funcţie de 
sezon, deci de termica şi circulaţia apei, de cantitatea de substanţe organice din apă, de 
grosimea stratului de sedimerite şi concentraţia lor în substanţe organice; de dinamica apelor; 
de densitatea organismelor acvatice. 
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Oxigenul din apă îşi are originea în gazul din atmosferă care difuzează în apă 
precum şi în procesul de asimilaţie clorofiliană a algelor planctonice şi a macrofitelor 
acvatice. Scădera concentraţiei oxigenului din apa lacurilor apare ca un efect al consumului 
prin respiraţia plantelor şi animalelor şi prin procese bacteriene de oxido-reducere a 
substanţelor organice din apă şi sedimente. 

În lacurile oligotrofe cantitatea de oxigen din apă este apropiată de valoarea 
oxigenului la saturaţie, chiar şi în hipolimnion.  

În lacurile eutrofe cantităţile de oxigen sunt suficiente hidrobionţilor în special în 
perioadele de circulaţie de primăvară şi de toamnă. În perioadele de stagnaţie de vară şi de 
iarnă concentraţia oxigenului scade, mai ales în hipolimnion, apărând deficit de oxigen. 

Iarna când podul de gheaţă întrerupe difuzia oxigenului atmosferic în apă, 
fotosinteza organismelor planctonice este încetinită sau oprită iar bacteriile descompun 
intens substanţa organică din resturile vegetale şi animale, are loc o scădere puternică a 
concentraţiei oxigenului ducând la moartea organismelor acvatice, în special a peştilor. Este 
fenomenul de zamor de iarnă. 

Scăderea cantităţii de oxigen din masa apei poate avea loc şi vara datorită dezvoltării 
explozive a populaţiilor fitoplanctonice, fenomen numit "înflorirea apelor". Aceste 
populaţii algale determină ziua o suprasaturare a apei în oxigen, deosebit de periculoasă 
pentru alevinii de peşti, în timp ce noaptea prin respiraţia lor şi a animalelor acvatice 
concentraţia oxigenului în apă scade la valori de 1-2 mg/l, se instalează hipoxia urmată de 
moartea în masă a organismelor pretenţioase faţă de oxigen - fenomenul de zamor de vară. 

Bioxidul de carbon din apa lacurilor se găseşte în cantităţi mai mari decât în aer 
(1,7% în apă faţă de 0,03% în aer) şi provine  

 prin difuzie din atmosferă (datorită coeficientului mare de solubilitate în 
apă), din apele subterane care alimentează lacul,  

 din respiraţia hidrobionţiior,  
 din oxidarea substanţelor organice sub actiunea bacteriilor sau  
 din descompunerea carbonaţilor din apă.  

Bioxidul de carbon din apă este consumat  
 de plante în, procesul de fotosinteză,  
 parte difuzează în atmosferă când presiunea lui din aer scade sau  
 este consumat prin procesul de calcifiere biologică, când are loc 

descompunerea bicarbonatului de calciu solubil şi formarea crustelor de 
carbonat de calciu (travertin).  

Acumularea bioxidului de carbon în hipolimnion, alături de metan, hidrogen sulfurat şi 
alţi compuşi toxici duce la intoxicarea progresivă a hidrobionţilor. 

Metanul din lacuri rezultă din descompunerea celulozei în zona profundală, în lipsa 
oxigenului. În lacuri cu multă vegetaţie se acumulează în hipolimnion în concentraţii de până 
la 40 cm3/l. Împreună cu bioxidul de carbon şi hidrogenul sulfurat are acţiune toxică asupra 
hidrobionţilor. 

Hidrogenul sulfurat ia naştere din acţiunea bacteriilor asupra substanţelor organice 
cu sulf sau din descompunerea sulfaţilor sub acţiunea bacteriilor sulfat reducătoare. În 
perioada stagnaţiei de iarnă se acumulează cantităţi mari de hidrogen sulfurat în hipolimnion, 
cu efect toxic direct sau indirect, prin modificarea pH-ului apei. 

Reacţia ionică a apei lacurilor depinde de gradul de mineralizare a apei, de cantitatea 
de substanţe organice prezente, de intensitatea activităţii organismeior hidrobionte.  

 In lacurile dulci, valoarea pH-ului este cuprinsă între 6,9-7,3,  
 în lacurile cu mineralizare ridicată pH-ul creste la 8-9, în timp ce  
 în lacurile distrofe valoarea pH-ului este de 5,6-6 unităţi.  
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Valoarea pH-ului apei depinde şi de intensitatea activităţii organismelor acvatice din 
lac. Creşterea intensităţii fotosintezei în timpul zilei duce la alcalinizarea apei, în timp ce 
noaptea prin predominanţa respiratiei asupra fotosintezei are loc acidifierea mediului. 
Astfel în lacurile şi băltile bogate în fitoplancton, dimineaţa pH-ul poate fi 5,6, creşte la 9,5 
spre amiază, ca noaptea să aibă valori în jur de 6,5 unităţi. Bicarbonaţii şi carbonaţii de 
calciu şi magneziu au rol de substanţe tampon şi limitează variaţia pH-ului în jurul 
domeniului neutru. 

Sedimentele din lacuri influenţează viaţa organismelor acvatice, în special a celor 
bentonice, prin cantitatea, calitatea şi originea lor.  

După originea lor sedimentele pot fi  
 autohtone, atunci când provin din descompunerea corpului hidrobionţilor sau 

din eroziunea malurilor sau  
 alohtone când provin din eroziunea solului bazinului de alimentare a 

efluenţilor lacului sau din dezagregarea chimico-fizică a rocilor. 
Cantitatea de substanţă organică din sedimentele lacurilor diferă în funcţie de tipul 

lacului.  
 În lacurile oligotrofe substanţa organică din sedimente reprezintă  

7-10%, sedimenteie bentonice fiind 90% de natură minerală. 
 În lacurile eutrofe concentraţia substanţei organice din sedimente este în 

medie de 38-40% dar în cele de dimensiuni mici poate ajunge la 90%. În lipsa 
oxigenului aceste sedimente se transformă într-o masă coloidală bogată în 
compuşi moleculari graşi şi azotoşi de culoare verde-cenuşie până la neagră 
numită sapropel.  

 În lacurile distrofe sedimentele sunt bogate în substanţe humice, sunt mâluri 
turboase, de culoare brun-verzuie. 

Acumulatrea sedimenteior în cuveta lacustră dă naştere fenomenului de colmatare. În 
funcţie de cantitatea de aluviuni ce intră în bazinul lacului acestea pot fi  

1. lacuri cu colmatare lentă (sub 1 t/ha/an),  
2. lacuri în pericol de colmatare rapidă (1-5 t/ha/an) şi  
3. lacuri cu colmatare rapidă (peste 5 t/ha/an). 

Colmatarea lacurilor este accelerată şi prin procesul de eutrofizare a acestora care are 
drept consecinţă dezvoltarea exagerată a vegetaţie palustre şi submerse.  

Prin colmatarea avansată şi rapidă lacurile se transformă în bălţi apoi în 
mlaştini. Procesul poate fi încetinit prin procedee de oligotrofizare ce constau în dragarea 
aluviunilor, restabilirea circulaţiei apelor, suprimarea vegetaţiei amfibii şi submerse, etc. 
(după Pricope, 2000). 
 
Asociaţii de organisme din lacuri 

Lacul este un ecosistem cu un mare grad de autonomie şi complexitate în care 
hidrobionţii se găsesc în asociaţii caracteristice şi dependente unele de altele. 
PLANCTONUL lacurilor sau limnoplanctonul este format aproape exclusiv din elemente 
autohtone, este mai variat şi mai abundent decât planctonul apelor curgătoare şi populează 
întreaga zonă pelagică a lacurilor.  
Organismele planctonice din lacuri sunt prezente în toate cele  
trei niveluri trofice ale biocenozei:  

 producători (fitoplanctonul),  
 consumatori (zooplanctonul) şi  
 descompunători (bacterioplanctonul). 

Fitoplancţonul din lacuri este format din alge microscopice din încrengăturile Chlorophyta, 
Cyanophyta, Bacillariophyta (Diatomee) şi Pyrophyta.  
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 Din încrengătura Chlorophyta (alge verzi) sunt întâlnite frecvent  
o Scenedesmus quadricauda, S. acutus,    
o Chlorella vulgaris,  
o Monoraphidium griffithii,  
o Pediastrum duplex, etc. 

 Din încrengătura Cyanophyta (alge albastre) în perioada caldă a anului sunt 
prezente în lacurile cu o troficitate ridicată specii de  

Oscilatoria granulata, Microcystis aeruginosa, 
Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon. 

 Din încrengătura Bacillariophyta (diatomee) începând de primăvara timpuriu se 
dezvoltă diatomee din speciile Asterionella formosa, Nitzschia palea, Diatoma 
vulgare, Synedra ulna, Navicula sp., Gomphonema sp. etc. 
 Algele din încrengătura Pyrophyta sau Dynophyta sunt reprezentate prin  

Ceratium hirundinella, Peridinium tabulatum, etc. 
Fitoplanctonul din lacuri prezintă o dinamică sezonieră atât ca număr de specii cât 

şi ca abundenţă. Iarna datorită temperaturilor scăzute şi transparenţei reduse se înregistrează 
un minim în dezvoltarea fitoplanctonului, în timp ce în perioada caldă maximum de 
dezvoltare depinde de grupul sistematic: diatomeele au maxim de dezvoltare primăvara şi 
toamna iar cloroficeele şi cianoficeele vara. 

În apa lacurilor dezvoltarea populaţiilor algale are loc într-o anumită succesiune, 
legată de stadiul în care iernează diferitele grupe de alge, de temperatura apei şi de prezenţa 
sau absenţa anumitor substanţe în apă. 

Primăvara se dezvoltă primele diatomeele datorită faptului că iernează în stadii 
vegetative şi necesită prezenţa unor cantităţi mai mari de siliciu şi fier, substanţe prezente în 
apa lacurilor primăvara în concentraţii sporite.  

Odată cu încălzirea apei se dezvoltă cloroficeele care ierneză sur forma de spori sau 
chişti şi se transformă mai greu în forme vegetative.  

În plină vară, cu temperaturi ridicate ale apei şi cantităţi mai mari de substanţe 
organice, se dezvoltă cianoficeele. Dezvoltarea cianoficeelor este legată şi de absenţa 
manganului din apă în timpul perioadei de stagnaţie de vară, element toxic pentru 
cianoficee, care rămâne în sedimentele bentonice creând astfel condiţii de proliferare a 
algelor albastre. Dezvoltarea explozivă şi pentru o perioadă scurtă de timp a unor populaţii 
algale care realizează densităţii foarte mari este cunoscută ca "înflorirea planctonului". 
Fenomenui are 1oc în lacurile eutrofe şi foarte rar în cele oligo şi mezotrofe. Diatomeele 
prolifereazâ primăvara şi mai rar toamna iar cloroficeele şi cianoficeele vara. Cele mai 
periculoase pentru hidrobionţi sunt înfloririle cu cloroficee si cianoficee datorită 
consumului unei cantităţi sporite de oxigen din apă prin respiraţia acestora şi toxinelor 
eliberate în apă de unele specii de cianoficee. 
 
Zooplanctonul din lacuri este format din  

protozoare (ciliate), viermi (rotiferi) si crustacee (copepode si cladocere).  
Din încrengătura Ciliata sunt prezente în apa lacurilor specii de  

Paramecium aurata, Tintinnidium lacustris, T. fluvitilis. 
Din încrengătura Netathelminthes clasa Rotatoria sunt întâlnite specii de 

Brachionus calyciflorus, Keratella cochlearis, Asplachna priodonta, Testudinella sp., 
Hexarthra sp., etc. 

Din clasa Crustaceea sunt prezente în apa lacurilor organisme din ordinul 
Cladocera si Copepoda. Dintre cladocerele frecvent întâlnite cităm: Daphnia longispina, 
Bosmina longirostris, Leydigia leydigi, Chydorus sphaericus, Alona guttata, 
Diaphanosoma, Simocephalus, etc. 
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Copepodele sunt reprezentate prin Cyclops vicinus, Acanthocyclops viridis, A. 
vernalis, Mesocyclops crassus. 

În lacurile eutrofe de câmpie predomină cladocerii iar în cele oligotrofe de munte 
rotiferele şi copepodele. Şi în cazul organismelor zooplanctonice se constată o anumită 
succesiune a diferitelor grupe sistematice legată de termica apei si de dezvoltarea 
populaţiilor de fitoplancteri care le servesc ca hrană. Rotiferele se dezvoltă mai timpuriu, 
odată cu diatomeele, iar cladocerele mai târziu odată cu cloroficeele si cianoficeele. 

La populaţiile de zooplancton din lacuri se observă o dinamică sezonieră evidentă. 
Ating maximum de dezvoltare vara si minimum iarna. Distribuţia zooplancterilor în masa 
apei este grupată, neuniformă, spre deosebire de fitoplancteri care au o distributie relativ 
uniformă. La zooplanctonul din lacuri există şi o dinamică sezonieră legată de lumină, 
hrană şi termica apei. Noaptea se ridică în orizontul superficial al lacului iar ziua coboară 
spre adânc. Acumulările de zooplancton urmează strict izotermele lacului, mai ales în cele 
adânci unde temperatura scade evident. Amplitudinea migraţiilor pe verticală făcute de 
zoplanacteri este foarte diferită. În timp ce unele specii nu se deplasează decât în grosimea 
epilimnionului, altele fac migraţii pe verticală de 50 m/zi : Daphnia, Bosmina, Keratella. 
 
NEUSTONUL lacurilor este format din organisme care sunt legate de pelicula superficială a 
apei, trăind fie pe suprafaţa ei fie sub aceasta.  

 Epineustonul lacustru este format din insecte heteroptere din genurile Geris, 
Hydrometra,  diverse specii de colembole şi coleoptere (Gyrinus). 

 Hiponeustonul din lacuri cuprinde heteroptere (Notonecta), specii de coleoptere 
(Hydrous, Hydrophylus), gasteropode (Limnea, Planorbis) si larve de diptere care 
stau suspendate de pelicula superficială a apei. 

PLEUSTONUL este format din organisme animale şi vegetale care au corpul partial imersat 
în apă şi plutesc la suprafaţă. Aşa sunt  

o plantele cu frunze plutitoare, nefixate prin rădăcini, din bălţiie din Delta Dunării: 
lintiţa (Lemna), iarba broastei (Hydrocharis), peştişoara (Salvinia), Spirodela, 
Wolffia, Azola si  

o cladocerul Scapholeberis, care populează luciul apelor. 
NECTONUL lacurilor este în cea mai mare parte format din peşti la care se alătură un 
număr redus de amfibieni, adulţi şi larve de insecte iar în lacurile mari mamifere acvatice. 

lhtiofauna lacurilor diferă în funcţie de zona geografică, de termica apei şi de gradul 
lor de trofie.  

În lacurile oligotrofe montane fauna piscicolă este din salmonide:  
 pâstrâv de lac (Salmo trutta lacustris),  
 coregon (Coregonus albula, C. lavaretus),  
 lostriţă (Hucho hucho). 

În lacurile eutrofe de câmpie domină ciprinidele si răpitorii de însoţire. 
 ciprinidele:  

o caracuda (Carassius carassius),  
o crapul (Cyprinus carpio),  
o roşioara (Scardinius erythrophthalmus),  
o plătica (Abramis brama),  
o linul (Tinca tinca),  
o babuşca (Rutilus rutilus).  

 răpitorii de însoţire: bibanul (Perca fluviatilis),  
                                        şalăul (Lucioperca lucioperca), ştiuca (Exox lucius).  

În lacurile mezotrofe populaţiile de salmonide şi ciprinide sunt amestecate iar în cele 
distrofe ihtiofauna este formatâ din percide şi ciprinide de talie mică (după Pricope, 2000). 
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BENTOSUL ecosistemelor lacustre cuprinde organisme din cele trei nivele trofice: 
producători (fitobentosul), consumatori (zoobentosul) şi descompunători 
(bacteriobentosul). Populaţiile bentonice se caracterizează printr-o mare diversitate specifică 
şi abundenţă numerică şi au o dezvoltare maxima în zona litorală şi sublitorală comparativ cu 
cea profundală. 
FITOBENTOSUL este reprezentat prin macrofite care în raport cu suprafata apei pot fi 
parţial emerse, emerse sau submerse.  
Repartiţia macrofitelor bentonice pe substratul bazinului este legată de adâncimea bazinului, 
trensparenţa apei, natura sedimentelor şi gradul de trofie al lacului.  

În lacurile eutrofe macrofitele sunt prezente pânâ la adâncimi de 45 m, în timp ce în 
lacurile oligotrofe şi mezotrofe adânci, cu transparenţă ridicată (Baikal) se găsesc pânâ la 
adâncimi de 25-30 m. 
- Plantele amfibii parţial emerse cresc în apropierea malului, dar pot coborî în etajul litoral 
până la adâncimi de 1-1,5 m şi formează flora dură a lacurilor. 

 Stuful (Phragmites communis) se dezvoltă în lacurile mai adăpostite de vânturi şi 
valuri, favorizează înţelenirea malurilor şi fixarea aluviunilor. Pe terenurile 
inundabile din Delta Dunării formează adevărate filtre naturale care reţin aluviunile 
aduse de ape în timpul viiturilor. Se dezvoltă bine pe plaurii ce acoperă suprafeţele 
imense din bălţile Deltei. 

 Papura (Typha latifolia si T.  angustifolia) este prezentă alături de stuf.  
 Speciile de piping (Scirpus lacustris, S.l. var. tabernaemontani, S. maritimus) cresc 

pe malurile lacurilor dar sunt prezente şi în etajul litoral al bentalului. 
Din aceeasi categorie a plantelor partial emerse mai fac parte  

 rogozul (Carex riparia),  
 iarba mlaştinii (Juncus effusus),  
 mana apei (Glyceria aquatica), 
 săgeata apei (Sagittaria sagittifolia),  
 buzduganul (Sparganium ramosum). 

- Plantele cu frunze plutitoare, fixate prin rădăcini, formează asociaţii de Nupharetum. 
Frunzele sunt dispuse orizontal la suprafata apei şi împiedică pătrunderea luminii spre zonele 
profundale. 

 Nufărul alb (Nymphaea alba) şi nufărul galben (Nymphaea lutea) pot  
avea rădăcinile fixate la adâncimi de 3-4 m iar frunzele mari, bogate în ţesuturi aerifere 
plutesc pe suprafaţa apei. 

 Comune în lacurile din Delta Dunării sunt  
 plutniţa (Nymphoides peltata),  
 troscotul de apă (Polygonum amphibium),  
 ciulinul de baltă (Trapa natans). 

-  Plantele submerse formează flora moale sau buruiana apelor.  
Au rădăcinile înfipte în substrat, frunzele lenticulare sau puternic fidate iar inflorescenţele se 
ridică deasupra apei. Majoritatea acestor plante sunt perene, sărurile nutritive sunt luate în 
mica măsură prin rădăcini din sedimente, majoritatea sărurilor şi gazelor sunt luate pe cale 
osmotică direct din apă. 
Condiţiile de dezvoltare a plantelor submerse sunt diferite de a celor emerse.  

 Lumina  disponibilă este relativ redusă, variaţiile termice sunt mici,  
 bioxidul de carbon utilizat în fotosinteză este luat fie din CO2 dizolvat în apă 

fie din descompunerea bicarbonatului de calciu din apă.  
 Oxigenul necesar respiraţiei este luat atât din apă cât şi din oxigenul produs 

prin fotosinteză şi înmagazinat în aerenchimuri. 
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Cele mai comune plante submerse din lacurile noastre sunt 
 broscariţa (Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. pusillus, P. filiformis, P. 

perfoliatus, P, lucens, P. gramineus),  
 brădişul (Myriophyllum spicatum şi M. veriticillatum),  
 rizacul (Stratiotes sp. ),  
 sârmuliţa ( Vallisneria spiralis),  
 ciuma apelor (Elodea canadensis),  
 cosorul apei (Ceratophyllum demersus, C. submersus),  
 inarita (Najas marina şi N. minor, etc. 

ZOOBENTOSUL lacurilor  
este bine dezvoltat cantitativ şi calitativ în etajele litoral si sublitoral ale bertosului.  
Fauna specifică acestor zone depinde de natura substratului bazinului si a sedimentelor. 

 Zonele litorale nisipoase, cu cantităţi reduse de detritus organic, sunt populate cu 
specii psamofile relativ putine:  

o oligochete (Proppapus volki), 
o  larve de diptere (Bezia, Culicoides),  
o bivalve (Anodonta). 

 Zonele litorale cu cantităti mari de detritus adăpostesc specii de  
o oligochete (Tubifex, Peloscolex),  
o larve de chironomide (Chironomus, Cryptochironomus),  
o larve de efemeroptere,  
o bivalve (Anodonta, Pisidium). 

 În zonele profundale zoobentosul este mai sărac şi reprezentat prin detritifagi şi 
pelofagi care trăiesc fie la suprafaţa sedimentelor (epibentosul) fie în grosimea lor 
(endobentosul) până la adâncimea de 30-40 cm. În această zonă se dezvoltă specii de  

o oligochete din genurile  
Tubifex, Limnodrilus, Peloscolex, Lumbriculus, 

o larve de diptere din genurile Chironomus şi Chaobarus, 
o  bivalve din genul Pisidium. 

BACTERIOBENTOSUL este cantonat la nivelul substratului şi în grosimea lui şi este 
reprezentat de un număr mare de specii de bacterii şi fungi. Bacteriobentosul are rol în 
descompunerea substanţelor organice din sedimente si este mai abundent la suprafata de 
contact dintre apă şi mâl, legat de concentraţiile mari de substanţe organice de aici şi de 
prezenta oxigenului la interfaţa apă-mâl. 
 

2. BALTA 
Caracteristici generale 

Bălţiie sunt ecosisteme lacustriforme la care lipseşte etajul profundal al pelagialului, 
localizate în depresiuni relativ reduse ale scoarţei terestre. Zona trofogenă se întinde în întreg 
pelagialul, zona trofolitică fiind redusâ la substratul bentonic. Sintetizând, Forel defineşte 
balta ca fiind "un lac fără adâncimi". Bălţile se caracterizeză prin suprafeţe relativ reduse, 
până la câteva sute de hectare, adâncime mică, în medie pând la 2-3 m, cu nivele variabile ale 
apei în funcţie de sezon şi de cantitatea de precipitaţii.  

Bălţile sunt răspândite în toate zonele geografice, cele mai numeroase fiind în luncile 
inundabile şi în deltele fluviilor. Bălţile pot avea o legătură permanentă cu apele curgătoare 
sau o pot pierde, în funcţtie de cantitatea de precipitaţii din zonă şi de nivelul apelor 
curgătoare. Datorită acestui fapt, în timpul anului au loc modificări ale chimismului apei, ale 
concentraţiei gazelor dizolvate şi în general ale tuturor factorilor abiotici ce influenţează viaţa 
hidrobionţilor (după Pricope, 2000). 
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Chimismul apei bălţilor este influenţat de cantitatea şi calitatea apei care intră în 
bazin, de regimul hidrologic al apelor curgătoare cu care au legături permanete sau temporare 
şi de intensitatea evaporaţiei.  

Primăvara domină bicarbonaţii dar odată cu ridicarea temperaturii şi intensificarea 
evaporaţiei creşte cantitatea de sulfaţi şi cloruri din apă. După începerea ploilor apa revine la 
tipul carbonatat. 

Regimul de oxigen din apa bălţilor este instabil datorită masei relativ recluse de apă, 
dezvoltării uneori explozive a organismelor planctonice şi a macrofitelor precum şi datorită 
proceselor de descompunere bacteriană a substanţelor organice. Pătura de la suprafaţa 
apei are cantităţi mari de oxigen provenit prin difuzie din atmosferă sau rezultat din 
activitatea fotosintetică a producătorilor primari. Pătura mai profundă conţine cantităţi 
reduse de oxigen datorită consumului intens de către bacteriile reducătoare. Această 
stratificaţie chimică a oxigenului apare numai în perioadele de acalmie atmosferică. Vântul 
agită puternic masele de apă din bălţi ducând la omogenizarea conţinutului de oxigen în toată 
grosimea ei. 

Reacţia ionică a apelor din bălţi depinde de zona geografică şi productivitatea 
acestora.  

Bălţile oligotrofe din zona montană au un pH acid datorită acizilor humici iar cele 
eutrofe din zonele colinare şi de şes sunt alcaline, cu slabe variaţii diurne: noaptea devin 
acide datorită acumulării de bioxid de carbon provenit din respiraţia hidrobionţilor iar 
ziua sunt slab alcaline prin consumul intens de bioxid de carbon din procesul de asimilaţie 
clorofiliană. 

În bălţi nu exista o stratificaţie termică ca cea din lacuri datorită adâncimii mici a apei. 
Oscilaţiile de temperatură sezoniere sau diurne se resimt în toată masa apei. Ziua 
temperatura creşte la suprafaţa apei iar noapte are loc o omogenizare a temperaturii 
datorită curenţilor de convecţie ce iau nastere, prin racirea apei de la suprafaţă şi datorită 
mişcărilor apei resirnţite în toată masa ei.  

In iernile foarte geroase apa bâlţilor puţin adânci îngheţă până la fund punând în 
pericol existenţra multor grupe de hidrobionţi, 

Cantitatea de sedimente de pe fundul bălţilor este mare şi concentraţia în substanţe 
organice ridicată. Adâncimea mica a apei face ca fundul băltilor să fie bine încălzit şi 
luminat încât activitatea bacteriană este foarte ridicată. Intensitatea mare a mineralizării face 
ca descompunerea materiei organice provenite din corpul hidrobionţilor să se facă rapid iar 
substanţele biogene să fie utilizate în mai multe cicluri în acelaşi sezon de vegetaţie. 
 
Clasificarea bălţilor. În funcţie de dimensiunile lor Dussart (1966) citat de Pricope, 2000, 
împarte bălţile în trei grupe: 

 bălţi mari, cu suprafaţă relativ întinsă de câteva zeci de hectare si adâncime medie de 
2-3 m. Au o microstratificaţie termică diurnă ce alterneză cu o homotermie nocturnă; 

 bălţi relativ mici, cu suprafaţă redusă şi adâncime ce nu depăşeşete 1 m; 
 băltoace, bălţi mici cu adâncimi de câtiva zeci de centimetri, care se încălzesc uşor 

până la fund încât vara depăşesc frecvent 25°C. Uneori au caracter temporar şi pot 
seca datorită evaporaţiei intense din sezonul cald sau datorită infiltrării în sol. 

După componenta fitoplanctonului şi productivitatea lor Wurtz (1958) clasifică băltile din 
zona temperată în oligotrofe; mezotrofe; eutrofe; politrofe. 
1. Bălţile oligotrofe,  
în raport cu originea oligotrofiei şi natura fundului bazinului pot fi:  

- bălti oligotrofe propriu-zise, au un substrat bentonic nisipos sau pietros, au un 
regim de oxigen favorabil hidrobionţilor, stabil in timp şi uniform în masa apei. 
Flora algală este variată ca specii şi nu prezintă variaţii de abundenţă neregulate;  
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- bălti oligotrofe acide, sunt amplasate pe soluri nisipoase sau argiloase, au 
cantităţi reduse de mâl şi sunt proprii zonelor forestiere. Fitoplanctonul este 
format din Desmidiacee, Cloroccocale, Chrysophycee si Peridinee, fără dominaţa 
uneia din grupe; 

- bălti oligotrofe acide cu turbă, au un pH acid, substratul conţine turbă, 
mineralizarea substanţei organice în substrat se face lent şi incomplet. În 
fitoplancton domină net Desmidiaceele şi Diatomeele asupra altor grupe de alge. 

2. Bălţile mezotrofe, sunt ecosisteme care au pe substrat cantităţi reduse de mâl iar 
planctonul este dominat de Chrysophycee, singure sau în amestec cu diatomeele si 
peridineele. 
3. Bălţile eutrofe, după gradul de saturaţie în oxigen a apelor de suprafaţă şi profunzime din 
timpui zilei, pot fi: 

- Bălţi slab eutrofe, in care se dezvoltă o macrofloră dură abundentă.  
Pe părţile submerse ale macrofitelor se dezvoltă un perifiton dominat de diatomee iar în 
pelagial domină peridineele şi diatomeele; 
- Bălţi eutrofe moderate, se caracterizează prin dominanţa algelor clorococale, 

diatomee, peridinee si crisoficee. Uneori toamna au loc înfloriri cu cianoficee din 
genurile Oscillatoria şi Microcystis. În aceste bălţi se dezvoltă intens macrofite 
submerse.  

- Bălţi puternic eutrofe, sunt bălţi în care domină clorococalele si 
cianoficeele si care determină înflorirea apei. In cantităţi reduse sunt   prezente 
diatomee, volvocale şi euglenoide; 

4. Bălţile politrofe, au productivitate ridicată, se colmatează repede datorită 
acumulării unor mari cantităţi de mîl organic. În orizonturile profunde ale apei apare 

un deficit de oxigen datorită proceselor intense de descompunere bacteriană a substanţelor 
organice. Fitoplanctonul este predominat de specii de volvocale, clorococale si cianoficee. 
Algele albastre din genul Aphanizomenon dau naştere frecvent la înfloriri cu consecinţe 
negative asupra hidrobionţilor din aceste bălţi (după Pricope, 2000). 
 
Asociaţii de organisme din bălţi 
 
Planctonul bălţilor este un amestec de plancton litoral şi pelagic, cu o structură specifică 
caracteristică în funcţie de mărimea bălţilor şi de tipul acestora. Planctonul caractecteristic 
bălţilor este cunoscut sub numele de heleoplancton. În bălţile mici numărul redus de specii 
este compensat de numărul mare de indivizi. 

 Fitoplanctonul din bălţi este format din diatomee, cloroficee, cianoficee,  
flagelate şi dinoflagelate. În bălţile din lunca inundabilă a Dunării domină diatomeele urmate 
de cloroficee.  
Cianoficeele comune în bălţiile dunărene aparţin genurilor  
Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Merismopedia.  
Cloroficeele sunt reprezentate prin specii din genurile  
Scenedesmus, Pediastrum, Euglena.  

In bălţile eutrofe în perioda de vară cloroficeele si cianofiiceele au o dezvoltare 
explozivă ducând la fenomenul de înflorire a apelor. Înflorirea nu se produce simultan 
in toate bălţie si nu este provocată de aceeaşi specie. 

 Zooplanctonul este format din protozoare, rotifere, cladoceri, copepode.  
În bălţile din lunca Dunării grupul dominant este cel al rotiferelor (peste 60%), 

urmat de cladoceri (19%) şi copepode (16%).  
Protozoarele sunt reprezentate prin Vorticella şi Paramaecium,  
rotiferele prin: Brachionus, Euchlanis, Keratella, Notholca, Asplanchna, Polyarthra;  
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copepodele apartin genurilor Cyclops, Mesocyclops, Eudiaptomus, Eurytemora iar  
cladocerele sunt speciile de Daphnia, Moina, Chydorus, Leptodora. 

In bălţile temporare odată cu secarea apelor, multe organisme zooplanctonice trec în 
forme de rezistenţă. Unele copepode trec într-o stare de viată latentă, corpul fiind învelit în 
secreţii ale unor glande. Flagelatele şi infuzorii elimină mare parte din apă, se înconjoară de 
un înveliş rezistent formând chişti. Cladocerele şi rotiferele trec perioadele nefavorabile sub 
forma de ouă de rezistentă. 
Nectonul bălţilor,  
în funcţie de mărimea bazinului şi tipul de baltă, este reprezentat prin peşti, batracieni si un 
număr redus de reptile. 

 Ihtiofauna bălţilor este abundentă în special în cele cu caracter permanent.  
Componenţa specifică variază în funcţie de sezon.  
Astfel în bălţile din Lunca si Delta Dunării primăvara intră pentru reproducere numeroase 
specii de peşti. Adulţii se retrag imediat dupa depunerea pontei iar alevinii şi puietul rămân 
să se hrănească în bălţi până toamna când se retrag în Dunăre sau în bălţile mari care nu 
îngheaţă în totalitate în perioada de iarna.  

 Sunt comune speciile de crap, caras, caracudă, lin, babuşcă, roşioară, ştiucă. 
 Amfibienii sunt reprezentaţi în bălţi prin specii de Rana şi Bombina iar speciile de 

Bufo şi Pelobates sunt prezente în special în perioada de reproducere. 
Bentosul bălţilor  
are o structura specifică în funcţie de natura sedimentelor de pe fundul bazinului.  

 În bălţile eutrofe din lunca inundabilă şi Delta Dunării fitobentosul are o structură 
specifică asemănătoare cu cea a lacurilor. Flora dură este bine dezvoltată iar 
buruiana apelor acoperă cea mai mare parte din bental.  
Dezvoltarea exagerată a vegetaţiei duce la acumularea unor cantitati mari de 
substanţă organica în bental, intensifică eutrofizarea băltilor, accelerează 
depunerea sedimentelor şi succesiunea ecologică a bălţii spre mlaştină. 

 Structura zoobentosului din bălţile dunărene este legată de structura fundului 
bazinului, de natura şi cantitatea de sedimente depuse în timpul anului. Datorită 
condiţiilor foarte diverse din bentalul bălţilor din lunca Dunării se constată o mare  

o diversitate specifică de oligochete, hirudinee, bivalve, gasteropode, 
coleoptere. 

o Oligochetele sunt reprezentate prin Nais, Tubifex,  
o hirudineele prin specii de Piscicola şi Hirudo,  
o bivalvele prin specii de Unio, Anodonta, Dreissena iar 
o gasteropodele prin specii de Theodoxus, Viviparus, Fagotia, Limnea şi 

Planorbis.  
o Cele mai comune coleoptere din bălţi aparţin genurilor  

Gyrinus, Hyphydrus etc. (după Pricope, 2000) 
 

3. MLAŞTINA 
 

Mlaştinile sunt terenuri cu umiditate ridicată şi ochiuri de apă pe care se dezvoltă o 
vegetaţie hidrofilă specifică şi în care are loc frecvent formarea turbei. Iau naştere pe locuri 
lipsite de scurgere, cu pantă redusă şi substrat impermeabil, în zone unde aportul de apă 
depăşeşte evaporarea sau se pot forma prin colmatarea băltiţor eutrofe.  

Ramura hidrobiologică care se ocupă cu studiul mlaştinilor se numeste telmatologie 
(telma = mlaştină, logos = ştiinţă). 

După localizarea lor, modul de alimentare cu apă, componenţa specifică şi producţia 
primară mlaştinile pot fi oligotrofe, eutrofe, mezotrofe sau distrofe. 
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 MLAŞTINILE OLIGOTROFE sau tinoavele se formează în zona superioară a  
fagului şi inferioară a molidului, la altitudini de 1.000-1.600 m, în depresiuni montane cu 
climat rece, temperatura medie anuală a zonei fiind de 4-6°C. Apa mlaştinilor oligotrofe 
provine din precipitaţii, din condensare sau din ape suprafreatice. 

Tinoavele au o suprafaţă proeminentă, bombată, în micile depresiuni locale formate 
se acumulează apa. Vegetaţia predominantă este formată de muşchiul Sphagnum care în 
condiţii de umiditate locală are tendinţa de extindere periferică a tinovului. 

Apa din tinoave are o transparenţă redusă şi o culoare maronie datorită compuşilor 
humici şi turbei în suspensie. Temperatura apei are variaţii sezoniere şi circadiene.  

Chimismul apei depinde de modul de alimentare al mlaştinei, de natura substratului 
mai ales de prezenţa şi vârsta turbei din substrat.  

Oxigenul solvit in apă are concentraţii mici iarna şi ajunge la valori de saturaţie 
primăvara şi toamna.  

Bioxidul de carbon liber este prezent în cantităţi mari.  
Substantele organice solvite sub forma de compuşi humici se găsesc în cantităţi 

ridicate, reacţia activă a apei este acidă, cu pH-ul cuprins între 3,5-5,2. 
Fitoplanctonul din apa tinoavelor este reprezentat prin specii de  

 diatomee (Frustulia, Eunotia) şi  
 flagelate (Dinobryon, Synura) care vara sunt înlocuite cu  
 desmidiacee din genurile Gymnozyga, Micrasterias, Xanthidium. 

Zooplanctonul tinoavelor este reprezentat prin rotifere, cladocere, copepode.  
Rotiferele caracteristice sunt  

Polyarthra platyptera, Keratella valga, Monostyla virga. 
Cladocerele din speciile  

Daphnia longispina, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, 
Moina rectirostris, Polyphemus sp. se dezvoltă abundent în sezonul cald. 

Copepodele sunt reprezentate prin genurile  
Eucyclops, Acanthocyclops, Macrocyclops, Eudiaptomus, Myxodiaptomus . 

Fitobentosul mlaştinilor oligotrofe este reprezentat prin  
macrofite din genul  

 Sphagnum (Sphagnum fuscum, S. squarossum, S. wulfianum, S. medium, 
S. cymbifolium),  

 Eriophorum vaginatum,  
 Vaccinium oxycoccus,  
 V. vitis-idaea, plante care formează o asociaţie vegetală specifică turbăriilor 

Sphagneto-eriophoreto-vaccinetum. 
În România tinoavele sunt frecvente în depresiunea Dornelor, Oaş, Harghita şi bazinul 

superior al Sebeşului. Suprafeţele cele mai mari de turbării sunt în depresiunea Dornelor şi în 
Apuseni. 

 MLAŞTINILE EUTROFE se formează în depresiunile câmpiilor aluvionare, în  
zona inundabilă a râurilor şi în regiuni bogate în ape subterane superficiale. Provin în 
majoritate din lacuri şi bălţi colmatate şi invadate de vegetaţie palustră, reprezentând stadii de 
senescenţă a acestora. 

Apa mlaştinilor eutrofe provine din ape de infiltraţie şi inundaţie, este bogată în  
săruri minerale nutritive, este de obicei limpede sau are o culoare brună datorită depunerilor 
de pe fund. Reacţia apei este alcalină. Suprafaţa mlaştinilor eutrofe este concavă sau plană, 
vegetaţia palustră se dispune concentric, la margine fiind dispusă vegetatia dură (rogoz, 
stuf, papură) care este înlocuită spre interior de briofite si alte forme asociate. 

Biocenozele mlaştinilor eutrofe sunt asemănătoare celor din bălţile oligotrofe în  
stadiul avansat de îrnbătrânire.  
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Macrofitele palustre sunt reprezentate prin specii de  
 Phragmites communis, Typha latifolia,  
 Glyceria fluitans, Scirpus silvaticus, Carex vulpina.  
 În jurul mlaştinilor apar specii lemnoase precum  
 Salix repens, S. cinerea, S. fragilis, Populus tremula. 

       Mlaştinile eutrofe sunt răspândite în lungul Dunării, Someşului, Prutului, Călmăţuiului, 
în depresiunile intramontane Giurgeu, Ciuc, Ţara Bârsei (după Pricope, 2000). 

 
Succesiunea ecologică a mlaştinilor poate merge pe două direcţii. 
1. In zonele colinare şi de şes, prin umplerea bazinului cu depozite organice 

şi reducerea umidităţii, mlaştina poate deveni uscat. Flora palustră este 
treptat înlocuită cu cea a uscatului, dispare fauna acvatică, înlocuită cu cea 
terestră.  

2. În zonele cu altitudine mai mare, peste 800 m, mlaştinile eutrofe 
evoluează spre mlaştini oligotrofe cu specia dominantă Sphagnum si 
faună caracteristică. Evoluţia lor ia sfârşit când turba ajunge să umple 
întreaga depresiune. 

 MLAŞTINILE MEZOTROFE sunt stadii de tranziţie între mlaştinile oligotrofe şi 
cele eutrofe. Cele din jurul tinoavelor arată clar succesiunea lor spre mlaştini eutrofe. 
Sunt cunoscute sub numele de bahne. 

 MLAŞTINILE DISTROFE sunt mlaştini cu productivitate redusă datorită 
cantităţilor mici de substanţe biogene. 

La nivel planetar mlaştinile ocupă o suprafaţă de peste 1 milion km 2 şi datorită acestui 
lucru joacă un rot major în ciclul biogeochimic al apei.  
Ele au rol, deasemenea, în reglarea debitelor râurilor şi indică prezenţa unor surse bogate de 
apă. În anurnite cazuri mlaştinile oligotrofe pot constitui rezerve exploatabile de turbă 
(după Pricope, 2000). 
 

 
ECOSISTEME ACVATICE ANTROPOGENE 

 
Ecosistemele acvatice antropogene au luat naştere : 

1.- prin acţiunea directă a omului fiind create în scopuri economico-sociale în vederea 
obţinerii unor acumulări de apă ce servesc:  

 ca rezervoare de apă potabilă,  
 producerii de energie electrică sau  
 pisciculturii;  

2.- formate involuntar, în depresiuni ale scoarţei create pentru exploatarea unor zăcăminte 
de sare, precum iazurile de la Ocna Sibiului (după Pricope, 2000). 

În categoria ecosistemelor antropogene sunt cuprinse lacurile de acumulare şi 
de baraj, iazurile şi heleşteiele. 
1. Lacurile de baraj şi lacurile de acumulare 

Lacurile de baraj şi de acumulare sunt ecosisteme acvatice antropogene care s-au 
format prin bararea unui râu sau unui fluviu în scop  

 hidroenergetic,  
 pentru regularizarea debitului şi prevenirea inundaţiilor,  
 ca bazine de retenţie pentru apa potabilă, irigaţie, piscicultură , 
 în scop de agrement, 
 ca sisteme de navigaţie. 
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După durata de staţionare a apei în bazinul lacului se disting două tipuri de lacuri 
artificiale (Antonescu, 1967, citat de Pricope, 2000): 

 lacuri de baraj în care timpul de retenţie a apei durează ore sau zile, cum sunt  
lacurile Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei, etc, de pe Bistriţa; 

 lacuri de acumulare, în care durata de staţionare a apei este de ordinul  
lunilor sau anilor, precum lacul Izvorul Muntelui - Bicaz, lacul Porţile de Fier etc. 

În România, cel mai vechi lac de acumulare este lacul Scropoasa de pe Ialomiţa, 
din 1930, celelalte lacuri au fost amenajate începând cu 1950.  

 Pe valea Bistriţei s-a construit primul sistem hidroenergetic care cuprinde  
o lacul Izvorul Muntelui (de 29,5 km2 şi un volum de 1,23 miliarde de m3  
o urmat de şapte lacuri de baraj în aval. 

Pe râurile ţării au fost amenajate lacuri de acumulare şi de baraj:  
o pe râul Argeş, lacul Vidraru (825 ha, volum total 470 milioane m3) şi  
o alte 5 lacuri în aval,  
o pe râul Lotru, lacul Vidra (1050 ha, volum total 340 milioane m3),  
o pe răul Siret, lacurile Galbeni, Răciuni, Bereşti, Călimăneşti,  
o pe Dunăre lacul Porţile de Fier I (700 km2, volum 2200 milioane m3)  

(după Pricope, 2000). 
Din punct de vedere topografic un lac de acumulare cuprinde  
trei sectoare distincte, cu însuşiri caracteristice: 

1. Porţiunea superioară situată în imediata apropiere a barajului, cu  
 stratificaţie termică bine stabilizată,  
 cu termoclina variabilă, după sezon,  
 stratul de mâl din bental este gros,  
 cantitatea de detritus organic este mare,  
 ceea ce favorizează procesele de descompunere bacteriană.  
 Prezintă cele mai mari asemănări cu lacul propriu-zis; 

2. Porţiunea mijlocie cu adâncime moderată, lăţime mai mare decât la baraj.  
 Stratificarea termică este mai puţin stabilă.  
 Sedimentele sunt formate din mult nisip şi particule grosiere,  
 cu cantităţi reduse de substanţă organică, de aceea şi  
 procesele bacteriene sunt mai reduse.  
 Zona este populată cu un amestec de forme limnofile şi reofile; 

3. Porţiunea inferioară, cu adâncime, mai mică, supusă fluctuaţiilor de nivel.  
 Are influenţa râului prin  
 transport de sedimente şi  
 ape bogate în oxigen.  
 Zona este populată cu specii în majoritate reofile  (după Pricope, 2000). 

a. In funcţie de caracterul ecosistemului natural pe care au luat naştere, lacurile de 
acumulare pot fi (după Jadin, 1961, citat de Pricope, 2000): 

 lacuri fluviale de câmpie, cu suprafaţă mare şi adâncime mică;  
 lacuri fluviale de munte, cu suprafaţă mică şi adâncime mare; 
 lacustre montane, lacuri situate în zona montană cu baraj; 
 lacustre de câmpie, lacuri din zona de câmpie, cu baraj. 

b. După forma lor lacurile de acumulare pot fî grupate în două categorii: 
 lacuri depresionare, sunt puternic alungite şi se întind de-a lungul văii râului pe 

care s-au format:majoritatea lacurilor fluviale montane; 
 lacuri lobate, au contur rotunjit, suprafaţa lor depăşeşte mult albia râului de 

origine. Asa sunt lacurile fluviale de câmpie. 
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Factorii abiotici din lacurile de acumulare 
Viata organismelor acvatice din lacurile de acumulare este influenţată de câţiva 

factori abiotici de importanţă majoră : 
 regimul hidrologic al lacurilor,  
 regimul termic,  
 transparenţa,  
 chimismul apei,  
 cantitatea şi calitatea suspensiiior, etc. 

Regimul hidrologic al lacurilor de acumulare depinde de cantitatea de apă adusă 
de afluenţi, de coeficientul de circulaţie al apelor, de frecvenţa şi durata perioadelor de 
îngheţ. 

După caracterul regimului hidrologic şi ai altor factori abiotici, lacurile de 
acumulare sunt ecosisteme intermediare intre cele curgătoare şi cele stagnante. Au o 
circulaţie mai încetinită a apei. 
Coeficientul de circulatie al apei  
(raporlul dintre debitul anual de scurgere şi volumul de apă al lacului) 
depinde de cantitatea de apă acumulată şi cea scursă din lac.  
Dacă acest coeficient de circulatie al apei are  

 valori cuprinse între 1 si 10 regimul hidrologic are caracter ± lacustru, iar  
 la coeficienti de circulatie peste valoarea 10 regimul hidrologic este asemănător 

cu cel al râului de origine.  
 Lacurile fluviale de câmpie au coeficienţi de circulatie a apei între 2 şi 10. 
 Lacurile fluviale montane au coeficienţi de circulatie a apei peste 10. 
În cadrul unui lac de baraj montan condiţiile abiotice diferă în funcţie de zonă. În 

amonte are condiţii apropiate de cele ale râului de origine iar în aval condiţii asemănătoare 
lacurilor naturale. 

În cazul lacului Izvorul Muntelui alimentarea este asigurată de râul Bistriţa cu un 
debit de 38,5 m3/s şi de alţi afluenţi mai mici (Bistricioara, Secu, Hangu) cu debite 
cuprinse între 6 şi 0,5 m3/s. Debitele afluenţilor sunt variabile în funcţie de sezon, cu 
minime în septembrie-octombrie şi februarie şi maxime în luna mai (după Pricope, 2000). 

Apa lacului Izvoru Muntelui prezintă modificări de nivel zilnice şi sezoniere, 
uneori de amplitudine mare:  

 variaţiile zilnice de nivel: între 10 şi 30 de cm, iar  
 cele sezoniere pot înregistra cresteri de până la 20 m. 

Regimul hidrologic al lacurilor de acumulare condiţionează: 
transparenţa apei, regimul tenrnic, regimul de gaze din apă. 

Regimul termic al lacurilor de acumulare prezintă variaţii sezoniere având: 
- În zona de lac din apropierea barajului o stratificaţie directă vara şi inversă iarna şi o 
stare de homotermie la sfârşitul toamnei şi începutul iernii.  
- În zona din amonte a lacurilor montane există o stare de homotermie datorită 
regimului hidrologic ca al râului de origine. 
Din punct de vedere al circulatiei apei, lacul Izvorul Muntelui - Bicaz face parte din 
categoria lacurilor dimictice, caracterizate prin: circulaţie de primăvară şi de toamnă 
separate prin două perioade de stagnaţie, de primăvară şi de iarnă. 
Transparenţa lacurilor de acumulare depinde de tipul de lac, de debitul şi cantitatea de 
suspensii aduse de afluenţi, de anotimp, de densitatea organismelor planctonice, etc. In lacul 
Bicaz transparenţa creşte din amonte spre baraj şi variază între 2 şi 10 m, aceasta fiind 
considerată o transparenţă moderată caracteristică lacurilor oligotrofe cu trecere lentă spre 
cele de tip mezotrof. 
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Cantitatea de lumină care pătrunde în apă creşte din amonte spre aval datorită procesului 
de sedimentare a suspensiilor cărate de afluenţi în lac.  

 În lacul Bicaz există diferenţe mari în ceea ce priveste  
intensitatea luminoasă între straturile superficiale şi cele profunde ale apei, fapt ce 
determină condiţii fizice net diferite pentru dezvoltarea vieţii între orizonturi 
apropiate ca adâncime.  

 Zona afotică se instafează la adâcimi ce depăşesc 35-40 m (Cârăuşu, 1969). 
Concentraţia oxigenului din apa lacurilor de acumulare depinde de temperatură şi 
circulaţia apelor, suferind variaţii sezoniere.  
În lacul Bicaz  

 în orizontul cuprins între 0 şi 30 m concentraţia oxigenului a avut valori maxime  
de 13 mg/l în luna martie şi minime 7-8 mg/l vara.  

 În zona profundală valorile maxime înregistrate au fost de 13-14 mg/l iar  
minimele au coborât la 3 mg/l sau mai jos (1 mg/l în zona Baraj) (după Pricope, 2000). 
Concentraţia substanţelor biogene din apă depinde de tipul de lac, de cantitatea şi natura 
aluviunilor aduse de afluenţi, de concentraţia acestora în apa afluenţilor şi de intensitatea 
proceselor de mineralizare.  
În lacul Bicaz  

 cantitatea de azotaţi are valori maxime de 2-3 mg/l şi minime de 0,5-1 mg,  
concentraţiile fiind  

o mai ridicate în perioadele mai reci ale anului,  
o scăzând la jumătate în perioadele calde.  

 Cantitatea de fosfor total este cuprinsă între 0,04-0,015 mg /l.  
 pH-ul a apei lacurilor de acumulare are variaţii sezoniere şi de adâncime.  

 În zona superficială a lacului Bicaz, pH-ul este cuprins între 7,4 si 8,3,  
 în zonele profunde între 7,2 şi 7,4.  
 În perioada caldă se constată o creştere a pH-ului apei legate de  

creşterea intensităţii fotosintezei iar în perioada rece pH-ul atinge 6,6-6,8 (Pricope, 2000). 
 
Asociaţii de organisme din lacurile de acumulare 

Lacurile de acumulare sunt ecosisteme intermediare între cele curgătoare şi 
cele stagnante, cu caracteristici mai apropiate de ale râului sau ale lacului, în funcţie de 
coeficientul de de circulaţie al apelor.  

Hidrobionţii care populează aceste lacuri constituie un amestec de forme reofile şi 
limnofile, cu predominanţa unora sau altora în funcţie de regimul hidrologic al ecosistemului, 
de tipul de lac, de zona topografică a lacului, de vechimea acestuia. 

Astfel, în lacurile fluviale montane, în zona din amonte biocenozele sunt mai 
apropiate structural de cele ale râului de origine iar în apropierea barajului au caracter 
pregnant lacustru. În lacurile de câmpie însă condiţiile abiotice şi structura populaţiilor sunt 
asemănătoare celor din lacuri. 

Structura populaţiilor din aceste ecosisteme depinde şi de vechimea lacului de 
acumulare, fiind evidentă o schimbare cantitativă şi calitativă în timp.  

La formarea lacului structura biocenozelor este asemănătoare râului de origine ca 
apoi acestea să capete caracteristici proprii. 

Studiile asupra evoluţiei comunităţilor de organisme din lacurile de acumulare au 
relevat existenţa a cel puţin trei faze distincte (Konstantinov, 1972, citat de Pricope, 2000): 

 În stadiul întâi, când se acumulează apă, se constată:  
o în lacurile montane dispariţia populaţiilor din biocenozele litoreofile, şi  
o în lacurile colinare şi de şes dispariţia populaţiilor psamofile;  
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 În stadiul al doilea se formează grupări temporare în bentalul şi pelagialul lacurilor.  
o Substratul bentonic este populat masiv de chironomide iar  
o pelagialul de crustacee şi rotifere planctonice;  

 În stadiul al treilea,  
o substratul este populat de o fauna heterotopă cu biomasă în scădere şi care se 

stabilizează după 3-4 ani.  
o Zooplanctonul diminuează ca nr. de specii, se stabilizează la 2-3 ani.  
o Fitoplanctonul se dezvoltă bine în primii ani datorită dizolvării  
sărurilor biogene din terenurile proaspăt inundate ("efect al îngrăşării").  
o Odată cu acumularea de substanţe organice şi săruri biogene în lac se  
     constată perioade cu proliferarea algelor albastre în masa apei iar  
    în anumite zone ale bentalului se dezvoltă macrofite. 

Planctonul din lacurile de acumulare cuprinde cele trei componente trofice:  
 producătorii  (fitoplancton),  
 consumatorii (zooplancton) şi  
 descompunătorii  (bacterioplancton).  

Fitoplanctonul este reprezentat prin:  
 diatomee, cloroficee, cianoficee si peridinee.  

o În lacurile cu un regim hidrologic activ, cu un coeficient de circulaţie al 
apei peste 12, diatomeele predomină cantitativ şi calitativ si se dezvoltă 
tot timpul anului  

o în lacurile cu circulaţie lentă, în perioada caldă a anului se dezvoltă 
cloroficeele şi cianoficeele, cu fenomene de "înflorire". 

Studiul fitoplanctonului din lacul Izvorul Muntelui – Bicaz (Pricope, 2000) a arătat că  
 în primii doi ani după inundare au fost prezente alge din 78 de 

unităţi taxonomice din care 38 au fost întâlnite numai în primul 
an, 11 numai în cel de-al doilea an, iar 29 au fost comune celor 
doi ani (Popescu şi Oltean, 1963, citaţi de Pricope, 2000).  

 Predominanţa diatomeelor ca număr de specii şi ca densitate în 
primii ani, relevă nivelul trofic scăzut al lacului.  

 Ulterior dezvoltarea crisoficeelor şi a cloroficeelor a dus la 
diversificarea compoziţiei fitoplanctonului şi la sporirea ponderii 
speciilor planctonice. 

Fitoplanctonul din lacul Bicaz cuprinde alge din 241 unităţi sistematice 
(Cărăuşu I., 1983, citat de Pricope, 2000) aparţinând la 9 grupe sistematice.  

 Diatomeele sunt reprezentate prin specii de Melosira varians,  
Cyclotella comta, Diatoma vulgare, Rhizosolenia longiseta, Stephanodiscus astrea, 
Tabellaria fenestrata, Fragilaria crotonensis, Synedra ulna, Navicula cuspidata, Pinnularia 
microstauron, Cymbella cistula, Gomphonema angustatum. 

 Dintre cloroficee cităm speciile Chlamydomonas insignis, Volvox  
aureus, Pandorina morum, Crucigenia rectangularis, Ankistrodesmus falcatus, Pediastrum 
boryanum, Scenedesmus guadricauda, Golenkinia radiata, etc. 

 Dintre cianofite sunt prezente în lacul Bicaz specii de Merismopedia  
elegans, Anabaena, Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Aphanocapsa 
grevillei, Chroococcus limneticus, Oscillatoria rubescens etc.  

o Peridineele prezente aparţin speciilor Peridinium cinctum,  
Glenodinium oculatum, Ceratium hirundinella etc. 

Cantităţile maxime de fitoplancton în lacul Bicaz se găsesc vara în orizontul superior 
al apei iar cantităţi minime iarna în orizonturile profunde.  
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În timpul anului domină diatomeele iar la sfârşitul verii şi toamna cloroficeele 
si cianoficeele. 

"Înfloririle" algale în lacul Bicaz s-au produs cu specii diferite dar şi în perioade 
foarte diferite: Proliferarea în masă a cloroficeelor Chlamidomonas insignis a avut loc 
toamna (octombrie) în timp Volvox aureus s-a dezvoltat masiv vara (august). O înflorire de 
mari proporţii şi de durată s-a produs toamna cu cianoficeul Oscillatoria rubescens. 

Zooplanctonul lacurilor de acumulare are în general o varietate specifică redusă dar 
cu populaţii numeroase. Domină rotiferii în masa apei tot anul, cu maxime în mai - iunie, 
urmaţi de cladocere care se dezvoltă la sfârşitul verii şi toamna iar copepodele prosperă la 
sfârşitul toamnei şi iarna. 

În lacul Bicaz diversitatea zooplanctonului a crescut odată cu stabilizarea 
condiţiilor abiotice şi cu adaptarea zooplancterilor la noile condiţii de viaţă.  

 În 1961 au fost determinate 41 taxoni, în 1963 – 63 taxoni, în 1966 - 72  
unităţi sistematice, în 1978 - 51 de unităţi sistematice zooplanctonice aparţinând grupelor: 
Protozoa, Rotatoria, Copepoda, Cladocera (Rujinschi, 1983, citat de Pricope, 2000). 

 Protozoarele au fost prezente într-un singur gen Tintinnopsis. 
 Rotiferele reprezintă cca. 32% din numărul de taxoni zooplanctonici şi sunt  

reprezentaţi prin specii de Brachionus calyciflorus, Keratella cohlearis, Notholca acuminata, 
Asplanchna priodonta, Filinia maior, etc. 

 Cladocerele cuprind cei mai mulţi taxoni, 44% din speciile  
zooplanctonice, fiind reprezentate prin specii de Daphnia magna, Daphnia longispina, 
Ceriodaphnia megops, Bosmina longirostris, Alona quttata, Chydorus sphericus, 
Diaphanosoma brachyrurum, Leydigia leydigi, Leptodora kindtii. 

 Copepodele, cuprind aproximativ 24% din speciile de zooplancton si sunt  
reprezentate prin specii de Cyclops vicinus, Cyclops furcifer, Acanthocyclops vernalis, etc. 

Pe lângă dinamica sezonieră, populaţiile de zooplancton au şi o dinamică 
circadiană. Ele se dezvoltă în zonele de suprafaţă dar în funcţie de termica apei şi de 
intensitatea luminii pot coborî mai jos. Noaptea stau spre suprafaţă iar ziua coboară spre 
adâncime. 

Bacterioplanctonul lacurilor de acumulare este mai bogat decât al râurilor din 
care s-au format. Densitatea lui depinde de tipul de lac şi de termica acestuia. În lacurile 
montane nr. de germeni este de ordinul sutelor de mii pe ml,în timp ce în cele de şes 
este de câteva milioane pe ml de apă. Densitatea maximă a bacterioplanctonului se 
întâlneşte în zona superficială a apei legat de termica adecvată dezvoltării bacteriilor si în 
zona din apropierea sedimentelor cu conţinut ridicat de substante organice. 

Determinările de bacterioplancton în lacul Bicaz (C. Măzăreanu, 1983, citat de 
Pricope, 2000) au arătat că numărul total de bacterii din apă a variat între 70000 si 920000 
cel/ml. Numărul maxim a fost determinat la suprafaţa apei şi în apropierea sedimentelor. 
Durata medie de viaţă a unei generaţii bacteriene la suprafaţa apei a fost de 21,6 ore în 
timp ce în hipolimnion, la 55 de metri adâncime, a fost de 122,5 ore. 

Nectonul este format din populaţii de peşti reofili în amestec cu specii limnofile. 
Treptat populatiile reofile rămân numai în zona din amonte a lacului iar speciile 
stagnofile se extind ca număr şi densitate.  

După formarea lacurilor de acumulare se constată proliferarea speciilor 
limnofile care găsesc condiţii bune de hrană şi locuri de reproducere pe terenurile 
proaspăt inundate apoi efectivele numerice scad.  

În primii ani de existenţă ai lacului Bicaz s-a înregistrat o creştere cantitativă a 
fondului piscicol pe o perioadă de 3-5 ani cu predominanţa unor specii valoroase: mreana 
(Barbus barbus), scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul (Leuciscus cephalus) (Matei 
şi Dumitru, 1963, citaţi de Pricope, 2000).  



 523 

Datorită variaţiilor ample de nivel ale lacului ce influenţează negativ  
reproducerea salmonidelor şi ciprinidelor de talie mare şi reducerii cantitative a bazei 
trofice s-a constatat dispariţia unor specii reofile precum grindelul (Noemacheilus 
barbatulus), zglăvoaca (Cottus poecilopus), porcuşorul (Gobio uranoscopus), 
diminuarea efectivelor de lipan (Thymallus thymallus), de lostriţă (Hucho hucho), 
păstrăv de munte (Salmo trutta fario), mihalţ (Lota lota). S-a constatat o scădere 
generală a efectivelor la speciile de talie mare şi cu valoare economică (mreană, scobar, 
clean,) (Battes, 1983, citat de Pricope, 2000).  

Ciprinidele de talie mică precum obletele (Alburnus alburnus), beldiţa 
(Alburnoides bipunctatus), porcuşorul (Gobio gobio) şi boişteanul (Phoxinus phoxinus) 
au avut o dezvoltare mare în primii 4-6 ani de existenţă a lacului după care au regresat 
numeric. 

În perioada 1961-1966 au fost introduse pentru aclimatizare în lacul Bicaz specii 
de păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss), coregon (Coregonus albula), păstrăv 
fântânel (Salvelinus fontinalis), plătica (Abramis brama); crap (Cyprinus carpio) şi cega 
(Acipenser ruthenus). Din acestea a rezistat plătica care actualmente reprezintă cca. 5% 
din ihtiofauna lacului, păstrăvul curcubeu în crescătoria intensivă de pe lac iar celelalte 
specii au dispărut. 

Actualmente ihtiofauna lacului Bicaz este formatâ din 15 specii aparţinând la 5 familii 
fată de 19 existente în 1970 şi 25 de specii existente în 1960 la formarea lacului. Bibanul 
(Perca fluviatilis) care nu a existat la formarea lacului şi nici în 1970 apare ca specie 
dominantă în propoţie de 30% din totalul speciilor capturate. Urmează babuşca (18%), 
obletele (16%), cleanul (8,9%), păstrăvul curcubeu, carasul, plătica, păstrăvul de lac, 
lostriţa cu ponderi de 3-5% fiecare (Miron şi Simionescu, 1993, citat de Pricope, 2000). 

Fitobentosul din lacurile de acumulare are o reprezentare redusă fie datorită 
variaţiilor ample de nivel ce nu permit fixarea macrofitelor acvatice fie adâncimi mari a unora 
dintre ele.  

 În lacurile de acumulare mari cum este lacul Izvoru Muntelui, cu fluctuaţii mari 
de nivel, macrofitele acvatice precum Polygonum amphibium se dezvoltă pe arii 
restrânse, doar la intrarea în lac a unor afluenţi, în timp ce  

 în lacurile de baraj din aval (Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei) mai puţin 
adânci şi cu variaţii mici de nivel, macrofitele se dezvoltă abundent, pe suprafeţe 
extinse (Polygonum, Potamogeton, Myriophyllum,  Ceratophyllum, Carex). 
Zoobentosul din lacurile de acumulare montane este format din specii predominant 

litoreofile în zona din amonte, în timp ce în zona din amonte a lacurilor de câmpie domină 
speciile psamoreofile şi peloreofile.  

Numărul de specii bentonice si densitatea lor numerică este legată de zona 
topografică a lacului şi de amplitudinea oscilaţiilor de nivel. Astfel, numărul de specii 
zoobentonice scade dinspre amonte spre aval, concomitent cu creşterea abundenţei 
numerice şi a biomasei.  

 În lacurile cu oscilatii mari de nivel si la intervale scurte numărul de specii 
bentonice şi abundenţa lor este redusă în timp ce  

 în lacurile cu oscilatii reduce şi lente litoralul este bine populat. În aceste din 
urmă lacuri unele forme bentonice se retrag odată cu apa iar altele se îngroapă 
în substrat. 

Zoobentosul din, lacurile de acumulare este format din  
 larve de chironomide: Chironomus, Glyptotendipes, Cryptochiroromus,  
 oligochete limnicole din genurile Limnodryllus şi Tubifex, 
 moluşte bivalve din genurile Anodonta, Unio, Dreissena, 
 gasteropode (Viviparus),crustacee amfipode (Gammarus), miside, polichete. 
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În lacul Izvorul Muntelui în primii ani după inundare au fost inventariate 13 specii de 
nevertebrate bentonice, majoritatea larve de chironomide. După 5 ani numarul speciilor a 
crescut la 37 iar după 10 ani structura arată altfel (Miron şi Simalesik, 1972, citat de Pricope, 
2000): 

 în zona litorală şi la extremitatea superioară cu variaţii mari de nivel au fost  
determinate populaţii de Chironomus semireductus în asociatie cu Tubifex tubifex, 
Limnodrilus hoffmeisteri, Chironomus batophilus, Ch. plumosus, Ch. thumi. 

 în zona sublitorală, fără oscilaţii de nivel, există o bentofaună amestecată  
formată din oligochete şi larve de chironomide, cu predominanţa primelor; 

 în zona profundală, cu temperaturi constante şi scăzute, la adâncimi de 40 m  
domină populaţiile de Tubifex dar sunt prezente şi un număr mic de chironomide. 

Bacteriobentosul este bine dezvoltat în majoritatea lacurilor de acumulare datorită 
conţinutului ridicat de substanţe organice din sedimente. Numărul de germeni pe gram de 
mâl variază de la sute de mii la milioane de celule. 

În lacul Bicaz sunt prezente toate grupele de bacterii care intervin in circuitul 
azotului, carbonului şi partial al sulfului (Măzăreanu, 1963, citat de Pricope, 2000).  

 Densitatea mare a germenilor amonificatori din sedimente arată o intensă  
activitate de mineralizare a materiei organice de natură proteică. Bilanţul azotului este 
pozitiv, deci lacul se află din punct de vedere trofic la limita dintre lacurile oligo si 
mezotrofe, cu tendinţe mezotrofe.  

 Bacteriobentosul cuprinde bacterii care duc la mineralizarea substanţelor  
hidrocarbonate (germeni amilolitici, celulozolitici, pectinolitici, actinomicete). 

În lacurile de acumulare componenta autotrofă a biocenozelor bentale este destul 
de redusă. Din acest motiv descompunerea substantelor organice depăseşte procesul de 
neoformare a acestora. 
 

2. Iazurile şi heleşteiele 
 
Caracteristici generale 
 
lazurile sunt ecosisteme acvatice antropogene amenajate pe valea unui pârău sau râu prin  
bararea cursului cu un stâvilar sau baraj de pământ, piatră, alte materilale.  

 Sunt construite ca rezervoare de apă pentru piscicultură, irigaţii, morărit, etc.  
 Iazurile au de obicei formă alungită, cu suprafaţa cuprinsă între 1 şi 50 ha, au o zonă 

litorală bine evidenţiată cu deosebiri nesemnificative între orizontul superficial şi 
cel profund.  

 Pot fi considerate lacuri de acumulare de dimensiuni mici la care lipseşte zona 
profundală a pelagialului. 

Astfel de ecosisteme sunt  
 în podişul Moldovei (unul din cele mai mari iazuri din aceasta zona fiind 

iazul Suliţa-Drăcşani cu o suprafaţă de 400 ha),  
 în Transilvania pe valea Fizeşului (iazurile Sucutard, Cătina),  
 pe valea Luduşului (iazurile de la Zau de Câmpie),  
 în Câmpia Română pe valea Mostiştei etc. 

 
Heleşteiele sunt acumulări de apă cu supafeţe restrânse, puţin adânci; în formă de patrulater,  
amenajate pe terenuri joase şi umede sau soluri improprii agriculturii, pentru creşterea 
unor specii de peşti de interes economic. După modul de alimentare şi configuraţia 
terenului, heleşteiele pot fi : 
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 heleştee cu alimentaţie din izvoare şi pânze freatice, amenajate 
în zone cu precipitaţii abundente şi permeabilitate moderată a solului; 

 heleştee alimentate din ape meteorice, ploi sau ape de şiroire 
de pe terenurile învecinate, amenajate în zone bogate în precipitaţii şi cu substrat mai mult 
sau mai puţin impermeabil; 

 heleştee alimentate din ape de suprafaţă, prin captarea unei 
părţi din debitul unei ape curgătoare. Acestea sunt cele mai numeroase şi cele mai utile 
practicării unei pisciculturi intensive (după Pricope, 2000). 

În zonele colinare şi de şes heleşteiele sunt destinate creşterii dirijate a 
ciprinidelor. După scopul utilizării acestea pot fi heleştee de reproducere, de creştere a 
alevinilor şi puietului, de iernare, etc. Astfel de heleştee au fost amenajate în Câmpia 
Tisei, între Crişul Negru şi Crişul Alb (Cefa, Ineu), în Câmpia Română (Nucet,), în 
Podişul Moldovei (Podu Iloaiei). 

În zonele de munte sunt construite heleşteie cu pereţi din pământ, câptuşite cu 
piatră sau betonate, pentru creşterea şi reproducerea păstrăvului. Astfel de păstrăvarii 
sunt în Apuseni la Stâna de Vale, Lacu Roşu, Firiza-Baia Mare, Valea Putnei, Vatra Dornei 
etc. 
Chimismul apelor din iazuri şi heleşteie este asemănător cu al surselor de alimentare. 
Regimul termic al acestor ecosisteme este dependent de variaţiile termice sezoniere ale 
aerului, datorită adâncimii şi suprafeţei relativ restrânse. Concentraţia gazelor din apă 
depinde de concentraţia substanţelor organice, de densitatea organismelor planctonice, dar, 
într-o măsură hotărâtoare, de densitatea populaţiilor piscicole din aceste bazine. 
Asociaţii de organisme din iazuri şi heleşteie 

Biocenozele din iazuri şi heleşteie au o varietate specifică redusă dar efectivele 
numerice şi biomasa sunt mai ridicate decât în ecosistemele naturale.  

Fitoplanctonul din iazuri şi heieşteie este reprezentat prin  
cianoficee din genurile Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, cloroficee din 
genuriie Scenedesmus. Pediastrum, Eudorina, Closterium, 
flagelate precum Euglena, Phacus. 

Distribuţia fitoplanctonului este relativ uniformă în masa apei datorită adâncimii 
mici a bazinului. Apar uneori proliferări în masă a cianoficeelor şi cloroficeelor, cu 
consecinţe grave asupra populaţiilor de peşti. 

Zooplanctonul este format din rotifere, cladocere si copepode. 
Dezvoltarea lor prezintă o dinamică sezonieră legată de dezvoltarea fitoplanctonului.  

 Astfel, primăvara se dezvoltă rotiferele şi copepodele, la începutul 
verii apar cladocerii mici precum Moina, Simocephalus, care 
ulterior sunt înlocuite de altele mari precum Daphnia,  Bosmina.  

 Toamna cladocerele se reduc numeric si proliferează rotiferele 
(Asplachna, Keratella, Brachionus) si copepodele (Cyclops, 
Mesocyclops, Diaptomus). 

Bacterioplanctonul este bine dezvoltat în aceste ecosisteme. Numărul total de 
germeni poate ajunge la zeci de milioane pe mililitru  de apă, mai ales în condiţiile în 
care se administrează îngrăşăminte naturale pentru creşterea bazei trofice a iazurilor. 

Nectonul iazurilor şi heleşteielor are o componenţă specifică diferită în funcţie 
de zona geografică.  

 În zonele colinare şi de şes, nectonul acestor ecosisteme este format din 
specii de ciprinide (crap, caras, platică, oblete) în amestec cu răpitori 
(biban, ştiucă). Iazurile şi heleşteiele destinate pisciculturii intensive sunt 
populate în amestec sau în monocultură cu ciprinide autohtone sau ciprinide 
sud-est asiatice (sânger, cosaş, novac, scoicar). 
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  În zonele montane heleşteiele salmonicole sunt populate cu specii de 
păstrăv de râu, curcubeu sau diferiţi hibrizi obtinuţi din păstrăvul fântânel. 

Bentosul. Dezvoltarea macrofitelor acvatice în iazuri şi heleştee este favorizată 
de adâncimea redusă a acestor ecosisteme şi de suprafaţa extinsă a zonei litorale.  

 Flora dură este reprezentată prin specii de trestie (Phragmites), papură 
(Thypha), rogoz (Carex), pipirig (Scirpus).  

 Macrofitele submerse (flora moale) frecvent prezente în iazuri sunt 
broscariţa (Potamogeton), troscotul de apă (Polygonum), cosorul apelor sau 
brădişul (Ceratophyllum), peniţa apei (Myriophyllum). Dezvoltarea 
exagerată a macrofitelor acvatice în iazuri şi heleştee devine un factor 
nefavorabil intensificând procesul de colmatare şi accentuând 
eutrofizarea acestora. 

Zoobentosul este puţin variat şi cuprinde un număr mic de  
 moluşte (Limnea, Planorbis), 
 oligochete (Tubifex, Limnodrilus),  
 larve de diptere (Chironomus, Culex),  
 larve de odonate (Agrion, Aeschna) şi  
 larve de coleoptere (Dytiscus).  

Majoritatea hidriobionţilor endofaunei trăiesc în orizontul superficial al bentalului, la 
adâncimi de 10-20 cm, ziua mai la fund iar noaptea mai la suprafaţă (după Pricope, 2000). 
 
 
 

FLUVIUL DUNĂREA 
 

Cursul actual al Dunării urmăreşte o depresiune geologică care strabăte Europa pe 
direcţia vest-est. Întretăierile fluviului cu lanţurile muntoase determină împărţirea Dunării în 
trei sectoare distincte: superior, mijlociu şi inferior.  

Sectorul superior sau alpin se întinde de la izvoare până la Viena şi are o lungime de 
902 km. Sectorul mijlociu sau panonic, de la Viena la Turnu Severin, se întinde pe o 
distanţă de 1.043 km. Sectorul inferior sau carpato-balcanic, ţine de la Turnu Severin până 
la vărsarea în Marea Neagră şi se întinde pe o distanţă de 955 km. Sectorul inferior al Dunării 
cuprinde trei biotopi distincţi cu caracteristici fizico-chimice şi biologice individuale: şenalul 
sau albia minoră, lunca inundabilă şi delta (Pricope, 2000). 
 
Asociaţii de organisme din şenal 

Potamoplanctonul Dunării este un amestec format din specii planctonice proprii şi din 
specii alohtone provenite din afluenţi şi din apele stagnate limitrofe. 

Fitoplanctonul şenalului cuprinde specii aparţinând la toate grupele sistematice de 
alge, incluse în mai multe categorii ecologice, ceea ce dă acestuia un caracter mozaic. 

Din totalul de 605 specii de alge planctonice din şenal, bălţi şi Delta Dunării, 269 de 
specii se găsesc numai şenal şi aparţin la următoarele grupe sistematice: cianoficee (15 
specii), flagelate (6 specii), dinoflagelate (o specie), cloroficee (43 specii), conjugate (2 
specii), şi diatomee (202 specii) (Oltean 1960, citat de Pricope, 2000). 

Diatomeele reprezintă grupul dominant din şenal constituind 75% din algele 
planctonice. Cele mai frecvente diatomee sunt cele din speciiie Cyclotella chaetoceras, 
Melosira italica, Melosira arenaria, Stephanodiscus astraea, Cymbella affinis, Diatoma 
elongata, Navicula danubium, Pinnularia viridis, etc. 

Cloroficeele cu 43 de specii în şenal constituie aproape 16% din numărul de specii 
fitoplanctonice.  
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Cele mai dezvoltate cantitativ sunt speciile de Scendesmus guadricauda şi 
Pediastrum boryanum, uneori au abundenţe mari speciile de Actinastrum hantzschii şi 
Ankistrodesmus falcatus. Alături de acestea sunt prezente specii de Eudorina elegans, 
Coelastrum microsporum, Crucigenia cruciata, Oocystis lacustris, etc. 

Cianoficeele reprezintâ 5,5% din speciile fitoplanctonice din şenal şi sunt de natură 
alohtonă, provenind din balţile Luncii şi Deltei. Cele mai importante sunt speciile 
Aphanizomenon flos-aquae şi Anabaena spiroides,  ca şi specii de Microcystis aeruginosa, 
Microcystis flos-aquae, Oscilatoria limosa, Oscilatoria agardhii, etc. 

Flagelatele, dinoflagelatele şi cojugatele constituie împreunâ 3,3%din fitoplanctonul 
şenalului şi au importanţă redusă în asociaţia fitoplanctonică a acestuia.  

Dintre flagelatele prezente în şenal amintim speciile Dinobrion divergens, Euglena 
acus, Phacus longicauda iar dintre conjugate Closterium cornu şi Staurastrum gracile. 

Din punct de vedere cantitativ abundenţa numerică a fitoplanctonului creşte dinspre 
amonte spre aval datorită dezvoltării fitoplanctonului autohton fluvial, prin aportul afluenţilor 
şi în principal prin scurgerea apelor din bălţile luncii şi deltei. Se constată uneori o dublare a 
densităţii numerice a fitoplanctonului în lungul fluviului: 63 milioane ex/m3 la Orşova şi 158 
milioane/m3 la Sulina (Ec. Popescu, 1960, 1963, citat de Pricope, 2000). 

Înfloririle algale, în special cu diatomee, sunt relativ rare. Oltean şi Cristea (1960) 
semnalează o înflorire cu diatomee în zona Brăila - Reni, cu o densitate de 4,12 milioane 
ex/m3, iar Brezeanu (1961) în zona Olteniţa, aval de confluenţa cu Argeşul, cu o densitate de 
35,5 milioane ex/m3.(după Pricope, 2000) 

Zooplanctonul. Factorii ce determină cantitatea şi calitatea zooplanctonului din 
şenalul Dunării sunt viteza curentului de apă, interrelaţiile dintre fluviu şi regiunea inundabilă 
şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a fitoplanctonului. 
 Din punct de vedere ecologic zooplanctonul din Dunăre este format din specii 
euplanctonice, întâlnite în râuri, lacuri şi bălţi şi specii pseudoplanctonice adică specii 
litofile, bentonice sau epibionte care în anumite condiţii devin planctonice. 

În şenalul Dunării au fost identificate numeroase specii din clasele protozoare (4 
specii), rotifere (103 specii), copepode (195 specii) şi cladocere (29 specii) (V. Enăceanu, 
Ec. Popescu, 1960, citat de Pricope, 2000). 

Rotiferii reprezintă elementul dominant al zooplanctonului din şenal formând 67% 
din speciile zooplanctonice.Unele forme tipice pentru zooplanctonul Dunării sunt prezente pe 
toată lungimea sectorului inferior: speciile Brachionus calyciflorus, Branchionus angularis, 
Karatella quadrata, Asplachna priodonta, Polyarthra vulgaris,  Filinia longiseta etc. 

Cladocerii formează al doilea grup ca număr de specii zooplanctonice din şenal cu o 
proportie de 18%, majoritatea fiind planctonice. Dintre cele mai frecvente specii de cladocere 
din şenal menţionăm: Daphnia longispina, Daphnia hyalina, Daphnia cuculata, Moina 
brachiata, Leptodora kindtii, Diaphanosoma brachyurum. 

Copepodele reprezintă cca. 12% din speciilee zooplanctonice din şenal şi au o 
răspândire caracteristică în funcţie de viteza curentului de apă. În zona Orşova - Cazane sunt 
prezente specii de Cyclops leucarti, Diaptomus sp (Popescu, 1960) iar în zona mijlocie specii 
de Cyclops strenuus, Acanthocyclops vernalis, Acanthocyclops robustus, Mesocyclops 
crassus, Eudiaptomus gracilis (Enăceanu,1960). În zona de aval a cursului şi pe braţe au fost 
determinate specii de Diacyclops bicuspidatus, Macrocyclops albidus, Megacyclops viridis, 
Microcyclops varians, Eucyclops macrurus (Georgescu, 1963) (după Pricope, 2000). 

Bentosul. Fauna bentonică a şenalului cuprinde 336 de specii de nevertebrate 
aparţinând la 31 de grupe sistematice (V. Enaceanu, după Pricope, 2000). 

Dintre celenterate specia Cordylophora lacustris este prezentă în tot lungul fluviului 
cu abundenţă mai mare în faciesul pietros natural de la Coronini şi Hârşova şi cel artificial de 
pe braţul Sulina, alături de speciile Hydra viridis şi Pelmatohydra oligactis. 
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Dintre nematode în bentalul şenalului este prezentă specia Monochus tridentatus iar 
hirudineele sunt reprezentate prin specii de Piscicola geometra şi Herpobdella octoculata. 
Crustaceul decapod Astacus leptodactylus este comun pe tot şenalul iar Crangon crangon 
pe braţul Sulina. 

Polichetele sunt reprezentate prin specii de Hypania invalida şi Hipania 
kowalewschi. Oligochetele sunt prezente în toate faciesurile bentonice ale şenalului având o 
importanţă deosebită prin numărul de specii şi biomasa mare pe care o produc. Numărul de 
specii de oligochete creşte din amonte în aval: în zona Cazane - Porţile de Fier au fost 
identificate 23 de specii, în sectorul mijlociu 25 de specii, iar în zona Deltei 34 de specii. 
Specii comune de oligochete pe tot fluviul sunt Nais pardalis, Stylaria lacustris, 
Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, Tubifex barbatus, Peloscolex ferox (Pricope, 
2000). 

Moluştele din şenal sunt reprezentate prin 85 de specii şi subspecii din care 47 de 
specii de gasteropode şi 38 de specii de lamelibranhiate. Gasteropodele din speciile 
Teodoxus transversalis, Teodoxus danubialis, Viviparus danubialis, Valvata piscinalis, 
Fagotia acicularis constituie o hrană bogată pentru populaţiile de peşti. Lamelibranhiatele 
cele mai frecvente sunt Anodonta piscinalis, Unio sp, Dreissena polymorpha. 

Crustaceii cei mai importanţi prin abundenţa numerică şi aportul trofic pentru peşti 
sunt amfipodele cu cele trei grupuri mari de gamaride (19 specii) corofide (5 specii) şi 
misidaceele (16 specii). Corofidele şi gamaridele au o dezvoltare foarte variată legată de 
diferite faciesuri: în biotopuri litoreofile domină corofidele (Corophium robustum) iar în cele 
psamofile domină gamaridele (Pontogammarus obesus). Dintre misidacee cele mai frecvente 
sunt Mesomysis intermedia şi Mesomysis kowalewskyi. 

Insecte.Fauna bentonică cupride 104 unităţi sistematice de insecte dintre care cele 
mai importante sunt efemeropterele cu 17 specii (Palingenia longicaudata, Polymitarcis 
virgo, Ephemerella ignita), trichopterele cu 14 specii (Hydropsiche ornatula, H. guttata, 
Psychomya pusilla) şi tendipendidele (Tanytarsus, Cryptochironomus, Tendipes, 
Limnochironomus, Procladius) (după Pricope, 2000). 

Biocenoze bentale. Pe baza dependenţei dintre structura fundului şenalului şi 
dezvoltarea faunei bentonice în sectorul românesc al Dunării există mai multe biocenoze 
(după Pricope, 2000): 
- biocenoza litoreofilă - caracterizează zona Cazane - Porţile de Fier şi are o biomasă medie 
de 23 g/m3, în care peste 95% o reprezintă amfipodul Corophium. Alături de acesta sunt 
prezente specii de gamaride, polichete, constituind o hrană bogată pentru cegă şi viză. 
- biocenoza psamoreofilă are o biomasă săracă datorită instabilităţii substratului, formele 
dominante cuprind specii de gamaride, gasteropode, larve de insecte;  
- biocenoza argiloreofilă este formată din specii de gasteropode, larve de insecte, gamaride, 
viermi care îşi sapă glerii în maluri. Biomasa produsă de biocenoză este de circa 70 g/m2; 

- biocenoza peloreofilă este formată din specii de gasteropode, larve de insecte, polichete, 
miside, care ocupă fundul şenalului şi produc o biomasă foarte bogată, de peste 100 g/m2; 
- biocenoza psamopeloreofilă de nisip cu mâl, este foarte comună şi se întinde pe spaţii mari 
în şenal. Formele bentonice sunt reprezentate prin oligochete şi larve de insecte.  
 Nectonul şenalului este format în principal din peşti. Bazinul Dunării cuprinde cea 
mai reprezentativă ihtiofauna europeană datorită regiunii inundabile a fluviului şi mai ales 
deltei. Ihtiofauna şenatului cuprinde 65 de specii de peşti din care 75% sunt peşti paşnici 
(bentonofagi şi planctonofagi) şi 25% sunt specii răpitoare. Ocazional pătrund în apele 
fluviului peşti din afluenţi, avandeltă, lacuri sărate şi crescătorii. 

După preferinţele peştilor faţă de viteza apei, calitatea hranei, oxigenare şi 
temperatură, Dunărea poate fi împărţită în patru zone, cu specii caracteristice (Buşniţă, 
1967, citat de Pricope, 2000): 
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Zona I- este cuprinsă între Baziaş şi Corabia. Albia minoră nu are braţe, viteza apei 
este mare, fundul albiei este nisipos, pietros sau stâncos, lunca inundabilă este redusă. 

Ihtiofauna zonei este un amestec de specii reofile ce coboară din afluenţi (mreana, 
scobar, fusar) şi specii migratoare precum morunul, nisetrul şi mai rar păstruga care urcă în 
această zonă pentru reproducere. Este locul preferat de hrană şi reproducere pentru cegă. Din 
totalul speciilor din zonă răpitorii reprezintă circa 40%. 

Zona a II-a se întinde între Corabia şi Călăraşi, albia minoră este flancată de lunca 
inundabilă cu numeroase bălţi. Este locul preferat de reproducere pentru sturioni (morun, 
nisetru, păstrugă) şi locul aproape exclusiv de reproducere a scrumbiei de Dunăre. Zona se 
află sub influenţa luncii inundabile unde există locuri de reproducere pentru crap, caras, 
platică, batcă. La scăderea apelor puietul care s-a hrănit în bălţile luncii se retrage în şenal. 

Zona a III-a este cuprinsă între Călăraşi şi Brăila. Albia are pantă mică, fundul 
bălţilor este sub nivelul minim al Dunării. Este locul de creştere al puietului de crap, somn, 
văduviţă, rizeafcă şi scrumbie. Aici se reproduce şi gingirica. 

Zona a IV-a se întinde de la Brăila până la vărsare în Mare. Panta albiei este mică, 
viteza curentului redusă, este o zona bogată în plancton şi bentos. Sunt prezente majoritatea 
speciilor de peşti din şenal. Speciile caracteristice zonei sunt morunul, nisetrul, păstruga, 
scrumbia de Dunăre  (după Pricope, 2000). 

Ihtiofauna Dunării din sectorul românesc (după Pricope, 2000). 
Familia Specia  Denumirea populară 

Acipenser güldenstaedti colchicus Nisetrul 
Acipenser sturio Şip 
Acipenser stellatus Păstrugă 
Acipenser nudiventris Viză 
Acipenser ruthenus Cegă 

Acipenseridae 

Huso huso Morun 
Alosa pontica pontica Scrumbie de Dunare 
Alosa caspica nordmani Rizeafcă 

Clupeidae 

Clupeonella cultriventris Gingirică 
Salmonidae Salmo trutta labrax Păstrăv de mare 
Umbridae Umbra krameri Ţigănuş 
Esocidae Esox lucius Ştiucă 

Rutilus rutilus carpathorossicus Babuşcă 
Rutilus rutilus heckeli Tarancă 
Rutilus frissi frissi Virezub 
Leuciscus borysthenicus Cernuşcă 
Leuciscus cephalus Clean 
Leuciscus idus Văduviţă 
Scardinius erithrophthalmus Roşioara 
Aspius aspius Avat 
Leucaspius delineatus Fufă 
Tinca tinca Lin 
Chondrostoma nasus Scobar  
Gobio kessleri antipai Porcuşor de deltă 
Gobio albipinatus Porcuşor de şes 
Barbus barbus Mreana 
Alburnus alburnus Oblete 
Calcarburnus chalcoides Obleţ mare 

Ciprinidae 

Blicca bjorkna  Batcă 
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Abramis brama Platică 
Abramis sapa  Cosac cârn 
Abramis ballerus Cosac cu bot ascuţit 
Vimba vimba carinata Morunaş 
Pelecus cultratus Sabiţă 
Rhodeus sericeus amarus  Boarţă 
Carassius carassius Caracudă 
Carassius auratus gibelio Caras argintiu 
Cyprinus carpio Crap 
Misgurnus fossilis Chişcar 
Cobitis taenia taenia Zvârluga 

Cobitidae 

Cobitis aurata balcanica Dunariţă 
Siluridae Silurus glanis Somn 
Gadidae Lota lota Mihalţ 
Gasterosteydae Pungitius platigaster Osar 
Syngnatidae Syngnathus nigrolineatus Undrea 

Perca fluviatilis Biban 
Stizostedion lucioperca Şalău 
Stizostedion volgensis Şalău vărgat 
Aspro streber Fusar 
Aspro zingel Pietrar 
Acerina cernua Ghiborţ 

Percidae 

Acerina schretser Răspăr 
Centrorchidae Lepomis gibbosus Biban soare 
Anguillidae Anguilla anguilla Anghilă 

Pomatoschistus caucasicus  
Gobius kessleri Guvid de baltă 
Gobius fluviatilis Guvid albinos 
Gobius gymnotrachelus Guvid vărgat 
Proterorhinus marmoratus Moacă de brădiş 

Gobiidae 

Benthophilus stellatus Umflătură 
Specii de peşti care pătrund în Dunăre ocazional din afluenţi,  avandeltă,  lacuri salmastre sau crescătorii 

Familia  Specia Denumire populară Observaţii 
Phoxinus phoxinus Boiştean Ciprinidae 
Barbus meridionalis Moiagă 

- din afluenţi 

Clupeidae Alosa maeotica Scrumbia de mare 
Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Ghidrin 

Mugil cephalus Laban 
Mugil auratus Ostreinos 

Mugilidae 

Mugil saliens SinghiL 
Atherinidae Atherina mochon pontica Aterină 
Gobiidae Gobius melanostomus  Guvid  
Pleuronectidae Pleuronectes flesus luscus Cambulă 

-din avandeltă 
şi din lacurile 
salmastre 

Ctenopharyngodon idella Cosaş  
Hypophthalmichthys molitrix Sănger  
Mylopharyngodon piceus Scoicar 
Aristichthys nobilis Novac  

Ciprinidae 

Pseudorasbora parva  Murgoi bălţat 

-din crescătorii 
ciprinicole 
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Migraţiile peştilor din Dunăre 
 
După deplasările pe care le fac pentru hrănire, iernare sau reproducere speciile de 

peşti pot fi migratoare, semimigratoare sau sedentare (după Pricope, 2000). 
Specii migratoare anadrome sunt cele care migreaza împotriva curentului apei. Se 

hrănesc şi iernează în mare şi intră în fluviu pentru reproducere. Migraţia acestora este legată 
de originea dulcicolă a speciilor respective. Speciile de peşti migratori anadromi din Dunăre 
sunt morunul, nisetrul, păstruga, sipul, scrumbia de Dunăre, rizeafca şi gingirica. 

Morunul (Huso huso) migrează în Dunăre în februarie apoi urcă pe fluviu până la 
800 km, reproducerea având loc în aprilie. Sunt şi exemplare care încep migraţia în toamnă, 
iernează în Dunâre şi se reproduc primăvara primele în zona Călăraşi - Baziaş. 

Nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii) migrează în Dunăre primăvara în perioada 
martie - aprilie, izolat, nu cârduieşte. Este bine adaptat la mediul dulcicol, se hrăneşte cu 
bentofaună în timpul migraţiei. Unele exemplare rămân permanent în Dunăre. 

Păstruga (Acipenser stellatus) migrează din martie până în iunie dar uneori migraţia 
continuă toată vara. Este considerat cel mai marin dintre sturioni. Uneori pătrunde şi în lacuri 
şi lagune marine şi nu este exclus să se reproducă aici. De obicei face migraţii pe distante 
scurte în zona Brăila - Galaţi, rar mai sus. 

Scrumbia de Dunăre (Alosa pontica) migrează în Dunăre în cârduri mari începând 
din martie până la sfârşitul lui iunie. Se reproduce în zona Călăraşi - Corabia, alevinii şi puii 
fiind duşi de curent spre mare. De obicei puietul se hrăneşte în zona avandeltei, bogată în 
plancton, unde de obicei rămâne un an. 

Rizeafca (Alosa caspica nordmani) pătrunde în Dunăre neregulat, numai în anii cu 
debite mari. Uneori este găsită în bălţile din lunca inundabilă. 

Gingirica (Clupeonella cultriventris) migrează în Dunăre, în bălţile din lunca 
inundabilă dar şi în lagunele marine. Reproducerea are loc în lacuri unde adesea rămâne şi 
iarna. 

Specii migratoare catadrome sunt speciile care migrează în sensul curentului apei. 
În Dunăre există o singură specie catadromă, anghila (Anguilla anguilla). Femelele  

trăiesc în fluvii şi râuri până la 9 - 12 ani, apoi migreazâ în mare de unde însoţite de masculi 
migrează până în Oceanul Atlantic în vecinătatea Insulelor Bermunde. Reproducerea are 
loc la adâncimi de 300 - 400 m (uneori până la 1.000 m) la o temperatură de 7°C si o 
salinitate de 35‰. Curenţii marini poartă leptocefalii şi apoi civelele spre coastele Europei 
timp în care metamorfoza se continuă. Puietul intră în mările Nordului, Baltică, 
Mediteraneeana, Neagră şi de aici puii masculi rămân în mare iar femelele urcă pe fluvii şi 
râuri, se hrănesc şi rămân aici până la maturitate. 

 
Speciile semimigratoare sunt specii care fac migraţii pe distanţe scurte în special 

pentru hrănire. După originea lor acestea pot fi semimigratoare reofile şi semimigratoare 
stagnefile.  

Specii semimigratoare reofile sunt cele care trăiesc în afluenţii Dunării şi pâtrund în 
fluviu şi în bălţile din lunca inundabilă sau din deltă. În această grupă intră mreana, scobarul, 
mihalţul, morunaşul, cleanul. Alte specii semimigratoare reofile trăiesc în Dunăre şi de aici 
intră în afluenţi. Asa sunt bibanul, avatul, roşioara, văduviţa, babuşca. 

 
Specii semimigratoare stagnofile sunt acelea care trăiesc în Dunăre şi afluenţii mari 

şi se reproduc în bălţile din lunca inundabilă pe vegetaţie (specii fitofile), pe substrat tare 
(specii litofile) sau pe alte substrate şi se hrănesc în bălţile din lunca inundabilă sau din deltă. 
Astfel de specii sunt crapul, platică, somnul, şalăul  (după Pricope, 2000). 
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LUNCA INUNDABILĂ 
Zona inundabilă a Dunării cuprinde două sectoare distincte: lunca propriu-zisă şi 

delta. Lunca Dunării reprezintă o portiune din albia majora a fluviului acoperită de apă 
permanent sau temporar, în perioada viiturilor. Se intinde pe malul stâng al Dunării, pe tot 
cursul ei. Suprafaţa luncii inundabile a Dunării a scăzut continuu prin lucrări ample de 
indiguire şi desecare. La începutul secolului XX, Antipa estimează suprafaţa luncii la 
460.000 ha. Actualmente lunca inundabilă ocupă aproximativ 200.000 ha din care   

 40% constituie bălţi permanente si stufării,  
 40% terenuri inundate periodic în timpul viiturilor si  
 20% terenuri inundate rar, numai în timpul viiturilor foarte mari, utilizate ca  

terenuri agricole, fâneţe sau acoperite de păduri de plop şi sălcii (după Pricope, 2000). 
 
Bălţile din lunca inundabilă au fundul mai ridicat decât nivelul minim al Dunării 

astfel încât toamna, odată cu scăderea cotelor fluviului, mare parte din apele băliţilor se 
scurg în Dunăre.  

În bălţile Deltei însă, fundul este mai coborât decât nivelul minim al fluviului ceea ce 
face ca după retragerea apelor în perioada de toamnă în bălţi să rămâna suficientă apă care 
să permită desfăşurarea normală a vieţii în aceste ecosisteme. 

Caracterele biologice ale zonei inundabile a Dunării sunt condiţionate de regimul 
hidrologic al fluviului ce determină frecvenţa inundaţiilor, de durata de inundare şi de 
perioada de producere a acestora. 

Studii multianuale asupra frecvenţei inundatiilor în bălţile din luncă şi delta au arătat 
o anumită periodicitate a acestora. Dintr-un interval de 10 ani unul nu are ape crescute, 4 au 
ape medii, 4 au ape mari si unul foarte mare (Antonescu, 1963, citat de Pricope, 2000).  

În timpul anului se observă trei perioade de creştere a apelor: 
 cresteri mari de primăvară, provocate de ploi si topirea zăpezilor, au loc în perioada 

martie - iunie şi sunt cele mai importante pentru productivitatea anuală a zonelor 
inundabile; 

 creşteri mici de toamnă, datorită ploilor, sunt de mica amplitudine, apele nu ies din 
albia minorâ a fluviului; 

 creşteri de iarnă, de scurtă durată şi care se produc odată la 2 - 3 ani datorită ruperii 
gheţurilor pe Dunăre, aglomerării sloiurilor şi formării zăpoarelor. 

Durata de inundare si mărimea zonelor inundate influentează productivitatea zonei. Cu 
cât suprafata inundată este mai mare şi durata mai lungâ cu atât se produc cantităţi 
mai mari de materie organică vie. Cantitatile mari de substante biogene din mâlul adus 
in timpul viiturilor duce la creşterea în ansamblu a productivităţii naturale a zonelor 
inundate. 

O importanţă majoră pentru dezvoltarea bazei trofice naturale din zonele inundate si 
pentru dezvoltarea în general a comunităţilor de organisme din aceste ecosisteme o are 
perioada când se produc inundatiile. 

 Când inundaţiile de primăvară se produc foarte timpuriu, vegetaţia submersă şi 
emersă nefiind încă dezvoltată, apele nefiltrate, încărcate cu cantităţi mari de 
aluviuni, provoacă modificări în dezvoltarea normală comunităţilor de hidrobionţi. 
Este inhibată dezvoltarea macrofilelor, are loc o dezvoltare explozivă a 
organismelor planctonice, se dezvoltă abundent microfitobentosul şi moluştele 
(Botnariuc, 1961, citat de Pricope, 2000). 

 Perioada de producere a viiturilor influentează si reproducerea peştilor. Astfel, 
când viiturile sunt timpurii, cu temperaturi ale apei  

 sub 15°C, sunt favorizate speciile răpitoare cu importanţâ economică 
redusă precum ghiborţul, bibanul, ştiuca.  
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 Când viiturile sunt târzii, cu temperaturi ale apei peste 20°C, este 
favorizată reproducerea linului, caracudei şi roşioarei, specii de 
asemenea cu importanţă economică scăzută.  

 Numai o creştere a apelor în perioada aprilie - mai, cu temperaturi 
cuprinse între 15 şi 20°C, favorizează reproducerea speciilor valoroase de 
peşti precum crapul, şalăul, somnul, plătica, care trec spre zonele de 
reproducere de pe terenurile proaspăt inundate (după Pricope, 2000). 

 
FITOPLANCTONUL din băltile zonei inundabile cuprinde 243 de unităţi 

sistematice, dominante fiind:     
 diatomeele-114 specii (46,9%), cloroficee cu 70 de unităţi taxomonice (28,8%),  
 cianoficee cu 38 de specii şi flagelate şi dinoflagelate cu 21 de specii (8,7%) (E. 

Prunescu, 1967, citat de Pricope, 2000). 
Comune tuturor bălţilor din zona inundabilă sunt : 

diatomeele: Asterionella, Fragilaria, Melosira, Navicula,  
cloroficeele de genurile Scenedesmus, Pediastrurn,  
cianoficeele din genurile Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Merismopedia. 

În sezonul cald unele specii de cianoficee şi cloroficee au o dezvoltare explozivă 
determinând fenomenul de înflorire a apei. Acesta nu se produce simultan în toate băliţile şi 
nu este provocat de aceeaşi specie. 

ZOOPLANCTONUL bălţilor din lunca inundabilă a Dunării este format din 461 de 
unităţi sistematice din care domină rotiferii cu 239 de specii (63,5%), urmaţi de cladoceri cu 
86 de specii (18,7%), copepode cu 75 de specii (16,25%) si protozoarele cu 7 unităţi 
sistematice, adică 1,55% din totalul speciilor zooplanctonice (V, Enâceanu, 1967). 

Dintre protozoare sunt comune în bălţile din zona inundabilă specii ale genului 
Vorticella şi Paramoecium.  

Grupul dominant de zooplancteri este cel al rotiferelor reprezentat prin Brachionus 
calyciflorus, Brachionus leydigi, Euchlanis incisa, Euchlanis dilatata, Keratella cehlearis, 
Keratella valga, Notholca cinetura, Asplanchna priodonta, Asplanchna sietboldi, 
Polyarthra vulgaris. 

Copepodele sunt reprezentate prin specii ale genurilor Cyclops, Mesocyclops, 
Eudiaptomus, Eurytemora iar cladocerele prin Daphnia pulex, Daphnia longispina, Moina 
branchiata, Chydorus cvalis, Chydorus sphaericus, Leptodora kindtii (după Pricope, 2000). 

Unele specii de zooplancton sunt prezente în tot timpul anului iar altele sunt forme 
sezoniere, stenoterme sau termofile. 

NECTONUL BĂLŢILOR din zona inundabilă este format din specii de pesti 
generativ şi trofic stagnofile, în cea mai mare parte din familia ciprinide: crap, caras, 
plătică, lin, roşioară, sabiţa, etc. La acestea se adaugâ specii de somn, şalău, biban, 
morunaş. Specii stagnofile precum crapul in zona Dunării inferioare devine o specie 
semimigratoare, schimbându-şi habitatul între fluviu si bălţile din Lunca sau Delta Dunării. 
Primăvara, odată cu viitura pătrund din Dunăre în bălţi numeroase specii care se reproduc pe 
terenurile inundate sau în bălţile mici şi apoi se retrag în fluviu. Puietul găseşte în aceste bălţi 
condiţii foarte bune de hrănire şi se retrage în Dunăre la începutul toamnei, odată cu scăderea 
apelor. 

FAUNA BENTONICĂ din lunca inundabilă a Dunării este determinată de 
structura fundului bazinului şi de compozitia substanţelor organice şi minerale depuse în 
timpul anului. 
  Bentofauna acestor ecosisteme cuprinde 186 de specii din 25 de grupuri sistematice:  
celenterate (o specie), viermi (26 de specii), moluste (50 de specii), briozoare (o specie), 
crustacee (44 de specii), insecte (52 de specii), hidracarieni (12 de specii). 
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 Dintre oligochetele frecvent întâlnite cităm: Nais variabilis, Limnodrilus hoffmeisteri,                                   
Tubifex tubifex;  
 hirudineele sunt reprezentate prin specii de Piscicola geometra şi Hirudo medicinalis,  
 moluştele bivalve :Unio pictorum, Anodonta cygnea, Dreissena polymorpha,  
 gasteropedele prin Theodoxus fluviatilis, Viviparus viviparus, Fagotia acicularis,    
                                      Limnea stagnalis, Planorbis planorbis, iar  
 coleopterele prin Gyrinus distinctus şi Hidrophylus caraboides. 
 

În bălţile zonei inundabile domină macrofitele cu frunze plutitoare si submerse ce 
formează flora moale (Nimphaea, Elodea, Valisneria, Potamogeton, Ceratophyllum, etc.) 
precum şi flora dură emersă (stuf, papură, rogoz) care alcătuiesc fitocenoze caracteristice 
(după Pricope, 2000). 

 
 
 

DELTA DUNĂRII 
 

1. DATE GENERALE.  Delta Dunării cuprinde  
 teritoriul dintre braţele Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe,  
 zonele inundabile de o parte şi de alta a acestora şi  
 complexul lagunar Razim-Sinoe.  

Din punct de vedere geografic este cuprinsă între  
 platforma Bugeac,  
 horstul Dobrogei şi  
 Marea Neagră,  
 la întretăierea paralelei de 45° latitudine nordică cu meridianul de 27° 

longitudine estică. 
Delta Dunării începe la circa 60 km de Galaţi, la Ceatalul Ismail (Ceatalul Mare) unde 

Dunărea se bifurcă în braţul Chilia la nord şi braţul Tulcea la sud. După 17 km braţul Tulcea 
se bifurcă la Ceatalul Sf. Gheorghe (Ceatalul Mic) în braţul Sulina la nord şi braţul Sf. 
Gheorghe la sud. 

Etimologia cuvântului "delta" vine de la a patra literă a alfabetului grecesc (Δ), legat 
de faptul că în antichitate cea mai cunoscută deltă era cea a Nilului, cu forma de triunghi cu 
baza pe coastele Mării Mediterane. 

Suprafaţa totală a Deltei Dunării este de 5.240 km2, din care  
 Delta propriu-zisă, dintre braţele fluviului ocupă 4.250 km2 iar  
 zona Razelm-Sinoe 990 km2.  

Din suprafaţa Deltei propriu-zise 3.430 km2 sunt pe teritoriul României iar restul pe 
cel al Ucrainei. Ca suprafaţă Delta Dunării ocupă locul II în Europa după Delta fluviului 
Volga de 18.000 km2, dar poate fi considerată o deltă relativ mică în comparaţie cu deltele 
uriaşe ale Amazonului (100.000 km2) sau a Fluviului Galben (250.000 km2). Lungimea totală 
a ţărmului Mării Negre ce vine în contact cu Delta Dunării este de 150 km din care 50 km 
între braţele fluviului şi 100 km în faţa complexului Razelm-Sinoe. 

Delta proriu-zisă, cuprinsă între braţele fluviului, se împarte în două unităţi diferite ca 
geneză:  

 delta fluvială, situată la vest de grindurile Letea, Caraorman si Crasnicol, ce 
ocupă circa 65% din suprafaţa totală şi  

 delta fluvio-marină ce include grindurile menţionate şi zonele de la est de 
acestea. 
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Braţele Dunării împart delta în trei mari regiuni naturale, nişte 
ostroave complexe, numite în mod curent "insule" 

 Insula Letea, cuprinsă între baraţul Chilia la nord şi braţele Tulcea şi Sulina la sud, cu 
o suprafată de 1.520 km2;  

 Insula Sf. Gheorghe, cuprinsă între braţele Sulina şi Sf. Gheorghe, cu o suprafaţă de 
975 km2 ; 

 Insula Dranov, între braţul Sf. Gheorghe şi complexul lagunar Razelm-Sinoe, cu o 
suprafaţă de 743 km2. 

La aceste zone se adaugă  
 luncile dobrogene de pe malul drept al malului Sf.Gheorghe(122 km2)  
 albiile braţelor Dunării, cu o suprafaţă de 79 km2 şi  
 complexul lagunar Razim cu o suprafaţă de 990 km2. 
Delta Dunării s-a format într-un golf al Mării Negre, într-un timp geologic scurt, în două 

etape mari: formarea deltei fluviale şi formarea deltei marine. 
Deşi este un ţinut al apelor Delta Dunării are un CLIMAT ARID de tip danubian 

caracterizat printr-o amplitudine termică mare, regim eolian activ şi precipitaţii puţine.  
Temperatura medie anuală este de 11°C, cu amplitudini de peste 22°C. Vânturile dominate 
sunt din nord în perioada de iarnă şi din sud vara. Zona Deltei Dunării este cel mai sărac ţinut 
în precipitaţii, sub 450 mm/an, cele mai aride zone fiind în mijlocul deltei unde lipsesc 
pădurile (după Pricope, 2000). 
 
2. BIOTOPI DIN DELTA DUNĂRII 

Delta Dunării poate fi împărţită în cinci biotopi cu mai multe diviziuni (Antonescu 
1963, citat de pricope, 2000):  

1-Ape, 2-Terenuri inundabile, 3-Grinduri interioare, 4-Litoralul, 5-Sectorul mării. 
1. Apele: 

 A. Ape curgătoare, după originea lor sunt:  
a) braţele Dunării; 
b) gârle şi sahale naturale;  
c) canale artificiale. 
 B. Ape stagnante, după chimismul sunt:  
a) dulci; 
b) salmastre;  
c) sărate. 

2. Terenurile inundabile:  
a) mlaştini permanente; 
b) mlaştini temporare; 
c) trenuri inundabile propriu-zise. 

3. Grindurile interioare, după origine:  
a) aluvionare; 
b) nisipoase-eoliene. 

4. Litoralul cu grindurile marginale; 
5. Sectorul mării direct influenţat de Dunăre. 

A. APELE CURGĂTOARE ALE DELTEI cuprind: braţele Dunării, gârlele, sahalele 
naturale şi canalele artificiale şi ocupă circa 5% din suprafaţa acesteia.  

BRAŢELE DUNĂRII au vechime diferită, cel mai vechi fiind braţul Sf. Gheorghe 
urmat de braţul Sulina iar cel mai tânăr este braţul Chilia. 

 Braţul Sf. Gheorghe are o lungime de 109 km şi transportă 18,5 % din apa  
fluviului. Are coturi largi iar la vărsarea în mare are o mică deltă cu trei braţe, în dreptul 
insulei Sahalin. 
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 Braţul Sulina are o lungime de 63 km, la care se adaugâ 7 km de diguri care  
înaintează în mare şi transportă 16,5% din apele Dunării. La sfârşitul secolului al XIX-lea 
lungimea acestui braţ era de 83 km dar a fost scurtat cu aproximativ 20 km prin lucrări de 
rectificare a cursului. 

 Braţul Chilia este cel mai lung, măsoară 116 km ţi transportă 64% din apele  
Dunării. Curge pe sub platforma Bugeac şi are numeroase ramificaţii care crează două delte 
interne şi o delta secundară la mare. 

Caracteristicile chimice ale apelor braţelor Dunării sunt aceleaşi cu cele din şenal: sunt 
din clasa apelor bicarbonatate grupa calciului, gradul de mineralizare fiind la trecerea dintre 
apele cu mineralizare redusă şi cele cu mineralizare moderată. Cantitatea de oxigen variază în 
funcţie de regimul termic şi intensitatea activităţii microorganismelor, menţinându-se la 
limita de saturaţie. Încărcarea organică este slabă, oxidabilitatea mică. Cantitatea medie de 
suspensii minerale şi organice este de 250-500g/m3 de apă. 
 
GÂRLELE ŞI SAHALELE sunt braţe secundare intermediare care leagă 
Dunărea cu bălţile şi bălţile între ele. Carateristicile lor bioiogice sunt legate de nivelul 
fluviului. In timpul creşterii apelor au caracter fluvial iar la retragerea apelor au caracter 
lacustru. Gârlele ce leagă bălţile între ele au caracteristici asemănătoare bălţilor. 
CANALELE ARTIFICIALE aduc apele Dunării până în inima Deltei. În ce-a mai mare parte 
a anului păstrează caracterul biologic fluvial dar la scăderea apelor au caractere asemănătoare 
gârlelor naturale apoi pregnant lacustru. "Insulele" deltei sunt străbătute de astfel de canale 
care aduc apă proaspătă din fluviu:  

 canalul Eracle în insula Letea,  
 canalul Litcov în Insula Sf. Gheorghe,  
 canalele Dranov si Dunavăţ în Insula Dranov. 

 
APELE STAGNANTE ocupă aproximativ 25% din suprafaţa Deltei. Dupa chimismul lor ele 
sunt a. dulci, b. salmastre şi c. sărate. 
a. APELE STAGNANTE DULCI cuprind  

 1. japsele,  
 2. bălţile sau ghiolurile şi  
 3. ochiurile de apă adânci. 

1. JAPŞELELE sunt bălţi puţin adânci, cu o durată limitată şi care îşi schimbă forma 
şi poziţia după fiecare inundaţie. Vegetaţia acvatică se dezvoltă abundent şi ocupă cea mai 
mare parte a acestora iar prin descompunerea vegetaţiei în perioada de iarnă au loc procese de 
alterare a apei urmate de moartea populaţiilor piscicole. 
Datorită proceselor interne de colmatare japşele se transformă în mlaştini eutrofe în perioade 
scurte de timp. Cele din stufării au o durată mai mare de existenţă datorită filtrării apei şi 
reţinerii aluviunilor dar productivitatea lor naturală este mai mică. 

 
2. BĂLŢILE SAU GHIOLURILE din deltă au adâncimi de 1,5-3 m, fundul acoperit 

cu un strat gros de mâl, suprafaţa acoperită pe întinderi mari de plauri. Vegetaţia submersă şi 
emersă este abundentă. 

După posibilitatea şi frecvenţa aprovizionării cu apă proaspătă din Dunăre, ghiolurile 
deltei pot fi: 

 ghioluri bine aprovizionate cu apă tot timpul anului, indiferent de cotele 
Dunării, datorită bunei funcţionări a gârlelor de alimentare şi evacuare. 
Deficitul de oxigen este mai mic, pH-ul uniform, conţinutul de calciu este 
mare, cantitatea de substanţe organice este mai mică, nitraţii şi fosfaţii sunt 
în cantităţi mari iar fenomenele de înflorire sunt rare. Astfel de ghioluri, 
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impropriu numite lacuri, sunt Obretin, Gorgova, Fortuna, Puiu, Lumina, 
Matiţa; 

 ghioluri însuficient alimentate de apele Dunării, partial împotmolite, 
invadate de vegetatie şi de plaur. Aşa sunt ghiolurile Tătaru, Lungu, 
Răducu, Roşu, Roşuleţ, Rotundu; 

 ghioluri care nu mai comunică cu Dunărea, decât în perioada viiturilor 
foarte mari , datorită împotmolirii totale a gârlelor de alimentare. Sunt 
puternic invadate de vegetaţie şi plaur: ghiolurile Podu Roşu, Cazacu, 
Costin, Durnoi. 

Legătura permanentă sau temporară a bălţilor cu fluviul influenţează dezvoltarea 
populaţiilor piscicole din acestea.  

 În ghiolurile bine aprovizionate cu apă se dezvoltă specii valoroase de peşti : 
crapul, şalăul, somnul, plătica, babuşca.  

 În cele pariţial împotmolite şi slab alimentate cu apă  
o şalăul dispare iar plătica se răreşte. 
o  Se dezvoltă bine totuşi crapul, bibanul si ştiuca.  

            •  În ghiolurile care nu mai au legătură cu fluviul, condiţiile hidrobiologice sunt 
nefavorabile, populaţiile sunt reduse numeric, indivizii cresc greu, degenerează iar în 
perioada de vară apar mortalităţi în masă. Speciile care rezistă în astfel de lacuri sunt 
caracuda, linul, ştiuca, bibanul. 

În ghiolurile deltei au loc două fenomene care influenţează viaţa acvatică în toată 
complexitatea ei:  

 împotmolirile locale datorate dezvoltării abundente a vegetaţiei emerse şi submerse şi  
 alterarea apei prin descompunerea substanţelor organice din biomasa vegetală, cu 

consum de oxigen şi formare de amoniac, metan, hidrogen sulfurat, etc. 
 
3. OCHIURILE DE APĂ ADÂNCI sunt resturi ale vechilor braţe ale Dunarii, 

împotmolite la guri şi care se păstrează ca "braţe moarte". Au adâncimi de 5-6 m, sunt mai 
puţin invadate de vegetaţie submersă. La pierderea contactului cu apa de inundaţie vegetaţia 
proliferează şi grăbeşte succesiunea acestora spre japse şi apoi spre mlaştini. Astfel de ochiuri 
adânci sunt Ciamurlia, Belciug, etc. 

Primăvara, odată cu creşterea apelor în bălţile deltei, are loc îmbogăţirea în nutrienşi a 
acestora, neutralizarea nămolului neproductiv de fundul bălţilor şi egalizarea temperaturii în 
întreaga masă de apa. 

La începutul verii, după retragerea apelor Dunării, în bălţi se instalează stagnaţia de 
vară, stratul superficial al apei se încălzeşte rapid până la temperaturi de 25° iar cel profundal 
înregistrează valori termice mai scăzute. Au loc:  
 un consum accelerat de săruri minerale de către producătorii primari ,  
 formarea unor produşi toxici (nitriţi, hidrogen sulfurat, metan), prin descompunerea 

substanţelor organice din sedimente sau prin reducerea compuşilor minerali ce conţin 
oxigen (azotaţi, fosfaţi, sulfaţi).  

 În regimul gazelor din apă au loc frecvente dezechilibre: ziua creşte cantitatea de oxigen 
din apă la suprasaturaţie iar noaptea are loc scăderea concentraţiei acestui gaz prin 
consumul respirator sau oxidarea substanţelor organice ajungând uneori la stări de 
hipoxie. 

Toamna, odată cu scăderea temperaturii aerului începe circulaţia de toamnă. Se reface 
cantitatea de săruri din apă, decalcifierea apelor produsă prin procese biogene începe să 
dispară.  

Iarna se instalează stagnaţia hivernală, cu o stratificare termică inversă şi se reface 
parţial cantitatea de săruri minerale din apă. 



 538 

Caracteristicile chimice ale apelor din bălţile deltei variază în funcţie de sezon şi de 
gradul de alimentare cu apă proaspătă din fluviu.  

 În aceste bălţi pH-ul este cuprins între 7-8, în limita valorilor pentru apele cu 
productivitate biologică normală.  

o În lacurile ce nu mai au comunicare permanentă cu Dunărea, cu strat 
gros de mâl sau în preajma plaurilor pH-ul scade sub 6,5 unităţi. 

 Concentraţia calciului din bălţile Deltei Dunării oscilează în funcţie de gradul 
de aprovizionare cu apă proaspătă din fluviu, de temperatura apei şi de 
intensitatea proceselor de asimilaţie clorofiliană a florei acvatice. 

o În lacurile bine alimentate cu apă concentraţia calciului rămâne mare 
pe tot parcursul sezonului cald, la valori cuprinse între 60-50 mg/l. În 
cele insuficient aprovizionate valorile scad la 30-80 mg/l în timp ce în 
japse şi sahale fără legătură directă cu Dunărea concentraţia calciului 
scade la 25-50 mg/l (C. Niculescu, 1965, citat de Pricope, 2000). 

o În cursul anului concentratia calciului solvit în apă înregistrează 
variaţii sezoniere. Iarna, cantitatea de calciu este mare datorită 
temperaturilor scăzute ale apei şi transformării carbonaţilor insolubili 
în bicarbonaţi solubili. Vara, are loc o scădere bruscă a calciului 
datorate decalcifierii biogene. Toamna, concentraţia calciului din apă 
scade pănă la 30% din cantitatea iniţială prin decalcifiere biogenă, prin 
consumul calciului pentru neutralizarea acizilor formaţi prin 
putrefacţia materiilor organice; sau prin precipitarea calciului pe fundul 
bălţii sub formă de carbonaţi în urma utilizării CO2 din bicarbonaţi în 
procesul de fotosinteză. 

 
          •   Concentraţia azotaţilor in bălţile deltei creşte în timpul viiturilor    
                  până la valori de 2 mg/l ca apoi să scadă rapid vara prin consumul de câtre 

organismele fitoplanctonice şi macrofite. Toamna şi iarna concentraţia azotaţilor 
se reface prin procese de mineralizare a substantelor organice din sedimente 
ajungând la valori de 1 mg/l. 

   Cantitatea de fosfaţi din aceste bălţi este în general redusă în tot   
timpul anului. Aportul de fosfaţi din timpul viiturilor este rapid consumat de 
producătorii primari iar procesele de mineralizare a substanţelor organice nu 
reuşesc să refacă complet cantităţile de fosfaţi consumate pentru sinteza 
substanţelor organice prin procese de fotosinteză. 

 
 
B. APELE STAGNANTE SALMASTRE DIN DELTA DUNĂRII cuprind : 

 complexul Razim,  
 apele golfului Musura şi  
 cele din faţa gurii braţului Sf. Gheorghe până la insula Sahalin. 

Aceste ape  
 au salinitatea inferioară Mării Negre (sub 17 ‰ )  
 au un pH ridicat;  
 un deficit de oxigen aproape permanent echilibrat de mişcările energice ale apei 

datorate vânturilor frecvente ce răscolesc apa,  
 duritatea totală a apelor este mare datorită concentraţiilor ridicate de calciu şi 

magneziu. 
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Salinitatea lacului Razim depinde de nivelul Dunării: 
 În timpul viiturilor mari salinitatea scade până la cea a lacurilor dulci în timp ce  
 la viiturile mici lacul are un caracter salmastru pregnant, aproape marin ca şi lacul 

Sinoe.  
 Salinitatea lacului este modificată de apa dulce care vine din Dunăre prin canalul 

Dunăvăţ (cca. 44m3/s) şi de apă marină ce intră în lac prin Gura Portiţa (cca. 10m3/s). 
 

C. APELE STAGNANTE SĂRATE DIN DELTA cuprind  
 lacul Sinoe (în partea  sudică) şi  
 lacurile Istria, Caranasuf şi Tuzla.  

Salinitatea acestor ape o egalează sau o depăşeşete pe cea a Mării Negre. 
Lacul Sinoe are o salinitate variabilă. În timpul viiturilor intră cantităţi de apă mai îndulcită 
din Razim conferindu-i lacului un caracter salmastru. În această perioadă în apa lacului intră 
din Razim sau din mare chefalii. 
Lacurile Istria, Caranasuf şi Tuzla nu sunt influenţate de apele fluviului, au salinitatea ridicată 
(peste 30-40g NaCl/l), duritatea totală mare datorită concentraţiilor ridicate de calciu şi 
magneziu, sulfaţii depăşesc uneori 1.200 mg/l. Fundul acestor lacuri este acoperit cu nâmol 
sapropelic, cu importanţă terapeutică şi sunt improprii pisciculturii. 
 

TERENURILE INUNDABILE DIN DELTA DUNĂRII sunt zone de regulă 
mlăştinoase, acoperite de flora tare (stuf, papură, rogoz, pipirig) şi joacă rol de filtre naturale 
pentru aluviunile aduse de viituri sau sunt zone de reproducere a speciilor de peşti 
semimigratori. În partea din amonte a deltei sunt porţiuni întinse de terenuri mai înalte 
folosite pentru agricultură, păşunat, silvicultură. Terenurile inundabile cuprind mlaştinile 
permanente, mlaştinile temporare şi terenurile inundate propriu-zise. 
 

MLAŞTINILE PERMANENTE sunt formate prin colmatarea bălţilor de către 
depuneri aluvionare şi organice sau prin fixarea plaurilor. Sunt acoperite în mare parte de 
stufării sau asociaţii vegetale caracteristice 
deltei (popândaci, zăloage, buharnicuri) şi joacă rol de filtre naturale. În 
timpul viiturilor sunt acoperite de ape şi servesc ca zone de reproducere a peştilor de baltă şi 
ca loc de hrănire a puietului. 

MLAŞTINILE TEMPORARE sunt terenuri inundate numai în timpul viiturilor mari 
apoi rămân uscate în perioada cu ape mici. Solul este aluvionar cu amestec de resturi de 
plante şi materii organice. Flora şi fauna 
acvatică este asemănătoare cu cea a mlaştiniior permanente iar flora terestră nu are timp să se 
dezvolte abundent în perioada dintre inundaţii. 

 
TERENURILE INUNDATE PROPRIU-ZISE sunt terenuri parţial acoperite cu apă la 

fiecare viitură, parţial acoperite numai la viiturile foarte mari. Sunt  zone mai ridicate, cu sol 
aluvionar închegat, fără zone de filtrare a stufului, cu avansate procese de colmatare. 

În timpul inundaţiilor flora şi fauna este mixtă, cu caracter fluvial şi lacustru, foarte 
bogată in fito şi zooplancton constituind o zonă propice pentru reproducerea peştilor de baltă 
şi hrănirea alevinilor şi puietului acestora. După retragerea apelor, animalele şi plantele 
acvatice trec în forme de rezistenţă iar ierburile formează păşuni şi fânete de calitate. 
 Pe terenurile acoperite cu apă la fiecare inundaţie elementele acvatice sunt în echilibru 
cu cele terestre în timp ce pe terenurile inundate numai la viiturile foarte mari predomină 
vegetaţia ierboasă terestră. Flora şi fauna acvatică dispar datorită intervalului mare dintre 
două inundări succesive. 
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Caracterele chimice ale apelor ce acoperă terenurile inundate se modifică în timp. 
Iniţial au caractere fluviale apoi devin tipice de baltă productivă şi treptat capătă caracteristici 
de japsă neproductivă şi apoi de mlaştină. 

Apele din stufării au caracteristici hidrochimice speciale, asemănătoare cu cele ale 
japselor rămase fără legătură cu fluviul. Aceste ape au un pH scăzut, cantitatea de azotaţi şi 
fosfaţi este redusă, creşte concentraţia de calciu şi magneziu din apă, creşte duritatea totală şi 
concentraţia de substanţă organică. În stufăriile neamenajate din delta maritimă chimismul 
apelor este influenţat de apele de sub plaur. Chiar în timpul viiturilor caracteristicile 
hidrochimice sunt nefavorabile majorităţii hidrobionţilor datorită amestecului apelor de sub 
plaur, cu numeroase substante toxice (H2S, NH3, CH4), cu apele din stufării.  
 

GRINDURILE INTERIOARE DIN DELTA DUNĂRII sunt zone mai înalte, de 
origine diferită, utilizate pentru agricuttură, păşunat, silvicultură sau pe care sunt amplasate 
aşezări umane. După originea lor grindurile interioare sunt aluvionare şi eoliene. 

 
GRINDURILE ALUVIONARE reprezintă malurile actuale şi cele vechi ale Dunării, 

aşezate de-a lungul braţelor şi sunt uneori acoperite cu păduri sălcii şi plopi. Flora şi fauna 
sunt sărace, importanţa economică a acestor zone fiind redusă. Multe grinduri aluvionare sunt 
utilizate ca terenuri agricole. 

 
GRINDURILE EOLIENE sunt constituite  

 fie din loess  
 fie din nisipuri marine.  

o Grindurile din loess sunt cele mai vechi fiind considerate rămăşite ale 
vechiului continent sarmatic de aceea mai sunt denumite şi grinduri 
continentale. Asa sunt grindurile Chilia şi Stipoc. 

o Grindurile din nisipuri marine sunt mai noi şi mai numeroase.   Sunt orientate 
pe directia nord-est şi se răsfiră ca un evantai. Solurile sunt sărăturate, slab 
productive, flora şi fauna sunt sărace. Din această categorie fac parte  
grindul Letea, Caraorman, Cardon, Sf.Gheorghe. 

 
LITORALUL MARIN AFLAT SUB ACŢIUNEA FLUVIULUI este cuprins între 

braţele Dunării şi în dreptul complexului lagunar Razim-Sinoe. Grindurile marine sunt 
formate din nisipuri închegate şi au o orientare aproximativă nord-sud, mărginind litoralul. 

Caracteristicile biologice ale litoralului sunt influenţate de apele dulci şi marine care 
alternează încât flora şi fauna sunt eurihaline. Litoralul din dreptul complexului lagunar este 
format din sărături pe care cresc plante caracteristice:  

Salicornia herbaceea, Crambe maritima, etc. 
 

SECTORUL MĂRII DIRECT INFLUENŢAT DE APELE DUNĂRII este cuprins 
între braţele Chilia şi Sf. Gheorghe unde apa mării are caracter salmastru, cu predominanţa 
apelor dulci aduse de fluviu.  

Între gurile a două braţe se formează zone caracteristice numite MUSURI sau 
MELELE unde trăieşte un amestec de specii dulcicole şi salmastre. Zonele formate de musuri 
sau melele alcătuesc aşa numita AVANDELTA. Speciile dulcicole se retrag de obicei atunci 
când curenţii aduc ape sărate din larg. Uneori însă masele de apă mai sărată pătrund rapid în 
musuri şi surprind speciile dulcicoie, multe fiind omorâte de şocuri osmotice (după Pricope, 
2000) 
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În Delta Dunării sunt întâlnite şi alte formaţiuni specifice: plaurii, plaviile, 
popândacii, zăloagele, buharnicele si bahnele. 
 

o PLAURII sunt zone instabile formate din rizomi de stuf şi aluviuni, care se 
deplasează  

continuu. Ei pot lua naştere prin ruperea din stufării alcătuind insule plutitoare formate din 
rizomi de stuf întărite cu substanţe aluvionare, humus şi substante organice netransformate 
sau se formează prin aglomerarea rizomilor consolidaţi prin aluvionare şi resturi de plante, pe 
care se instalează diverse specii de plante, inclusiv stuful. 
Asociaţii de plante specifice:  
Pe marginea plaurului sunt întâlnite specii de  
 săgeata apei (Sagittaria sagittifolia),  
 măcriş de apă (Rumex hydrolapathum),  
 papura (Typha angustifolia), 
 buzdugan (Sparganium ramosus),  
 feriga de apă (Nephrodium thelypteris).  

 
În interiorul plaurului sunt prezente  

 jaleşul (Stachys palustris),  
 rogozul (Carex pseudocyperus),  
 cucuta de apă (Cicuta virosa),  
 drăgaica (Galium palustre),  
 troscot (Polygonum persicaria),  
 sulfină (Melilotus officinalis).  

 
Pe tulpinile de stuf se prind plante precum  

 cupa vacii (Calystegia sepium),  
 lăsnicior (Solanum dulcamarum), etc. 

FAUNA PLAURULUI este formată din acarieni, colembole, larve de diptere şi lepidoptere, 
coleoptere, izopode, oligochete, gasteropode, etc. 

Apele de sub plauri nu permit decât existenta unor sulfobacterii. Datorită 
descompunerilor intense de substantă organică oxigenul solvit din imediata apropiere a 
plaurului se reduce la jumătate şi dispare sub plaur. Cantitatea de substanţe organice din apă 
creste de 5-6 ori; creşte concentraţia de hidrogen sulfurat produs de sulfobacterii. 

Treptat plaurul se îngroaşă şi la nivele mici ale apei atinge fundul bălţii, se fixează, prin 
aceasta micşorând considerabil suprafaţa bălţilor. În Delta Dunării există circa 100.000 de 
hectare de plaur din care 70% sunt fixate. 
 

o PLAVIILE se formează în zonele puţin adânci ale bălţilor prin îngrămădirea la 
marginea stufărişului sau la mal de rizomi de stuf sau de papură dizlocaţi de viituri 
sau de îngheţ, resturi de plante şi aluviuni. Sunt mai subţiri decât plaurii (25-50 cm), 
rizomii sunt mai rari şi discontinui. 
Plaviile sunt transportate de ape şi se pot alătura plaurilor extinzându-le suprafaţa. În 
bălţi plaviile au efecte negative accelerând procesul de colmatare şi extind stufăriile. 
 

o POPÂNDACII sunt formaţiuni înalte de circa 1m, cu diametrul de 30-40 de cm, pe 
care creşte o vegetaţie uniformă de rogoz. Se formează în zonele deltei maritime cu 
fund nisipos prin invadarea stufăriilor crescute pe nisip de către populaţiile de rogoz 
(Carex stricta, Carex buekii). 
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o ZĂLOAGELE sunt tufe de sălcii (Salix cinerea şi mai rar Salix alba şi Salix fragilis) 
care cresc în interiorul stufăriilor, pe locurile mai ridicate sau pe bucăţi de plaur fixate 
şi descompuse. Se întind pe suprafeţe de maxim 2-3 ha şi servesc ca locuri de cuibărit 
pentru păsările de baltă. 

 
o BUHARNICUL este format din plauri fixaţi care rămân neinundaţi, se turbifică în 

partea de jos iar în partea superioară prin descompunere dă naştere la soluri uşoare, 
afânate, bogate în humus. Treptat stuful dispare iar buharnicul se transformă într-o 
mlaştină turboasă. În momentul inundaţiei se îmbibă cu apă şi devine spongios. 

 
o BAHNA este o fostă japşă sau o altă depresiune colmatată treptat şi 

în care s-a fixat stuful. Solul este turbo-humufer, de consistenţă semifluidă, cu 
capacitate mare de înmagazinare a apei, conţine cantităţi mari de substanţe organice 
nemineralizate, cu puţin humus activ. Prin desecarea acestora solul se solidifică 
datorită remineralizării aerobe. 
 

3. ASOCIAŢII DE ORGANISME ACVATICE DIN DELTA DUNĂRII 
FITOPLANCTONUL din apele Deltei Dunării prezintă o mare diversitate specifică în 
funcţie de condiţiile concrete ale fiecărui biotop.  

1. Fitoplanctonul din apele braţelor Dunării. În timpul viiturilor fitoplanctonul are 
caracter pregnant fluvial iar în perioadele cu ape scăzute este un amestec de forme 
fluviale, forme din zonele inundabile şi din lacurile deltei ce ajung în braţe în 
momentul retragerii apelor. 
În braţele fluviului predomină  
o DIATOMEELE din genul Melosira, Fragilaria, urmate de  
o CLOROFICEE si  
o CIANOFICEE (Oscillatoria, Microcystis, Aphanizomenon).  
La gura braţului Sf. Gheorghe apar elemente de fitoplancton marin, aduse de apele 
marine împinse de vânt, precum Melosira nummuloides, Melosira islandica. 
Licmophora ehrenbergii. 

2. Fitoplanctonul din bălţile deltei este mult mai variat ca număr de specii şi prezintă 
o mare abundenţă numerică.  

o DIATOMEELE sunt reprezentate prin numeroase genuri precum Coscinodiscus, 
Fragilaria, Melosira, Diatoma, Surirella, Asterionella, Synedra, Cymbella, Navicula, 
Nitzschia, Pinnularia, etc. Dintre  

o CLOROFICEE sunt frecvent întâlnite specii ale genurilor  
Volvox, Pandorina, Pediastrum, Eudorina, Scenedesmus, Crucigenia, Oocystis, 
Oedogonium, Actinastrum, Ankistrodesmus.  
În perioada caldă a anului se dezvoltă abundent numeroase specii de  

o CIANOFICEE din genurile Aphanotece, Coelosphaeridium,  Nostoc, 
     Merismopedia, Anabaena, Phormidium, Oscillatoria, Aphanizomenon,  

Microcystis, Aphanocapsa, Chroococcus, (Leonte, 1962). 
În băltile din zona inundabilă, în perioada de vară, fitoplanctonul este un amestec de 

forme dunărene, forme lacustre şi forme ce s-au dezvoltat din germenii rămaşi în sol peste 
iarnă după retragerea apelor. 

3. Fitoplanctonul stufăriilor este bogat, dominat de  
o DIATOMEE, multe fiind specii pseudoplanctonice din genurile Synedra, 

Amphora, Fragillaria, Melosira, iar în interiorul stufăriilor apar forme 
epiplanctonice precum diatomeele Cyclotella, Navicula, Cymbella, Surirela. 
Alături de acestea se dezvoltă specii de  
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o CLOROFICEE din genurile Pediastrum, Oocystis, Scenedesmus,  
o CIANOFICEE din genurile Microcystis şi Gomphosphaeria,  
o desmidiacee din genurile Cosmarium, Microsterias. 

 
ZOOPLANCTONUL DIN BĂLŢILE DELTEI are caractere predominant lacustre, cu o mare 
diversitate specifică.  

o ROTIFERELE sunt reprezentate prin specii ale genurilor  
Keratella, Brachionus, Lecane, Trichocerca, Cephalodella, Triarthra, Testudinella, 
Asplanchna, Euchlanis, Filinia, etc. Sunt întâlnite  

o CRUSTACEE din genurile Cyclops, Mesocyclops, Diaptomus, Eudiaptomus, 
Daphnia, Ceriodaphnia, Leptodora, Bosmina, Chydorus, Alona, Symocephalus, 
Diaphnosoma, Eurytemora, precum si  

o INFUZORII din genurile Paramaecium, Stentor, Colpoda, Amphileptus, Lionotus. 
 
ZOOBENTOSUL DIN APELE DELTEI este deosebit de variat legat de marea varietate a 
biotopilor şi de faciesul fundului bazinului.  

1. În zona braţelor Dunării  
 în faciesul de mâl amestecat cu nisip predomină viermii, 

tubificidele şi larvele de insecte.  
 În faciesul nisipos predomină gamaridele în amestec tubificide.  
 Pe braţul Sulina unde malurile sunt consolidate cu piatră se 

formează biocenoze litoreofile unde sunt prezenta specii 
precum celenteratul Cordylophora lacustris, amfipodul 
Corophius, polichetul Manayunkia caspica, bivalva Dreissena. 

2. În bălţile deltei,  
 în mâlul de pe fund, bentofauna este reprezentată prin larve de 

o  chironomide din genurile Tanytarsus, Cryptochironomus, 
Limnochironomus,  

o larve de diptere din genurile Culex şi Anopheles,  
o larve de efemeride din genurile Ephemera, Cloe şi 

Palingenia,  
o larve de plecoptere din genul Perla,  
o larve de trichoptere din genurile Phryganea, Rhyacophila,  
o larve de coleoptere din genurile Dytiscus, Haliplus, 

Hydrophyllus,  
o viermii, 
o moluşte,  
o crustacee, 
o  izopode, etc. 

 În zona de mal a băltilor bentofauna este formată din  
o larve de ţânţari şi ploşniţe de apă, larve de efemeride,  
o acarieni,  
o crustacei,  
o viermi, hirudinee din genurile Glossosiphonia, 

Herpobdella, Haemopis,  
o moluşte din genurile Anodonta, Unio, Planorbis, Paludina, 

Limnaea,  
o spongieri : Spongilla, Trochospongilla, Ephydatia,  
o celenterate din genurile Hydra, Cordylophora. 
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MACROFITELE ACVATICE din bălţile deltei formează asociaţii caracteristice de o mare 
diversitate.  
 Plantele submerse alcătuesc flora moale sau buruiana bălţilor reprezentate prin  

o broscariţă (Potamogeton pectinatus),  
o sârmuliţa apelor (Valisneria spiralis), 
o ciuma apelor (Elodea canadensis),  
o cosorul apelor (Ceratophyllum submersus),  
o brădişul (Myriophyllum verticillatum). 

Plantele emerse, cu frunze plutitoare, sunt reprezentate prin  
o nufărul alb (Nymphaea alba),  
o nufăr galben (Nuphar luteum),  
o ciulini (Trapa natans),  
o broscariţă (Potamogeton natans),  
o limba broaştei (Alisma plantago aquatica). 

La suprafaţa bălţilor plutesc numeroase specii de  
plante fără rădăcini precum  

o peştişoara (Salvinia natans),  
o lintiţa (Lemna minor),  
o iarba broaştei (Hydrocharis morsus-ranae),  
o rizacul (Stratiotes aloides),  
o otrăţelul de baltă (Utricularia vulgaris),  
o specia carnivoră Aldrovanda vesiculosa. 

Flora dură a bălţilor este formată din specii de 
o papură (Typha angustifolia şi Typha latifolia),  
o stuf (Phragmites communis),  
o rogoz (Carex pseudocyperus),  
o pipirig (Scirpus radicans),  
o săgeata apei (Sagittaria sagittifolia),  
o coada calului (Equisetum palustre). 

Pe grinduri se dezvoltă păduri de  
o sălcii (Salix alba, Salix cinerea, Salix purpurea) şi  
o plopi (Populus alba).  
O vegetatie deosebit de bogată şi diversă este întâlnită în PĂDUREA LETEA. 
Speciile de liane dau acestei păduri un aspect aparte, de pădure tropicală:  
o viţa sălbatică (Vitis silvestris),  
o iedera (Hedera helix),  
o hameiul (Humulus lupulus),  
o curpenul alb (Clematis vitalba), 
o volbura (Calistegia sepium) şi  
o liana mediteraneană Periploca graeca. 

 
NECTONUI BĂLŢILOR DIN DELTA DUNĂRII este reprezentat de peşti ce 

formează o ihtiofaună bogată şi diversă. Comparativ cu ihtiofauna întregului bazin al Dunării 
ce însumează circa 100 de specii (80 de specii Berg (1949), 83 de specii Banu (1967), 91 de 
specii Bănărescu (1964), 100 de specii Bacalbaşa (1984), diversitatea specifică a Deltei 
Dunării este mai redusă, lipsind speciile stenoterme oxifile din zona superioară a Dunării şi 
afluenţilor săi. Din numărul total de 69 de specii autohtone şi introduse cunoscute în Delta 
Dunării, Bănărescu (1964) inventariază 66 de specii iar V. Oţel (1991) găseşte numai 47 de 
specii (după Pricope, 2000).  
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Speciile de peşti prezente în deltă (braţe, bălţi, melele şi lagună) aparţin la 18 familii: 
acipenseride, anghilide, clupeide, salmonide, umbride, esocide, ciprinide, cobitide, siluride, 
atherinide, gadide, gasterosteide, singnatide, centrarchide, percide, gobide, mugilide şi 
pleuronectide. Din punct de vedere ecologic ele sunt specii dulcicole, marine salmastricole 
sau migratoare, prezenţa lor în diferiţi biotopi fiind condiţionată de apartenenţa la aceste 
grupe (după Pricope, 2000).  

 
SPECII DE CRESCĂTORIE INTRODUSE ÎN DELTĂ 
În perioada 1960-1964 au fost introduse în crescătoriile piscicole din deltă patru specii 

de ciprinide est asiatice:  
o cosaşul (Ctenophryngodon idella) care valorifică macrofitele acvatice,  
o sângerul (Hypophthalmichthys molitrix) şi  
o novacul (Aristichthys nobilis), specii planctonofage şi  
o scoicarul (Mylopharyngodon piceus), consumator de moluşte. Prin evadarea din 

crescătorii aceste specii s-au adaptat bine în bălţile deltei şi au format populaţii sălbatice. 
Odată cu aceste specii valoroase a fost introdus accidental şi un ciprinid de talie mică, 
murgoiul bălţat (Pseudorasbora parva) care s-a extins în deltă ca populaţie sălbatică. 

În 1979 au fost introduse în crescătoriile din deltă trei specii de catostomide nord-americane,  
o bufallo cu gura mare (Ictiobus cyprinellus) 
o bufallo negru (Ictiobus niger) si  
o bufallo cu gura mică (Ictiobus bubalus), cu o biologie asemănătoare cu a 

crapului, dar care datorită particulariltăţilor de reproducere nu au format 
populaţii sălbatice.  

Tot o specie introdusă în Delta este şi  
o bibanul-soare (Lepomis gibosus), specie nord-americană, care  

s-a adaptat bine la noile condiţii fiind prezentă în majoritatea bălţilor (după Pricope, 2000). 
Speciile de peşti din Delta Dunării  (după Bănărescu, 1968, citat de Pricope, 2000) 

Biotopul Nr. Specia Denumirea 
populară 

Categoria 
ecologică Delta Melele Razim 

1 Huso huso  
(Linnaeus, 1758) 

morun a + + e 

2 Acipenser nudiventris 
(Lovetzky, 1828) 

viză d e   

3 Acipenser ruthenus ruthenus 
 (Linnaeus, 1758) 

cegă d e e e 

4 Acipenser guldenstaedti colchicus 
(Marti, 1940) 

nisetru 
 

a + + e 

5 Acipenser sturio 
(Linnaeus,1758)  

şip m (?a) + + - 

6 Acipenser stellatus stellatus 
 (Pallas, 1771) 

păstrugă c + +  e 

7 Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758) 

anghilă 
 

c e e e 

8 Alosa pontica pontica 
(Eichwald, 1838) 

scrumbie de 
Dunăre 

a ++ ++ + 

9 Alosa maeotica 
(Grim, 1901) 

scrumbie de 
mare 

m,s - + + 

10 Alosa caspia nordmani 
(Antipa, 1906) 

vizeafcă 
 

a,s + + + 



 546 

11 Clupeonella cultriventris 
(Nordmann, 1840) 

gingirică m,s,d + + + 

12  Salmo trutta labrax  
(Pallas,1911) 

păstrăv de 
mare 

a + + e 

13 Umbra krameri 
(Walbaum, 1792) 

ţigănuş d + + + 

14 Esox lucius 
(Linnaeus, 1758) 

ştiuca 
 

d ++ + + 

15 Rutilus rutilus carpathorossicus 
(Vladykov, 1930) 

babuşcă  d ++ + + 

16 Rutilus rutilus heckeli 
(Nordmann, 1840) 

ţărancă s - + + 

17 Rutilus frissi frissi  
(Nordmann, 1840) 

virezub s - + + 

18. Leuciscus borysthenicus 
(Kessler, 1959) 

cenuscă d + + - 

19 Leuciscus idus idus  
(Linnaeus, 1758) 

văduvită  d + + e 

20 Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) 

roşioară d ++ + + 

21 Ctenopharyngodon idella 
(Lalencienns, 1844) 

cosaş d,i + e e 

22 Aspius aspius aspius  
(Linnaeus, 1758) 

avat d + + + 

23 Leucaspius delineatus 
(Henckel, 1843) 

fufă d + ? - 

24 Chalcalburnus calcoides menta 
(Agasiz, 1832) 

oblet mare d,s + + + 

25 Alburnus alburnus alburnus 
(Linnaeus, 1758) 

obleţ d + + + 

26 Blicca bjoerkna bjoerkna 
(Linnaeus, 1758) 

batcă 
 

d + + + 

27 Abramis brama danubii 
(Pavlov, 1956) 

plătică d + + + 

28 Abramis sapa sapa 
(Pallas, 1811) 

cosac cârn d + e e 

29 Abramis ballerus 
(Linneus, 1758) 

cosac d + e e 

30 Vimba vimba carinata 
(Pallas, 1811) 

morunaş d + + + 

31 Tinca tinca 
(Linnaeus, 1758) 

lin d ++ + + 

32 Chodrostoma nasus  
(Linnaeus, 1758) 

scobar 
 

d e - - 

33 
 

Pelecus cultratus 
(Linnaeus, 1758) 

sabiţă d 
 

+ + + 

34 Gabio albipinnatus vladykovi 
(Fang, 1943) 

porcuşor de şes d ++ _ _ 

35 Gabio kessleri antipai porcuşor e + _ _ 
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(Bănărăscu, 1953) 
36 Pseudorasbora parva 

(Schlegel, 1842) 
murgoi d, i + _ _ 

37 Barbus barbus barbus 
(Linnaeus, 1758) 

mreană d + _ _ 

38 Cyprinus carpio carpio 
(Linnaeus, 1758) 

crap 
 

d ++ + + 

39 Carassius carassius carassius 
(Linnaeus, 1758 

caracudă 
 

d + + + 

40 Carassius auratus gibelio 
(Bloch, 9782) 

caras 
argintiu 

d ++ + + 

41 Hypophthalmichthys molitrix 
(Val, 1844) 

sânger 
 

d,i + - - 

42 Aristichthys nobilis 
(Richardson, I844) 

novac d,i + - - 

43 Misgurnus fossilis 
 (Linnaeus, 1758) 

ţipar d ++ + + 

44 Cobitis taenia taenia 
 (Linnaeus, 1758) 

zvârlugă  d + - e 

45 Cobitis aurata balcanica 
(Koraman, 1922) 

câră d + - - 

46 Silurus glanis 
 (Linnaeus, 1758) 

somn d + + + 

47 Atherina mochan pontica 
(Eichwald, 1831) 

aterină m 
 

- + 
 

+ 

48 Lota lota lota 
 (Linnaeus, 1758) 

mihalţ  
 

d,s e e - 

49 Gasterosteus aculeatus 
(Linnaeus, 1758) 

ghidrin m e + + 

50 Pungitius platygaster platygaster 
(Kessler, 1858) 

pălămidă d 
 

+ + + 

51 Syngnathus nigrolineatus 
(Eichwald, 1831) 

ac de mare m,s - + + 

52 Lepomis gibbosus 
(Linnaeus. 1758) 

biban soare d,i + + e 

53. Perca fluviatilis fluviatilis 
(Linnaeus, 1758) 

biban d ++  + + 

54. Acerina cernua 
(Linnaeus, 1758) 

ghiborţ d + - e 

55. Acerina schretser 
(Linnaeus, 1758) 

răspăr d + - e 

56. Stizostedion lucioperca 
 (Linnaeus, 1758) 

şalău d + + ++ 

57. Stizostedion volgensei 
(Emolin, 1788) 

şalău vargat d e - - 

58 Aspro streber streber 
Siebold, 1863) 

fusar 
 

d + - - 

59 Aspro zingel  
(Linnaeus, 1758) 

pietrar 
 

d + - - 
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60 Pomatoschistus microps leopardinus 
(Nord, 1840) 

guvid de nisip m - + + 

61 Pomatoschistus caucasicus 
(Kawrajski, 1899) 

guvid s,d ? + + 

62 Gobius ophiocephalus 
(Pallas, 1811) 

guvid de 
iarbă 

m,s - + + 

63 Gobius melanostomus 
(Pallas, 1811) 

stronghil s - + + 

64 Gobius fluviatilis fluviatilis 
(Pallas, 1811) 

guvid de 
baltă 

d + + + 

65 Gobius syrman syrman 
(Nordmann, 1840) 

guvid s - + + 

66 Gobius kessleri 
(Gunther, 1861) 

guvid de 
baltă 

d + + + 

67 Gobius cephalarges 
(Pallas, 1811) 

guvid de 
mare 

m,s - + + 

68 Gobius gymnotrachelus 
(Kessler, 1857) 

guvid d + + + 

69 Gobius batrachocephalus 
(Pallas, 1811) 

hanos m,s - + + 

70 Proterorhinus marmoratus 
(Pallas, 1811) 

moacă de 
brădiş 

d,s,m + + + 

71 Bentophilus stellatus 
(Sauvage, 1864) 

umflătură d + ? + 

72 Mugil cephalus 
(Linnaeus, 1758) 

laban m,s - + ++ 

73 Mugil auratus 
(Risso, 1810) 

singhil m,s - + ++ 

74 Mugil saliens 
(Risso, 1810) 

ostreinos 
 

m,s - + + 

75 Pleuronectes flesus luscus 
(Pallas, 1811) 

cambulă m,s - + + 

Categoria ecologică: 
 m=marin 
 s=salmastricol 
 d=dulcicol 
 a=migrator anadrom 
 c=migrator catadrom 

Frecvenţa în biotop: 
   – = absent 
   + = prezent 
 ++ = foarte frecvent 
    e = rar, excepţional 

?= prezenţă nesigură 
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Specii de peşti 
 

Avat 
Aspius aspius 
 

 
 

Descriere: Corpul avatului este alungit, viguros, cu solzi mici bine fixati 
cu striuri, cu spinarea si muchia ventrala rotunjite, inotatoarea dorsala 
mai inalta decat lunga, taiata oblic si mult impinsa spre coada. Are 
capul conic, gura mare, larga, cu falca de jos arcuita in sus. Colorit: 
muchia spinarii bate in verde - albastrui, iar laturile si pantecele sunt 
argintii lucioase. Aripioarele ventrale au marginile roscate. 
Dimensiune: 35-40 cm - lungimea maxima 1m 
Greutate: 1-1,5 kg - greutatea maxima 10-12 kg 
Tehnica: Metoda cea mai etica de pescuit a avatului este cea cu musca 
artificiala. Se pot folosii cu mare succes si lingurile, voblerele si 
twisterele; metoda de pescuit a avatului cu ajutorul bilei de sticla 
("buldo") se practica mai ales in apele statatoare. 
Perioada: Pescuitul la avat da rezultate bune incepand cu luna martie si 
pana in zilele cu inghet din noiembrie-decembrie, dar foamea lui atinge 
apogeul dupa perioada depunerii icrelor, in aprilie, cand ataca 
totdeauna carligul nadit. 

Biban 
Perca fluviatilis 
 

 
 

Descriere: Corpul bibanului este robust si indesat, are o forma 
frumoasa, in partea anterioara fiind mai lat si mai inalt, iar in jumatatea 
posterioara usor turtit lateral. Toata suprafata corpului este acoperita 
cu solzi marunti si aspri, bine implantati in tegument. Capul are o forma 
oarecum conica, cu o gura relativ mare. Ambele maxilare sant 
prevazute cu dinti marunti si ascutiti, dispusi ca o perie. Placile care 
acopera operculele se termina printr-o teapa. Liniile laterale insotesc 
curbele corpului. Inotatoarele dorsale sunt despartite intre ele de o 
pielita nu prea lata, inotatoarea dorsala anterioara este prevazuta cu 
radii tepoase tari, cu care bibanul se apara la nevoie. 
Dimensiune: 0-35 cm - lungime maxima 50-60 cm 
Greutate: 300-500 g - greutate maxima 2-5 kg 
Tehnica: Se pot utiliza atat metoda cu voblerul, cat si cu lingura. 
Primavara si toamna este eficienta si metoda "pater noster", care 
consta in cufundarea si ridicarea momelii vii din apa si schimbarea 
permanenta a locului de pe mal, in cautarea bibanului. De asemenea se 
pot utiliza si rime sau bucati de peste, precum si insecte si pestisori 
mici vii. 
Perioada: Pescuitul bibanului ofera mari satisfactii iarna, dar si pe timp 
de vara, mai ales cand caldura este excesiva si cand alte specii nu 
musca deloc. 

Caracuda 
Carassius 
carassius  

 
 

Descriere: Corpul caracudei este plat si foarte inalt. Capul este scurt, 
gura terminala, buzele sunt subtiri. Ochii au dimensiuni medii. Pe prima 
radie tepoasa din inotatoarea dorsala se observa 25-29 zimti mici. 
Inotatoarea ventrala de sub coada este de asemenea prevazuta cu o 
radie tepoasa, pe care se disting 29-31 zimtisori asemanatori 
Dimensiune: 15-25 cm - lungime maxima 40-50 cm.  
Greutate: 100 - 200 g - greutate maxima 1 kg. 
Tehnica: Ea se afla totdeauna in imediata apropiere a fundului apei, 
unde scormoneste in cautare de hrana. Metoda cea mai eficienta de 
pescuit la caracuda este cea cu pluta. 
Perioada: Din primavara pana in toamna, pescuitul caracudei da 
rezultate satisfacatoare in primele ore de dupa rasaritul soarelui si 
dupa-amiaza tarziu.  
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Caras 
Carassius auratus 

 
 

Descriere: Capul este scurt, buzele putin carnoase, gura terminala. 
Ochii au dimensiuni mijlocii. La jumatatea primei radii tepoase din 
inotatoarea dorsala se disting 10-11 zimti mici. Aceeasi radie din 
inotatoarea de sub coada este prevazuta cu 13-14 zimtisori minusculi. 
Corpul este acoperit cu solzi mari si grosi, bine fixati in tecile lor. 
Dimensiune: 10 - 30 cm - lungimea maxima 50 cm, 
Greutate: 100 - 250 g - greutatea maxima 3 kg 
Tehnica: Pescuitul cu pluta constituie o mare satisfactie pentru pescar 
si este mai rodnic ca cel la plumb. 
Perioada: Primavara musca cel mai bine, in special dimineata, iar 
toamna rareste muscaturile, dar este activ cand e soare. 

Crap 
Cyprinus carpio 

 
 

Descriere: Capul crapului este relativ mare, cu ajutorul gurii lunguiete, 
prevazuta cu buze carnoase, el scurma cu usurinta malul de pe fundul 
albiei. Pe buza de sus se gasesc doua mustati mai scurte, iar pe cea de 
jos, spre colturile gurii, o pereche de mustati mai lungi. Coloritul 
crapului este puternic influentat de culorile predominante in mediul in 
care traieste. Dimensiune: 40 - 70 cm - lungime maxima 1m 
Greutate: 1-4 kg - greutate maxima 30 - 35 kg 
Tehnica: Crapul se pescuieste prin metoda cu pluta si prin cea cu 
plumbul pe fund. 
Perioada: Intervalul cel mai favorabil este cuprins intre inceput de iulie 
si august. 

Lin 
Tinca tinca  

 
 

Descriere: Poate fi recunoscut usor dupa corpul caracteristic, indesat, 
foarte lat in regiunea cozii, precum si dupa solzii marunti cu care este 
in intregime acoperit. Corpul lui este protejat insa si de un strat gros de 
piele, cu o bogata secretie. Coloritul linului difera in functie de locul in 
care traieste exemplarul respectiv. Cu cat apa este mai mlastinoasa, cu 
atat coloritul linului este mai inchis. Spatele acestora este verde-oliv, 
partile laterale si burta galben-verzui cu irizatii aurii. 
Dimensiune: 25 - 40 cm - lungime maxima 60 - 70 cm 
Greutate: 0,5 - 1 kg - greutate maxima 2-3 kg 
Tehnica: Poate fi gasit in acelasi loc cu carasul, iar metodele de pescuit 
se aseamana si ele cu cele folosite la prinderea carasului. Perioada: 
Intregul an. 

Platica 
Abramis brama 
 

 
 

Descriere: Corpul platicii este inalt, puternic comprimat lateral, acoperit 
cu solzi relativ mari, nu prea tari, pe care se disting punctisoare negre, 
dispuse in evantai. Ca si la alte cateva specii, si la platica se aplica 
observatia ca mediul natural in care traieste isi pune amprenta pe 
colorit. 
Dimensiune: 30 - 50 cm - lungime maxima 60 - 65 cm 
Greutate: 0,5 - 1 kg - greutate maxima 1,5 - 3 kg 
Tehnica: Pescuitul cu pluta constituie o mare satisfactie pentru pescar 
si este mai rodnic ca cel la plumb. Perioada: Zilele de primavara, 
precum si cele din lunile iulie-august sunt cele mai propice pentru 
pescuitul platicii. 

Rosioara 
Scardinius 
erythrophthalmus 

 
 

Descriere: Peste de apa dulce, foarte raspandit in baltile si lacurile de 
ses. Corpul rosioarei este alungit, comprimat lateral, de inaltime 
variabila, si acoperit cu solzi de marime mijlocie, bine fixati. Botul este 
scurt, gura mica, terminala, oblica in sus. Caudala este adanc scobita, 
cu lobi egali. Linia laterala este continua, putin apropiata de partea 
ventrala a pestelui. Ochii sunt adanc implantati, cu cate o pata rosie.  
Dimensiune: 18-24 cm - lungime maxima 35 cm 
Greutate: 200-300 g - grautate maxima 1 - 1,5 kg 
Tehnica: Se pescuieste cu undita, la fel ca babusca. Perioada: Toate 
anotimpurile. Vara poate fi vazuta de multe ori muscarind la suprafata 
apei la tantari si musculite. 
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Salau 
Stizostedion 
lucioperca 
 

 
 

Descriere: Salaul se poate recunoaste foarte usor dupa forma specifica 
a corpului, intrucat poarta pe "spate" insemnul caracteristic tuturor 
reprezentantilor percidelor cele doua inotatoare dorsale, despartite una 
de alta doar de un mic spatiu. Corpul salaului este lung, aproape 
cilindric, usor comprimat lateral, acoperit de solzi mici, aspri (ctenoide), 
motiv pentru care pestele pare aspru la pipait. Coloritul salaului este 
frumos, discret adaptandu-se la culorile predominante din mediul 
natural in care traieste. Spatele pestelui este verde-cenusiu, mai rar 
galben-cenusiu, partile laterale fiind cenusiu-argintii, cu 8-9 dungi mai 
intunecate, dispuse transversal. Dimensiune: 40-70 cm - lungime 
maxima ~1m 
Greutate: 1 - 4 kg - greutate maxima 10-12 kg 
Tehnica: Pescuitul cu lingura, voblerul sau twisterul este modalitatea 
cea mai frumoasa si cea mai sportiva de prindere a salaului. Perioada: 
Se pescuieste cu frumoase rezultate in timpul zilei, primavara si 
toamna, in timp ce in cursul verii eficienta maxima se poate atinge in 
orele imediat urmatoare rasaritului de soare sau in cele premergatoare 
asfintitului. 

Somn 
Silurus glanis 
 

 
 

Descriere: Cel mai mare peste de apa dulce din Romania. Capul 
somnului este mare, rotunjit si plat in fata, iar in spate usor turtit 
lateral este acoperit de o piele relativ subtire si moale. Ambele 
maxilare, inferior si superior, sunt foarte puternice, cu oase tari. 
Coloritul somnului este puternic influentat de mediul acvatic in care 
traieste, putand fi mai inchis sau dimpotriva, mai deschis. Dimensiune: 
0,80 - 1 m - lungime maxima 4 - 5 m 
Greutate: 5-20 kg - greutate maxima 300 kg - record ~ 400 Kg 
Tehnica: Exista mai multe metode pentru pescuitul sportiv al somnului, 
in functie de conditiile naturale din zona pescuitul cu pluta, cu plumbul 
pe fund, cu lingura, voblerul, twisterul sau la clonc. 
Perioada: Somnul se hraneste practic in tot cursul anului. Perioada 
optima pentru pescuitul somnului tine de la inceputul lunii aprilie si 
pana la mijlocul lunii noiembrie mai ales in iunie si prima jumatate a 
lunii iulie. 

Stiuca: Esox 
lucius 
 

 
 

Descriere: Corpul stiucii este alungit, usor turtit lateral, capul de 
asemenea lunguiet, putin curbat din profil. Botul seamana cu ciocul de 
rata. Stiuca are o gura larga, cu falcile care se deschid pana sub ochi, 
in asa fel incat poate inghiti un peste aproape de aceeasi marime. Dintii 
sunt bine dezvoltati, puternici si ascutiti. Maxilarul inferior este mai 
lung decat cel superior. Coloritul stiucii ii serveste la "camuflare", fiind 
armonizat cu culorile predominante in mediul in care traieste 
exemplarul respectiv. Dimensiune: 40-50 cm - lungime maxima 1,5 - 
1,8 m 
Greutate: 1,5 kg - greutate maxima 15-20 kg 
Tehnica: Cea mai eficienta tehnica si cea mai des folosita este pescuitul 
cu lingurita oscilanta. De asemenea se poate pescui cu woblere si 
linguritele rotative sau cu pestisor viu. Perioada: In afara perioadei de 
prohibitie care incepe pe 1 februarie si tine aproximativ 2 luni stiuca se 
pescuieste tot timpul anului, perioadele cele mai indicate fiind cele reci 
octombrie - noiembrie. 
După http://www.deltadunarii.info.ro/pescuit/list.php 
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POLUAREA APELOR INTERIOARE 
 

Poluarea apelor este fenomenul prin care se produc modificări calitative negative ale 
proprietăţii naturale ale apelor ce au ca urmare scoaterea acestora parţială sau totală din 
folosinţă (Pricope, 2000). Disciplina care se ocupă cu biologia apelor impurificate se numeşte 
saprobiologie (sapros = putred, bios = viaţă, logos = ştiinţă). În România apele de 
suprafaţă continentale (cursuri de apă neamenajate, amenajate, lacuri naturale, lacuri de 
acumulare) sunt clasificate în trei categorii de calitate (STAS 4607-88): 
- categoria I - cuprinde apele utilizate în alimentarea centralizată cu apă potabilă a 
aşezărilor umane, alimentarea unităţilor de creştere a animalelor şi a întreprinderilor din 
industria alimentară, alimentarea păstrăvăriilor precum şi apele folosite în ştranduri şi în 
bazinele nautice amenajate; 
- categoria II - o formează apele folosite în piscicultură, cele folosite în unele procese 
tehnologice industriale sau în scopuri urbanistice şi de agrement; 
- categoria III - cuprinde apele utilizate pentru irigarea culturilor agricole, pentru 
alimentarea hidrocentralelor şi instalaţiilor de răcire a agregatelor sau pentru alimentarea cu 
apă a staţiilor de spălare. 

Pentru fiecare din aceste categorii de ape sunt stabilite prin standarde de stat condiţiile 
tehnice de calitate privind  

 indicatorii organoleptici (culoare, gust, miros),  
 indicatori fizici (pH),  
 indicatori chimici generali (concentraţia de amoniu, amoniac, azotaţi, azotiţi, 

fosfaţi, hidrogen sulfurat, oxigen dizolvat, substanţe organice,etc.),  
 indicatori chimici specifici (metale grele, pesticide),  
 indicatori de radioactivitate,  
 indicatori microbiologici (bacterii coliforme totale) şi unii  
 indicatori ai procesului de eutrofizare (gradul de saturaţie în oxigen,  
concentraţia azotului, fosforului, cantitatea de biomasă fitoplanctonică, etc.)(după 
Pricope, 2000).  
 

1 CATEGORII DE POLUARE 
 
După originea sursei de poluare aceasta poate fi naturală sau artificială.  
 Poluarea naturală a apelor de suprafaţă se produce prin:  
- acţiunea unor surse de poluare naturale cu caracter permanent, precum  

o sărurile minerale solubile provenite din spălarea rocilor de către 
apele de suprafaţă sau freatice,  

o particulele solide rezultate din eroziunea solului sau  
vegetaţia acvatică submersă şi emersă care prin descompunere reduce cantitatea de oxigen 
sau produce substanţe toxice (NH3, H2S, CH4, etc. ) 
- Unele surse de poluare naturală pot avea un caracter accidental precum  

o particulele de substanţă ce pătrund în ape ca urmare a unor  
 fenomene geologice (erupţii vulcanice, cutremure)  
 meteorologice (uragane, inundaţii, furtuni de praf) sau  
 complexe precum alunecările de teren. 

 Poluarea artificială sau antropică este cauzată de  
 introducerea în apele naturale a unor substanţe poluante, 

o în mod direct sau  
o prin deversarea de ape uzate menajere, industriale, agricole, 

provenite din activităţi umane.  
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Principalele surse de poluare antropică sunt: 
- apele reziduale comunale sau apele menajere, provenite din locuinţe, spălătorii sau ape 
pluviale urbane. Aceste ape conţin cantităţi mari de  

 substanţe organice,  
 detergenţi săruri minerale,  
 au un conţinut microbian ridicat deci  
 un potenţial epidemiologic crescut;  

- ape uzate industriale, provin din combinate chimice, siderurgice, fabrici de celuloză 
şi hârtie, etc, conţin cantităţi mari de  

o substanţe minerale dizolvate sau în suspensie şi  
o unt în general toxice;  

- ape reziduale agricole, provin din sectoarele agrozootehnice, din irigaţii, din apele 
pluviale şi freatice drenate de pe suprafeţe agricole cu umiditate excedentară. Aceste 
ape conţin un număr mare de  

o germeni microbieni,  
o sunt încărcate cu îngrâşăminte,  
o pesticide şi  
o o cantitate mare de aluviuni preluate de pe suprafaţa ogoarelor;  

- surse de poluare neorganizate, precum  
o reziduri menajere din localităţile necanalizate,  
o depozitele de gunoaie din albia majoră a râurilor care în timpul viiturilor sunt 

antrenate în apă,  
o scurgeri accidentale de produse petroliere de la sonde, conducte de transport, 

rezervoare, bataluri de sondă,etc. 
În funcţie de natura agenţilor poluanţi se pot distinge  
trei categorii de poluare:  

 1. poluare biologică,  
 2. poluare chimică şi  
 3. poluare fizică a mediului acvatic. 

1. Poluarea biologică este provocată de pătrunderea în apele naturale a unor  
 agenţi biologici precum microorganismele (bacterii, viruşi, ciuperci microscopice) sau  
 a substanţelor organice fermentascibile.  

Poluarea cu substanţe organice a apelor favorizează înmulţirea unor  
specii de germeni patogeni, apariţia şi răspândirea bolilor provocate de acestia (colibaciloze, 
hepatite virale, holeră, febră tifoidă, dezinterie, etc.). 

Substanţele organice care poluează apele de suprafaţă provin din apele menajere 
urbane, din apele uzate din industria alimentară (abatoare, fabrici de prelucrare a laptelui, 
fabrici de bere, fabrici de zahăr, etc.) sau din industria celulozei şi hârtiei. 

Substanţele organice pătrunse în bazinele acvatice din diferite surse au ca efecte 
generale:  

 scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat,  
 proliferarea microorganismelor patogene şi a celor saprofite,  
 mărirea turbidităţii apei,  
 afectarea organismelor filtratoare,  
 împiedicarea respiraţiei peştilor prin colmatarea branhiilor,  
 acoperirea şi moartea unor specii bentonice. 

În mediul lentic substanţele organice produc şi grăbesc  
 fenomenul de eutrofizare a lacurilor.  

Pentru caracterizarea perturbărilor produse de  pătrunderea apelor uzate în mediul lentic ca 
urmare a activităţilor antropice, Mac Intyre (1971) propune termenul de distrofizare, care 
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cuprinde cinci stadii, începând cu acumularea sărurilor minerale şi a substanţelor organice în 
lacuri şi terminând cu stadiul septic, în care lacurile devin în întregime azoice.  
 
2. Poluarea chimică este rezultatul deversării în apele naturale a unor  

 compuşi minerali sau organici utilizaţi  
o în agricultură (azotaţi, fosfaţi, amendamente, pesticide) sau  
o în industrie (metale grele, hidrocarburi, acizi şi baze anorganice, 

substanţe organice de sinteză, etc.) 
 Efectele ecologice generale ale poluării chimice constau în  

 sărăcirea biocenozelor şi  
 micşorarea productivităţii ecosistemelor acvatice.  

Poluarea mixtă a ecosistemelor acvatice cu poluanţi chimici şi biologici are efecte deosebit 
de periculoase.  
Poluanţii chimici şi cei organici au acţiune sinergică asupra organismelor acvatice dar prin 
asociere îşi sporesc reciproc acţiunea toxică.  

 Este cazul poluării cu petrol şi cu detergenţi, substanţe ce îşi potenţează reciproc 
acţiunea toxică asupra hidrobionţilor.  

Fitoplanctonul este afectat de poluanţi chimici diferit în funcţie de natura agentului 
contaminant: 

o Sărurile de cupru şi crom sunt toxice pentru alge chiar în concentraţii de 
ppm. 

o Erbicidele acţionează ca substituienţi ai ureei şi blochează creşterea 
fitoflagelatelor şi a cianoficeelor fixatoare de azot.  

o Unele insecticide  
 inhibă fotosinteza iar altele  
 blochează germinarea sporilor la cloroficee. 

Nevertebratele şi vertebratele dulcicole sunt sensible în grade diferite la poluanţii chimici. 
Marea sensibilitate a peştilor la aceşti poluanţi este legată de respiraţia branhială a acestora, 
de aceea sunt folosiţi ca indicatori biologici de poluare (fish test). 
o Pesticidele în funcţie de natura lor (zoocide, erbicide, fungicide, reglator de  
creştere, etc.) afectează în diferite grade hidrobionţii producând, în functie de doză, efecte de 
la perturbarea reproducerii până la moartea acestora.  
 Insecticidele organoclorurate au o acţiune nefastă asupra biocenozelor  
limnice datorită proprietăţilor de a se concentra în lungul lanţurilor trofice. Pe această cale 
produc intoxicaţii sau afectează potenţialul biotic al speciilor acvatice în special al celor 
aflate la capătul lanţului trofic precum păsările ihtiofage. 
 Metalele grele precum mercurul, plumbul, cadmiul, zincul, cuprul, cromul  
au efecte toxice asupra majorităţii hidrobionţilor.  
Intoxicaţiile cu mercur se manifestă prin scăderea ritmului de creştere inhibarea unor 
procese metabolice fundamentale sau moartea hidrobioţilor.  

 Vertebratele sunt în general mai sensible decât nevertebratele  
acvatice la acţiunea mercurului. 

 La peşti intoxicaţiile cu acest metal greu se manifestă prin  
leziuni ale pielii, ale branhiilor şi afectarea sistemului nervos. 
Plumbul acţionează asupra organismelor acvatice prin perturbarea procesului de 
hematopoeză. 
Cadmiul este cel mai toxic metal greu după mercur, doza letală pentru peşti fiind de 0,6 
mg/l. În prezenta cuprului însă doza letală este de numai 0,12mg/l, aceste metale grele având 
acţiune sinergică. 
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3. Poluarea fizică a apelor naturale este produsă de agenţi fizici precum  
a)căldura (poluarea termică) sau  
b)radionuclizii (poluarea nucleară). 
a)POLUAREA TERMICĂ are loc prin introducerea în bazinele acvatice a unor ape cu 
temperaturi ridicate, provenite din termocentrale sau centrale nucleare. Temperaturile ridicate 
acţionează  

1. asupra compoziţiei chimice a apelor,  
2. asupra metabolismului hidrobiontilor şi 
3. asupra biocenozelor în ansamblul lor. 

1. Poluarea termică prin cresterea temperaturii apelor  
 are loc o scădere a concentraţiei oxigenului dizolvat, deoarece  

solubilitatea lui scade odată cu creşterea temperaturii. În acelaşi timp  
 are loc o scădere a concentraţiei azotului şi bioxidului de carbon  

din apă, cu consecinţe asupra echilibrului ionic ai apelor.  
 Ridicarea temperaturii determină şi diminuarea concentraţiei  

ionilor de calciu din apă, ducând la modificarea metabolismului osos la peşti şi al 
formării exoscheletului la moluşte şi alte nevertebrate marine. 
2.Poluarea termică prin creşterea temperaturii apei,  

 modifică metabolismul hidrobionirilor.  
o La poichiloterme o creştere a temperaturii apei cu 10°C măreşte de 2,2 

ori nevoile respiratorii.  
o Are loc o intensificare a metabolismului microorganismelor care 

descompun o cantitate mai mare de substanţe organice din mediu, 
proces ce are loc cu consum de oxigen. 

3. Poluarea termică influenţează negativ biocenozele în ansamblul lor.  
3a)Are loc o modificare a succesiunii normale a speciilor fitoplanctonice  

 La 25°C diatomeele sunt înlocuite de cloroficee iar  
 la 33-35°C diatomeele sunt înlocuite de cianoficee.  
 Proliferarea cianoficeelor în ecosistem este dăunătoare pentru majoritatea  
hidrobionţilor deoarece acestea sunt surse de hrană mai puţin valoroase decât 
diatomeele şi cloroficeele şi conţin toxine din grupul biliproteinelor care se 
acumulează în lanţurile trofice. 

3b)Ridicarea temperaturii duce şi la reducerea diversităţii fitoplanctonului.  
 Primele afectate sunt diatomeele care se dezvoltă la o temperatură mai 

scăzută. Diatomeele termofile precum unele specii Navicula şi Surirella au în 
aceste condiţii o dezvoltare anormală. 

 Dintre nevertebratele acvatice cele mai afectate la temperaturi mari sunt:  
o cladocerele: (la Dafnia la 30°C longevitatea este în medie de trei ori 

mai mică decât la 15°C) şi copepodele ; 
o larvele de efemeride, perlide, trichoptere şi odonate,  
o care constituie surse valoroase de hrană pentru peşti. 

3c)Poluarea termică afectează şi populaţiile de peşti, diferit în funcţie de specie şi stadiul 
ontogenetic de dezvoltare.  

 Cele mai rezistente sunt ciprinidele (specii euriterme)  
 cele mai sensible fiind salmonidele (specii sternoterme criofile), mai  

ales în stadiul de icră, alevini sau puiet. La salmonide temperaturile ridicate determină 
reducerea sau oprirea hrănirii, scade ritmul de creştere, grăbeşte maturarea sexuală, scade 
longevitatea peştilor. La peştii migratori, temperaturile crescute perturbă migraţia (la anghilă 
opreşte migraţia puietului în fluvii şi a adulţilor către mare). 
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b)POLUAREA NUCLEARĂ a ecosistemelor acvatice poate avea loc ca urmare a 
pătrunderii în apele naturale a unor radionuclizi proveniţi  

o din căderi radioactive sau  
o din centrale electrice nucleare(ape de răcire,deşeuri radioactive). 

Acţiunea poluării nucleare asupra organismelor acvatice se manifestă prin: 
- efecte somatice: în funcţie de doză radiaţiile  

 diminuează vigoarea fiziologică a indivizilor iradiaţi,  
 încetinesc creşterea,  
 atenuează rezistenţa la intoxicaţii,  
 micşorează capacitatea imunitară de apărare a organismului,  
 diminuează longevitatea organismului,  
 micşorează coeficientul intrinsec de creştere naturală a  

populaţiei prin sterilizare parţială sau totală, sau  
 provoacă moartea organismelor; 

- efecte genetice: radiaţiile provoacă  
o alterări cromosomiale sau  
o alterări chimice ale codului genetic, deci  
o modificări ale genomului speciilor afectate. 

 
 

2. APRECIEREA GRADULUI DE POLUARE A APELOR 
Aprecierea gradului de impurificare a apelor cu diferite substanţe poluante poate fi 

făcută prin : 
o metode chimice : 

o determinarea consumului biochimic de oxigen,  
o concentraţia H2S,  
o concentraţia substanţelor organice,  

o metode toxicologice : 
o stabilirea supravieţuirii hidrobionţilor la diferite doze de poluanţi,  

o metode ecologice, bazate pe aprecierea  
o cantităţii de substante organice,  
o concentraţiei hidrogenului sulfurat, 
o oxigenului şi prin  
o prezenta unor specii indicatoare,  
numite indicatori biologici sau organisme conducătoare. 

 
În funcţie de posibilitatea lor de a trăi în ape poluate, speciile pot fi:  
- saprobionte, trăiesc în număr mare numai în apele poluate; 
- saprofile, sunt prezente în apele poluate dar şi în cele mai putin poluate; 
- saproxene, sunt specii care trăiesc în apele nepoluate dar supravieţuiesc şi în cele poluate;  
- saprofobe nu trăiesc în apele poluate. 

Aprecierea gradului de impurificare a ecosistemelor acvatice cu substanţe organice 
fermentascibile se face prin aplicarea sistemului saprobiilor (sapros = descompunere, bios 
= viaţă) a lui Holkwitz şi Marson (1908) citaţi de Pricope, 2000, în diferite variante, care se 
bazează pe  

o cantitatea de substanţă organică din apă şi pe  
o prezenţa unor specii indicatoare.  

După acest sistem apele de suprafaţă se împart în trei categorii:  
1. ape oligosaprobe, 2. ape mezosaprobe, 3. ape polisaprobe, 
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- 1. APE OLIGOSAPROBE, sunt  
o ape sărace în substante organice,  
o populate cu un număr mare de specii,  
o cu efective nu prea numeroase.  
o Specii indicatoare pentru aceste zone sunt  

 algele Melosira italica, Draparnaldia glomerata, D. plumosa,  
 cladocerii Daphnia longispina şi Bythotrephes longimanus,  
 larvele de efemeroptere,  
 plecoptere, 
 molusca Dreissena polimorpha,  
 unele specii de peşti (Acipenser ruthenus, Salmo trutta fario, Leuciscus 

cephalus);  
- 2. APE MEZOSAPROBE, sunt  

o ape mai slab poluate,  
o cu substanţe organice prezente sub forma de aminoacizi şi alţi compuşi ai 

azotului,  
o conţin cantităţi mari de oxigen dar şi  
o mici cantităţi de hidrogen sulfurat.  
o Această categorie de ape se împarte în două grupe: - ape β mezosaprobe şi 

ape α mezosaprobe.  
Apele β mezosaprobe conţin cantităţi suficiente de oxigen pentru oxidarea substanţelor 
organice din apă.  

 Speciile indicatoare pentru această zonă sunt  
 algele Melosira varians, Spirogyra crassa, Cosmarium botrytis, 

dintre  
 fanerogame Ceratophyllum demersum,  
 unele specii de rizopode, ciliate,  
 spongieri, crustacei, peşti.  

Apele α mezosaprobe conţin cantităţi mai reduse de oxigen dizolvat,  
 speciile indicatoare sunt:  

o Mucor (fungi), 
o Oscillatoria (cianoficee),  
o Euglena viridis, Stentor coeruleus (protozoare),  
o molusca Sphaerium corneum,  
o larve de diptere;  

- 3. APE POLISAPROBE, conţin cantităţi mari de substanţe organice sub forma de  
 proteine nedescompuse,  
 hidrogen sulfurat şi  
 au cantităţi foarte mici de oxigen dizolvat.  

 Sunt ape puternic poluate,  
 mineralizarea substanţelor organice se face anaerob.  
 Specii indicatoare pentru această zonă sunt 

o  bacteria Sphaerotilus natans,  
o alga Polytoma uvela,  
o ciliatele Paramoecium şi Vorticella putrida,  
o oligochetul Tubifex tubifex,  
o larvele dipterului Eristalis tenax. 

Ţinând cont de principalele tipuri de impurificare a ecosistemelor acvatice cu 
substanţe organice biodegradabile, substanţe toxice şi alţi impurificatori mai puţini comuni V. 
Sladecek (1963), citat de Pricope, 2000, clasifică apele de suprafaţă în patru categorii: 
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- ape catarobe sunt ape curate de izvor care nu au suferit nici o modificare;  
- ape limnosaprobe, care au suferit un anumit grad de poluare cu substanţe organice 

biodegradabile. Acestea se împart în ape xenosaprobe, oligosaprobe, 
betamezosaprobe, alfamezosaprobe şi polisaprobe; 

- ape eusaprobe, care au un conţinut foarte ridicat de substanţe organice 
fermentascibile. În funcţie de concentraţia acestora apele eusaprobe se împart în: 
izosaprobe, metasaprobe, hipersaprobe şi ultrasaprobe; 

- ape transaprobe, care au suferit o încărcare cu substante toxice, radioactive sau au 
fost afectate de un factor fizic precum temperatura. După natura impurificării ele pot 
fi: antisaprobe, radiosaprobe, criptosaprobe. 

Clasificarea apelor de suprafalră (după SladeceK, 1963, citat de Pricope, 2000) 
Sim
bol 

Denumirea Nr. germeni 
/ml 
< 

Nr. coli 
formi/l 

< 

O2 
mg/l 

> 

H2S 
mg/l 

< 

CBO5 mg/l 

K Catarobe 500 20 Var. 0 0 
 
X 
O 
α 
β 
P 

Limnosaprobe 
Xenosaprobe 
Oligosaprobe 
Alfamesosaprobe 
Betamesosaprobe 
Polisaprobe 

 
1.000 
10.000 
50.000 

250.000 
2.000.000 

 
10.000 
50.000 

100.000 
1.000.000 

20.000.000 

 
8 
6 
4 
2 

0,5 

 
0 
0 
0 
0 

urme 

 
1 (2) 

2,5 (4) 
4 (6) 
7 (9) 

40 (80) 
 
I 
M 
H 
u 

Eusaprobe 
Isosaprobe 
Metasaprobe 
Hipersaprobe 
Ultrasaprobe 

 
10.000.000 
20.000.000 
50.000000 

10 

 
3 x 109 

10 x 109 

1 x 106 

0 

 
urme 

0 
0 
0 

 
1 

100 
10 
0 

40-400 
200-700 

500-1500 
1.000-60.000 

 
a 
r 
c 

Transaprobe 
Antisaprobe 
Radiosaprobe 
Criptosaprobe 

 
0 

var. 
0 sau var. 

 
0 

var. 
0 sau var 

 
var. 
var. 
var. 

 
0 

var. 
0 

 
0 

var. 
var. 

 
Aprecierea şi controlul calităţii apelor prin metode biologice practicate în ţări 

precum Anglia şi Franţa utilizează fie indicele biotic fie indicele de diversitate. Indicele 
biotic se stabileşte pe baza analizei unor probe de bentos şi perifiton din fiecare facies lentic 
sau lotic şi raportării la un tabel standard care cuprinde informaţii cu privire la sistematica şi 
numărul speciilor indentificate, în funcţie de calitatea lor de bioindicatori, şi despre 
asociaţiile pe care le pot constitui (Tuffery,Verneaux,1968, Arington, 1978), Pricope, 2000). 

Indicele de diversitate (D) se bazează pe analiza populaţiilor de nevertebrate 
acvatice constatând existenţa sau dispariţia lor şi se calculează după formula: 
           i 
   D = ΣPi x log2 Pi unde: i = numărul de specii prezente 
           1                               Pi = ponderea speciei i 

Valori ale indicelui de diversitate  
 mai mari de 3 indică o stare hidrobiologică bună,  
 valori inferioare lui 2 indică un anumit grad de poluare iar  
 abaterea de la cele două valori arată o situaţie limită, cu ape de calitate 

dubioasă (după Pricope, 2000). 
Aprecierea gradului de toxicitate a substanţelor care impurifică ecosistemele acvatice 
poate fi făcută prin  

 stabilirea supravieţuirii hidrobionţilor la diferite doze de substanţe toxice,  
 prin stabilirea efectivelor numerice ale populaţiilor după poluare sau 
 prin cercetarea acţiunii respectivei substanţe asupra principalelelor funcţii ale 

organismului (respiraţie, creştere, reproducere, etc.).  
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Criteriile de apreciere a toxicităţii unui poluant pot cuprinde şi constatarea unor  
 modificări la lotul test comparativ cu lotul martor sau  
 modificări ale fecundităţii organismelor şi a calităţii descendenţilor. 

În raport cu gradul de impurificare cu substanţe toxice apele pot fi: oligotoxice, 
mezotoxice, politoxice şi eutoxice. Toxicitatea unui compus este dependentă de natura lui, de 
doză şi de timpul de expunere. Efectul nociv asupra hidrobionţilor se poate manifesta printr-o 
toxicitate violentă sau acută sau printr-o toxicitate cronică. Gradul de toxicitate se testează 
experimental, pe perioade determinate de timp, prin stabilirea dozei letale DL50 (concentraţia 
de substanţă care într-o perioadă determinată de timp provoacă o mortalitate de 50% din 
efectivul populaţiei test). 

Gradul de toxicitate a aplor impurificate şi efectul toxicităţii asupra biocenozelor Sladecek, 1973, după 
Pricope, 2000) 

Gradul de toxicitate Efecte asupra biocenozelor 

I. Ape toxice - biocenozele bine dezvoltate 
II. Ape limnotoxice 

1. oligotoxice 
 
 
 
2. mezotoxice 
 
 
 
3. politoxice 

 
- sunt absente speciile sensibile 
- biocenozele sunt sărace în număr de specii 
- mulţi constituienţi ai biocenozei lipsesc 
 

- biocenoza este săracă în specii dar cu mulţi indivizi 
- au rămas speciile rezistente 
 
- supravieţuiesc foarte puţine specii fără a se reproduce 
- au comportament atipic speciei 
- în mediu atoxic îşi revin 

III. Ape eutoxice - biocenozele sunt distruse 
- formele vegetative sunt distruse în 48 ore 
- în mediu atoxic indivizii nu îşi revin 

 
4. AUTOEPURATEA BIOLOGICĂ A APELOR 

Substanţele poluante care pătrund în bazinele acvatice îşi reduc treptat concentraţia 
prin  

 procese de mineralizare,  
 prin acumularea lor în corpul hidrobionţilor sau  
 prin reţinerea lor în sedimentele bentonice (Pricope, 2000). 

Mineralizarea substanţelor organice are loc sub acţiunea microorganismelor în două faze;  
 faza aerobă, oxidativă, în care materiile organice sunt transformate de 

bacteriile aerobe până la CO2, H20 şi nitraţi şi  
 faza anaerobă sau reducătoare în urma căreia se produc,substanţe precum 

CH4, H2S, NH3 etc. 
Faza aerobă a procesului de mineralizare are loc cu consum de oxigen, în cantităţi diferite 
în funcţie de natura substanţelor supuse descompunerii şi concentraţiei lor în apă. Reducerea 
concentraţiei oxigenului în apă duce la micşorarea intensităţii procesului de mineralizare. 

Eficienţa mineralizării este apreciată prin cantitatea de substanţă organică oxidată 
de microorganismele hidrobionte în unitatea de timp şi depinde de  

 numărul de reducători şi consumatori,  
 de intensitatea proceselor metabolice şi  
 de cantitatea de oxigen din apă. Aportul de oxigen prin fotosinteza  

autotrofelor măreşte intensitatea proceselor de mineralizare . 
În lipsa oxigenului descompunerea impurificatorilor are loc printr-o fermentaţie 

anaerobă sub acţiunea unor bacterii anaerobe, ciliate, ciuperci filamentoase etc. 
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Procesele biologice ce au loc în absenţa oxigenului sunt procese de reducere şi au loc cu o 
intensitate mai scăzută decât cele aerobe oxidative.  

În descompunerea substanţelor putrescibile procesele reducătoare se succed alternativ 
cu cele oxidative sau se desfăşoară în paralel. 
În procesul de autoepurare a apelor un rol important îl are  

 acumularea unor substanţe toxice în corpul hidrobionţilor,  
 trecerea lor prin diferite verigi ale lanţurilor trofice şi  
 transformarea lor în produşi inofensivi.  

Gradul de acumulare al impurificatorilor în corpul hidrobionţilor depinde : 
 de concentraţia lor în apă şi  
 de raportul dintre cantitatea de substanţe eliminate din organism şi 

concentraţia iniţială din apă.  
 Astfel, macrofitele acvatice şi organismele planctonice acumulează în 

corpul lor cantităţi mari de radionuclizi.  
 Prin înglobarea în corpul hidrobionţilor a izotopilor radioactivi cu viaţă 

scurtă precum Yitriu91 şi Cesiu114, radioactivitatea apei scade chiar din 
primele ore iar după câteva zile ajunge la 5-10% din cea iniţială (Policarpov, 
1960, citat de Pricope, 2000). 

Autoepurarea apelor se realizează şi prin transportul impurificatorilor din masa apei 
pe substratul apei,  

 fie printr-un proces activ de filtrare,  
 fie pasiv, prin sedimentarea organismelor hidrobionte moarte pe 

fundul bazinelor acvatice.  
Animalele filtratoare pelagice şi bentonice  

 extrag din masa apei cantităţi importante de suspensii şi  
 elimină substanţele nedigerate,  
 care se depun pe fundul bazinelor ca boluri fecale şi pseudofecale.  

Procesul de biofiltrare este realizat de diverse specii de  
 spongieri,  
 celenterate,  
 viermi,  
 moluşte (Unio, Anodonta, Dreissena, Mytilus, Ostreea),  
 crustacee şi  
 alte animale bentonice,  
 alte animale pelagice. 

 
5. EPURAREA APELOR UZATE 

Epurarea apelor uzate industriale sau menajere constituie  
 un ansamblu  de procedee fizico-chimice şi biologice prin care  
 impurificatorii de origine minerală, organică sau bacteriană sunt reduşi 

până la limite ce nu periclitează mediul înconjurător şi 
 fac posibililă utilizarea apelor pentru necesităţile consumatorilor. 

Prelucrarea apelor uzate se realizează în staţii de epurare, mărimea acestora fiind 
determinată de debitele şi caracteristicile apelor uzate, de gradul de epurare necesar, de 
scopul în care se utilizează apele epurate, etc. (Pricope, 2000). 

Epurarea apelor uzate are loc în trei etape:  
 I. epurarea primară, mecanică în care are loc separarea particulelor grosiere,  
 II. epurarea secundară sau biologică în care substanţa organică este redusă şi  
 III. epurarea terţiară care presupune îndepărtarea chimică a substanţelor 
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biogene şi a altor substanţe prezente în apele reziduale. 
I. Epurarea primară sau mecanică  

 a apelor menajere şi industriale nepoluate chimic se realizează prin  
o procedee mecanice iar  

 a apelor provenite din industrii cu poluare chimică se realizează prin  
o procedee mecanice şi  
o metode chimice de neutralizare, fapt pentru care se mai numeşte şi treapă 

fizico-chimică. 
o Epurarea mecanică cuprinde metode de: 
- Îndepărtare a materilor solide în suspensie separabile prin decantare.  
- Suspensiile grosiere sunt reţinute prin trecerea apelor uzate  

o prin grătare,site sau denisipatoare.  
- Uleiurile şi grăsimile sunt separate în bazine speciale  

o prin flotaţie naturală sau  
o cu insuflare de aer iar 
o  evacuarea acestora se realizează prin  

 deversare sau cu dispozitive bazate pe adeziune.  
- Separarea materialelor în suspensie se face prin sedimentare, în bazine   
 decantoare primare în care suspensiile depuse formează  
 nămolul primar. Apa este colectată, evacuată în treapta următoare. 

 
II. Epurarea (treapa) secundară sau treapa biologică are ca scop  

 descompunerea substanţelor organice  
       dizolvate sau în stare coloidală din apa decantată,  

 cu ajutorul microorganismelor.  
Din acest motiv, treapta secundară de epurare se numeşte şi treaptă biologică. După natura 
proceselor utilizate,  

 epurarea biologică poate fi  
o 1. naturală sau 
o 2. artificială. 

1. Epurarea biologică naturală se realizează  
 1.1. în câmpuri de irigare şi filtrare sau  
 1.2. în iazuri (biologice) de oxidare şi stabilizare.  

1.1. Câmpurile de irigare şi filtrare sunt  
 amenajate pe terenuri nisipoase sau nisipo-argiloase.  
 Filtrarea se face prin pătura superficială de sol după care  
 apele sunt colectate printr-un sistem de canale de drenare şi  
 deversate în râuri.  

1.2. Iazurile de oxidare şi stabilizare, numite şi iazuri biologice, sunt  
 bazine puţin adânci, întinse, cu o suprafaţă de contact apă/aer maximă.  
 Deşeurile organice se descompun pe substrat iar  
 microfitele planctonice din masa apei asigură aerarea.  
 Aceste sisteme de epurare necesită spaţii intinse, au o capacitate limitată şi sunt 

relativ lente pentru a prelucra cantităţile foarte mari de ape uzate provenite din 
industrie sau din aglomerările urbane. 

2. Epurarea biologică artificială se realizează  
 2.1. cu ajutorul filtrelor biologice,  
 2.2. în bazine cu nămol activ,  
 2.3. şanţuri oxidante 
 2.4. bazine cu regenerarea nămolului,  etc. 
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2.1. Filtrele biologice sau biofiltrele sunt formate  
 din materiale dure şi rezistente (piatra spartă,bolovanii,materiale plastice etc.) 
 pe care se formează o peliculă biologică alcătuită din diverse organisme  

o (bacterii, protozoare, ciuperci) care  
 mineralizează substanţele organice biodegradabile.  
 Randamentul biofiltrelor este de circa 80% dar  
 utilizarea lor este limitată la debite mici de ape uzate. 
2.2. Bazinele de aerare cu nămol activ reprezintă  
 procedeul cel mai utilizat în staţiile de epurare.  
 În bazinele de aerare se introduce nămol activ ce conţine  
 populaţii de bacterii, protozoare, ciuperci care  
 descompun substanţele organice.  
 Metoda este eficientă şi permite prelucrarea cantităţilor mari de apă uzată. 

2.3. Şanţurile de oxidare sunt  
 instalaţii de epurare biologică cu aerare prelungită.  
 Procesele de oxidare a materiei organice sunt  
 similare celor cu nămol activ,  
 durata de aerare este prelungită iar  
 nămolul este stabilizat şi parţial mineralizat. 

După realizarea descompunerii subsţantelor organice  
 prin filtre biologice, bazine de aerare sau şanţuri de oxidare,  
 apa intră în bazine decantoare secundare,  
 nămolul este îndepărtat, iar 
 apa trece în treapta următoare (epurarea terţiară)  (Pricope, 2000). 

III. Epurarea terţiară  
 are ca scop eliminarea prin procedee chimice  
 a substanţelor minerale şi organice nebiodegradabile.  
 Această treaptă se aplică apelor uzate industrial  
 pentru neutralizarea si îndepărtarea substanţelor ce nu au fost descompuse în 

treapta primară şi secundară.  
 În staţiile mari de prelucrare a apelor menajere se aplică în acestă treaptă, 

procedee de defosfatare şi denitrificare a apelor. 
 
o După amestecul apelor cu reactivi,  
o sunt trecute în bazine de floculare apoi în  
o decantoare terţiare, în care se separă apa epurată de nămol.  
o În funcţie de utilizarea ulterioară a apelor astfel prelucrate ele pot fi 

supuse unui nou proces de filtrare  
 pe nisip sau  
 cărbune activ sau sunt  
 dezinfectate prin diferite metode. 

NĂMOLURILE  
Nămolurile rezultate din decantoarele primare şi secundare sunt prelucrate făcându-le 

astfel mai puţin nocive şi mai usor de manipulat în cadrul operaţiilor ulterioare:  
 
 După eliminarea unei părţi din apa conţinută de acestea, nămolurile sunt 
 fie deshidratate mecanic  şi incinerate,  
 fie descompuse anaerob şi aerobe şi utilizate ca îngrăşământ. 

 
Descompunerea anaerobă sau fermentarea anaerobă are loc în metantancuri.  
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Descompunerea anaerobă sau fermentarea anaerobă se desfăşoară în două etape: 
- în prima etapă are loc  
 degradarea şi lichefierea materiei organice solide supuse fermentării,  
 transformarea ei în acizi grasi, aminoacizi, aldehide, cetone  
 sub acţiunea enzimelor extracelulare a microorganismelor anaerobe; 

- în etapa a doua  
 aceste molecule simple sunt asimilate de  

o celulele bacteriene sau  
o alte microorganisme şi  

 degradate de enzimele intracelulare până la  
apă, bioxid de carbon, metan. 

 Gazele degajate în procesul de fermentaţie anaerobă sunt captate şi 
utilizate (recirculate) drept combustibil pentru încălzirea nămolurilor 
care se introduc în metantancuri. 

Descompunerea aerobă. Nămoturile rezultate din epurarea primară şi secundară pot fi 
stabilizate  
 pe cale aerobă prin aerarea separată a acestora în bazine deschise;  
 nămolul rezultat are un număr redus de germeni patogeni, cantităţi mici de grăsimi; 
 există dezavantajul consumului de energie pentru utilajele de aerare. 
După fermentarea anaerobă sau stabilizarea aerobă nămolurile rezultate sunt deshidratate 
mecanic sau sunt uscate pe paturi de uscare înainte de a fi utilizate ca îngrăşăminte (Pricope, 
2000). 
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NOTIUNI DE OCEANOGRAFIE 
MEDIUL MARIN 

 
Mediul marin este format din totalitatea oceanelor şi mărilor planetei ce au ca 

trăsătură comună salinitatea (între 35-37 g‰). Diferenţele între mări şi oceane sunt numai 
sub aspectul mărimii geografice Mările şi oceanele Terrei ocupă 370 800 000 km2 , 
reprezentând 71% din suprafaţa globului;au un volum total de 1,38 miliarde km3, adică de 14 
ori mai mare decât volumul uscatului ;au o adâncime medie de 3 800 m (Pricope, 2000).  

Acest « al şaselea continent « este format din patru mari oceane :  
PACIFIC, ATLANTIC, INDIAN, INGHEŢAT DE NORD, fiecare cu mările aferente. 
Din punct de vedere topografic, mediul marin cuprinde  
 Oceanele, definite ca întinderi foarte mari de ape, cu circulaţie largă, mărginite de mai 

multe continente şi 
 Mările, întinderi reletiv mai reduse de apă, care au sau nu comunicare directă cu oceanul 

şi sunt mărginite de unul sau mai multe continente. 
După aşezarea lor geografică mările pot fi: 

 Mări litorale sau de coastă, situate la marginea unui continent, precum  
Marea Arabiei, Marea Chinei etc.; 

 Mări mediterane, dispuse între două continente, cum sunt: Marea Mediterană, Marea 
Roşie, Marea Caraibilor etc.; 

 Mări interioare, situate în interiorul unui continent, având legătură cu oceanul 
planetar, precum Marea Neagră, Marea Baltică etc.; 

 Mări închise cum este Marea Caspică. 
În funcţie de temperatura lor medie mările pot fi  

 polare, cu temperatura medie anuală sub 5oC, 
 subpolare, având temperatura sub 10oC, 
 temperate reci (8-15 oC) 
 temperate calde(15-23 oC) 
 tropicale(media anuală peste 23oC). 

 
STRUCTURA GENERALĂ A BAZINELOR MARINE ŞI OCEANICE 

Profilul unui bazin oceanic cuprinde mai multe zone sau unităţi topografice (Pricope, 2000): 
1. Zona platoului continental sau şelful, care se întinde de la suprafaţa apei şi până la 

adâncimea de 200 m. Are o suprafaţă variabilă (în medie 9% din suprafaţa oceanului 
planetar), pantă lină, acoperită cu sedimente terigene, prezintă o mare varietate a 
formelor de viaţă. 

2. Taluzul continental sau abruptul se întinde  
 de la adâncimea de 200m până la 1 500-2 500 m,  
 are relieful mai accidentat şi  
 panta foarte pronunţată 

3. Abisul sau profundalul, continuă taluzul continental cu pantă lină până la adâncimi de 
peste 8 000 m. În unele oceane, precum oceanul Pacific, la adâncimi de peste 7 000 m 
se întind şanţurile ultraabisale sau jgheaburile marine, aflate în faţa locului de 
deplasare a continentelor. Acestea au rezultat din încreţirea scoarţei sub presiunea 
exercitată de masa continentală în deplasare. Majoritatea gropilor ultraabisale sunt 
întâlnite în Oceanul Pacific (Marianelor-10 960 m,Tongo-10 816 m, Kurile-
Kamceatka-10 582 m),dar şi  şi în Oceanul Atlantic (Porto Rico-9 199 m) şi în cel 
Indian (Jawa-7 450 m). 
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Fundul oceanului planetar este acoperit cu sedimente de natură şi origini diferite: mâluri 
calcaroase şi silicioase, argilă roşie etc., cu grosimi diferite de până la câţiva kilometri, ca 
în Golful Bengal. Sub stratul de sedimente se găsesc roci eruptive, bazalt şi granit, care se 
termină la stratul Mohorovici, care separă magma vitroasă, semifluidă de scoarţa propriu-
zisă a Pământului (Pricope, 2000). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(după Pricope, 2000) 
 
 

STRUCTURA BIOLOGICĂ GENERALĂ A BAZINELOR MARINE ŞI OCEANICE 
Domeniile biologice: 

 1.Domeniul pelagial sau masa apei, populat de organisme planctonice şi nectonice 
care formează împreună pelagosul; 

 2.Domeniul bental sau fundul marin, populat de bentos, organisme care trăiesc şi 
se dezvoltă în zona de fund, la contactul dintre apă şi substratul solid (ectobentos) 
sau în acest substrat (endobentos) (Pricope, 2000). 

1.Domeniul pelagial, cu 5 diviziuni, pe verticală,  
5 zone distincte ca număr de specii, densitatea lor, dinamica vieţii pelagiale: 
1. Zona epipelagică (50-60m/100m, cu fotosinteză). 
2. Zona mezopelagică (pâna la adâncimea unde dispare lumina, la izoterma de 10oC) 
3. Zona bathipelagică(pâna la 2500m, la izoterma de 4oC) 
4. Zona abisopelagică (între 2500 şi 6000 m sub izoterma de 4oC) 
5. Zona ultraabisală (peste 6000m adîncime) 
Domeniul pelagial are 2 mari regiuni, pe orizontală: 

1. Regiunea neritică (până la 200 m) 
2. Regiunea oceanică (largul oceanului) 
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2. Domeniul bental 
a.  Etajul supralitoral, 
b.  Etajul mediolitoral 
c.  Etajul infralitoral 
d.  Etajul circalitoral 
e.  Etajul bathial 
f.   Etajul abisal 
g.  Etajul ultraabisal 

 
Asociaţii de organisme marine 

 1. Planctonul 
o Fitoplanctonul marin 
o Zooplanctonul 

 Holoplanctonul 
 Meroplanctonul 

 2. Nectonul marin 
 3. Bentosul marin 

o Bentosul neritic 
o Bentosul profund 
o Bacteriobentosul 

 
ASOCIAŢII DE ORGANISME MARINE 

Organismele din mediul marin formeaza asociatii stabile si complexe fiind 
adesea extinse pe arii largi. Ele sunt prezente pe toata adancimea oceanului, bacteriile 
avand cea mai mare plasticitate ecologică şi funcţională, trăiesc in pelagial până la cele 
mai mari adancimi dar si pe sedimente sau in profunzimea lor. 
 
1. Planctonul 

Planctonul marin a afost studiat sistematic pentru prima dată de Hensen (1887) 
care il defineşte ca "tot ce pluteşte în apă". Kolkwitz defineste planctonul ca ansamblu de 
organisme vii, vegetale si animale care în întreaga lor ontogeneză sau numai in anumite 
stadii, se menţin in stare de plutire liberă mai mult sau mai puţin pasiva in masa apei 
(Pricope, 2000). 

Dupa criteriul biologic organismele planctonice pot forma  
 holoplanctonul sau planctonul adevarat, alcatuit din forme care traiesc ca 

plancton în toate etapele ontogenetice de dezvoltare sau  
 meroplancton, alcatuit din organisme care numai in anumite etape ale ciclului 

ontogenetic (ou, larva, pui) fac parte din plancton. 
Dupa zona in care traieste, planctonul marin este :  
 plancton neritic ce traieste in apele de deasupra platformei continentale 
 planctonul oceanic care se dezvolta în zonele de larg oceanic.  

1.1. Fitoplanctonul marin 
 Este format din organisme vegetale, in majoritate unicelulare, precum specii de 

diatomee, peridinee, cloroficee, fitomonadine, silicoflagelate etc. 
-     Organismele au o serie de adaptari morfologice utile la starea de plutire libera: 
o diminuarea greutăţii specifice prin reducerea partilor dure ale corpului,  
o cresterea suprafetei portante prin emiterea de prelungiri protoplasmatice,  
o reducerea taliei,  
o corpul de forma aciculara sau de disc,  
o formarea de colonii care sporesc suprafata de contact cu apa si ingreuneaza scufundarea. 
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- Adaptarile de natura fiziologica ale organismelor planctonice, pentru plutirea libera  
in masa apei sunt: 

 reducerea gradului de impregnare a crustelor in raport de vascozitatea apei si 
sezon (vara, cand vascozitatea apei este mica, crustele sunt fine in timp ce iarna 
cand vascozitatea apei creste si crustele sunt mai puternic impregnate);  

 eliminarea ionilor grei din protoplasma; 
 acumularea in corp de produşi graşi, sub forma de incluziuni sau picaturi, care 

micsoreaza greutatea specifica a organismului;  
 aparitia de vacuole in celula sau emiterea de prelungiri protoplasmatice. 

Fitoplanctonul se dezvolta in zona fotică a pelagialului, maximul de dezvoltare 
fiind inregistrat la adancimi de 25-55 m, in functie de latitudine si transparenta apei, 
intensitatea fluxului luminos, unghiul de incidenta a radiatiei cu suprafata apei. In 
general, fotosinteza are intensitate maxima la o adâncime de circa 25 m, unde intensitatea 
fascicului luminos incident se reduce la o treime din valoarea lui la suprafata. 

Dezvoltarea fitoplanctonului marin este condiţionata de variaţii locale, latitudinale 
si sezoniere ale factorilor de mediu. Astfel, in sectorul neritic si oceanic al pelagialului se 
constata alternata unor aglomerari de fitoplancton cu zone de densitate mai scazuta, 
datorita miscarilor apei care mareste difuzia oxigenului atmosferic, aportului de ape 
dulci incarcate cu bioelemente de origine terigena sau prezentei  curentilor de convecţie 
ascendenţi care aduc saruri minerale din zonele profundale. 
Variatiile latitudinale ale densitatii fitoplanctonului in mediul marin au si caracter sezonier.  

 La poli densitatea fitoplanctonului este maxima in timpul verii polare, dominante  
fiind diatomeele.  

 În marile subpolare se inregistreaza două maxime ale fitoplanctonului, unul 
primavara si altul toamana, dominante fiind tot diatomeele.  

 In mările temperate fitoplanctonul are un maxim de dezvoltare primavara şi unul 
toamna;este format din specii cosmopolite, adaptate la variaţii de temperatura.  
In marile tropicale si ecuatoriale fitoplanctonul este relativ sarac in specii si 

prezinta variatii mici de densitate in cursul anului (Pricope, 2000). 
 

1.2. Zooplanctonul marin 
In mediul marin zooplanctonul este raspandit pe toata adancimea pelagialului, 

avand largi posibilitati de adaptare la temperaturi coborâte şi presiuni ridicate. 
Holoplanctonul marin este raspandit atat in pelagialul neritic cât şi în cel oceanic si 

este format din numeroase specii de protozoare si metazoare.  
 Protozoarele sunt reprezentate prin specii de tintinide, radiolari si foraminifere  

planctonice, forme cu schelet calcaros, feruginos, siliciaos sau chitinos. După moartea 
acestora resturile animale cad pe fundul marii şi formeaza adevarate depozite eupelagice.       

 Metazoarele planctonice sunt reprezentate prin sifonofore, scifozoare, ctenarii,  
viermi, crustacei, moluşte, echinoderme, tunicieri, etc. 

Meroplanctonul marin este format din stadii de ou sau larve ale unor organisme 
bentonice sau nectonice si este localizat de obicei in pelagialul neritic. 
Meroplanctonul are un caracter sezonier, legat de perioada de reproducere a formelor 
adulte si este format din larve de spongieri si celenterate, oua si larve de crustacei, larve de 
ascidii, adulţi de miside, etc. 
            Adaptarile organismelor zooplanctonice la plutirea libera in masa apei sunt 
insotite de aparitia unor organe de propulsie ce permit deplasarea lor pe distante scurte si cu 
viteze reduse. Toate adaptarile morfologice si fiziologice ale zooplancterilor duc la 
micsorarea greutatii specifice a corpului prin mecanisme asemanatoare celor de la 
organismele fitoplanctonice. 
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            Răspandirea zooplanctonului in mediul marin este inegală, atat pe verticala cat 
si pe orizontala, datorita variatiilor locale si sezoniere ale unor factori de mediu. 
Aglomerările de zooplancton in anumite zone ale pelagialului pot fi legate de curentii 
care concentraza organismele zooplanctonice pe arii restranse, de dezvoltarea exploziva a 
unor populatii fitoplanctonice ,de existenta unor arii optime de reproducere. 

   Repartitia zooplanctonului pe verticala este determinata in mod categoric de 
presiunea si temperaiura apei. Presiunea in continua crestere cu adancimea selecteaza 
speciile in functie de adaptari, majoritatea speciilor sunt stenobate, cele euribate fund 
putine. Temperatura apei determina cantonarea speciilor de zooplancton la anumite 
adancimi. Astfel, in Oceanul Indian, copepodele formeaza doua grupe ecologice in raport 
cu temperatura: una intre 0-500 m si una intre 500-1.500 m. Distributia zooplancterilor pe 
verticala este influentafa si de existenta unor conditii optime de reproducere si hranire 
in anumite zone ale pelagialului. Apele de suprafata sunt populate de forme tinere care 
se hranesc intens, in timp ce in zonele mai adanci sunt intalniti in majoritate adulti. In 
marile arctice peste 80% din populatia de zooplancton traieste in patura 0-10 m, determinat 
de prezenta masiva a fitoplanctonului. In mediul marin organismele zooplanctonice fac 
adevarate migratii nictemerale pe adancime, pe distante mai lungi sau mai scurte. 
Majoritatea speciilor de zooplancton ziua traiesc la adancime si noaptea revin la 
suprafata unde se hranesc. Aceste migratii nictemerale sunt legate de cantitatea de 
hrana, de sensibilitatea la lumină, de modificarea vascozitatii apei, de fototropism sau de 
existenta unui bioritm al speciei influentat de activitatea Soarelui si a Lunii. 

In anumite conditii, are loc o dezvoltare exploziva a unor specii planctonice de 
dinoflagelate (Gonyaulax, Glenodium, Peridinium), alge albastre (Trichodesmium 
erythraeum), tunicieri (Pyrosoma atlanticum) si bacterii care imprima marii o culoare de 
brun sau roşu-sângeriu. Fenomenul este numit "flux roşu sau marea roşie" cu 
consecinte grave pentru majoritatea hidrobionţilor. Ihtiofauna este afectata de reducerea 
concentratiei de oxigen din apa si de toxinele eliminate de aceste organisme 
planctonice. Aerosolii din aceste zone sunt toxici, provoaca afectiuni pulmonare.   

Un fenomen spectaculos care se produce in unele mari este fosforescenta 
apelor produsa de unele organisme zooplanctonice din grupul peridineelor (Peridinium, 
Ceratium), cistoflagelatelor (Noctiluca) sau ctenoforelor (Pleurobranchia). In zona abisala 
fenomenul este rar si este produs de pesti abisali fosforescenti si de unele nevertebrate 
bioluminiscente (Pricope, 2000). 
 
2. Nectonul marin 

Nectonul marin este format din animale care traiesc in pelagial, au organe de simt 
bine dezvoltate, se deplaseaza pe zone intinse şi se pot opune prin inot activ curentilor. 
Speciile nectonice sunt reprezentate prin: peşti, moluşte, cefalopode, broaşte ţestoase 
marine, ofidieni şi unele mamifere secundar acvatice precum delfinii şi balenele. 

a.Epipelagialul zonei neritice este populat de peşti, diferiti in funcţie de 
latitudine. In regiunile tropicale mările sunt populate de rechini de talie mare, specii 
de scombride (ton, scrumbie albastra), clupeide, tetraodontide şi lambride.  

In neriticul mărilor temperate sunt prezente specii valoroase din punct de 
vedere economic, precum heringul, sardina, hamsia, somonul, anghila, lufarul, 
stavridul etc.  

Marile polare au o ihtiofauna mai saraca, speciile prezente fac parte din 
familiile zoarcide, agonide si liparide. 

b.Epipelagilul oceanic este populat cu specii foarte bune inotatoare care 
formeaza cârduri ce fac migraţii de hranire in zonele neritice: sardele, scumbrii, 
palamida, hering, stavrid, etc. (Pricope, 2000). 



 569 

c. In domeniul profundal al pelagialului traiesc peşti deosebiti din punct de vedere 
morfologic si coloristic. Intre 300-500 m adancime predominanta este culoarea argintie, 
intre 500-1.000 m culoarea rosie iar peste 1.000 m culorile inchise: violetă, albastră, 
neagră. In etajul ultraabisal sunt intalnite forme cu configuraţii bizare, cu capul si gura 
mare, cu cartilaje modificate, cu organe de simt dezvoltate inegal. 

 
Migraţiile. Unele specii de pesti marini efectueaza migraţii pe spatii intinse, 

fenomen ce are o semnificatie adaptativa, asigurand conditii favorabile pentru 
dezvoltarea speciei. Migratiile pot fi active, cand animalul pentru a ajunge intr-o 
anumita zona inoata activ depasind rezistenta apei sau anumite obstacole sau pot fi 
pasive cand indivizii sunt antrenaţi de curentii de apa.  

Dupa scopul lor migraţiile facute de peşti pot fi de reproducere, de hranire, de 
iernare, etc. In timpul migratiilor pestii sufera o serie de modificari morfologice şi 
fiziologice: se modifica conformatia capului, scade cantitatea de grasime din carne şi din 
jurul tubului digestiv, hranirea este incetinita sau intrerupta complet, enzimele tubului 
digestiv pierd proprietatile proteolitice, se modifica presiunea osmotica a mediului 
intern si temperatura de inghet a sangelui. 

Dupa sensul de migratie acestea pot fi de tip anadrom, atunci cand pestele 
inoata impotriva curentutui sau de tip catadrom cand urmeaza sensul de curgere al 
curentului. Dintre speciile marine migratii de tip anadrom fac  

 somonii de Atlantic (Salmo salar) care migreaza pentru reproducere in raurile şi 
fluviile Europei apusene si ale Americii de Nord, limitrofe oceanului şi  

 somonii de Pacific (Onchorhyncus) care migreaza in apele interioare ale Asiei 
rasaritene si ale partii de vest a Americii de Nord.  

 Somonii adulti urca pe rauri sute de kilometrii, depun ponta si apoi mor. 
Puietul eclozat este antrenat in aval de curentul apei, se hraneste intens si 
creste, ajunge in ocean unde ramane până la maturitatea sexuala (4-6 ani) si 
reâncep "calatoria de nunta". 

Migratii de tip catadrom fac anghilele europene care se reproduc in Oceanul 
Atlantic la adancimi de 700 -1.000 m. Cresterea si dezvoltarea pana la maturitatea 
sexuala (9-12 ani) are loc in râurile europene.  

Migratii de hranire fac heringul, sardeaua, sprotul, codul, palamida si stavridul care 
migreaza din pelagialul oceanic in cel neritic unde gasesc hrana abundenta(Pricope, 
2000). 

 
3. Bentosul marin 

Organismele bentonice sunt plante si animale a caror viata este legata de 
suportul solid (roca sau sediment) al zonei de fund. Majoritatea formelor sunt fixate dar 
unele organisme bentonice in stadiile tinere traiesc liber in pelagial, facand parte din 
meroplancton.  

În functie de zona topografica in care traiesc in mediul marin populatiile 
bentonice pot forma bentosul neritic si bentosul profund. 

a. Bentosul neritic cuprinde organisme vegetale si animale care traiesc pe 
platforma continentala pana la o adancime de 200 m.  
Fitobentosul neritic este reprezentat prin specii de alge, licheni si fanerogame 
marine.  

 Algele se instaleaza pe substratul dur, unele specii sunt perene precum 
Phyllophora, Cystoseira, Sargassum, Laminaria iar altele sunt anuale cum sunt 
Cladophora, Enteromorpha, etc.  
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 Unele diatomee bentonice se fixeaza pe substrat formand colonii prinse in  
mucilagii.  

 Fanerogamele marine sunt monocotiledonate din familia Zosteracee şi formeaza 
populatii numeroase pe platoul continental:  

o Posidonia oceanica si Cymodocea in Marea Mediterana, Halophilain 
Oceanul Altantic. 

Zoobentosul neritic este foarte heterogen si se prezinta ca un mozaic, intrepatruns cu 
forme vegetale. In etajul supralitoral sunt intalnite specii de  

 prosobranhiate (Litorina),  
 izopode (Ligia),  
 amfipode.  

In etajul infralitoral sunt prezente specii de  
 moluste tubicole, ciripede, madreporari, spongieri.  
 In marile tropicale caracteristic acestui etaj sunt coralii formatori de recifi.  

In etajul circalitoral zoobentosul este format din corali, spongieri, briozoare, 
brahiopode, polichete si moluste bivalve. 
 

b.Bentosul profund este format din specii de spongieri; octocoralieri (Gorgonaria si 
Pennatularia), madreporari necoloniali din genurile Lophelia, Amphelia, Dendrophyllia, 
moluste, ciripede si echinoderme. Majoritatea acestor organisme sunt euribate si 
stenoterme, unele populeaza suprafata sedimentelor iar altele bentosul profund. 

 Dupa autori francezi primele patru etape ale bentalului (supralitoral, 
mediolitoral infralitoral si circalitoral) formeaza sistemul fital sau litoral iar ultimele trei 
etaje (bathial, abisal si ultraabisal) formeaza sistemul afital sau profundal (Pricope, 2000)..  
 
 

MEDIUL SALMASTRU 
 

Caracteristici generate ale mediului salmastru 
Apele salmastre, sub raportul conţinutului de săruri, se situează între apele dulci (cel mult 

0,5g/l) şi cele marine (30-40 g/l) deci au o salinitate cuprinsă între 0,5-30‰. Din acest punct de 
vedere apele salmastre se încadrează în categoria apelor mixohaline cu trei diviziuni: 
oligomixohaline (1-6 g/l), mezomixohaline (6-18 g/l) şi polimixohaline (18-30 g/l) (Pricope, 
2000). Termenul salmastru vine de la cuvântul latinesc salmacidus care defineşte un gust 
apropiat de apa de mare. După origine apele salmastre pot fi de tip marin, geologic şi de evaporaţie. 

Apele salmastre de tip marin sunt ape marine îndulcite prin aport exterior de ape cu conţinut  
redus de săruri minerale. Scăderea salinităţii apei de mare are loc prin aport de ape fluviale, ape de 
precipitaţii sau ape provenite din izvoare freatice. 

Apele salmastre de tip geologic sau de zăcământ sunt ape provenite din izvoare sau 
precipitaţii care s-au acumulat în depresiuni ale scoarţei bogate în zăcăminte de tip sedimentar. 
Aşa sunt apele care umplu cuveta unor foste saline. 

Apele salmastre de evaporaţie sunt ape situate în regiuni aride, lipsite de precipitaţii, care 
în perioada de vară datorită unei evaporaţii puternice îşi măresc concentraţia de săruri dar are loc 
şi o schimbare a raporturilor ionilor dominanţi. 

Salinitatea globală a bazinelor salmastre diferă de la un bazin la altul dar şi în cadrul 
aceluiaşi bazin datorită apelor dulci de origine fluvială sau de precipitaţii sau datorită curenţilor 
verticali care modifică salinitatea în profunzime. In funcţie de predominanţa apei dulci sau 
salmastre care se amestecă, în bazin vor rezulta ape oligomixohaline, mezomixohaline sau 
polimixohaline. Totodată, are loc şi o modificare a raportului dintre ionii din ape, în special prin 
aportul de ioni de calciu prezenţi în cantitate mare în apele dulci. 
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Mediul salmastru are un caracter mult mai complex decât cel marin, atât din punct de 
vedere al caracteristicilor fizico-chimice cât şi a celor biologice. Salinitatea şi compoziţia ionică 
a apelor salmastre este specifică fiecărui bazin, în funcţie de cantitatea de apă dulce care intră şi de 
calitatea ionilor aduşi de apa dulce (Pricope, 2000). 

Flora şi fauna bazinelor salmastre este specifică, organismele salmastre având origine 
marină sau dulcicolă. Aceste organisme sunt euribionte, au mecanisme de reglaj termic, 
osmotic, ionic şi ropic foarte eficiente, sunt capabile să-şi adapteze organismul la schimbările 
care intervin în mediul salmastru. 

Productivitatea apelor salmastre este mult mai mare decât a celor marine sau a 
uscatului: de pe un hectar de ape salmastre se obţine de trei ori mai multă proteină decât de 
pe un hectar de uscat (Pora şi Oros,1963). Datorită largii variabilităţi a factorilor de 
mediu se consideră că în apele salmastre speciaţia este mult mai frecventă decât în 
mediul marin unde parametrii fizico-chimici sunt mult mai constanţi (Pricope, 2000). 

Cele mai mari formaţiuni salmastre de pe Terra sunt Marea Neagră, Marea de 
Azov, Marea Baltică, Marea Caspică, Marea Albă si Lacul Aral. 
 
Marea Neagră 
 

In Miocenul inferior şi mijlociu vasta regiune ponto-caspică era acoperită de 
Marea Tethys , o mare cu salinitate normală, populată cu specii tipic stenohaline. Ca 
urmare a mişcărilor orogenetice din zonă apar primele tendinţe de izolare a unor bazine mai 
mici, însoţită de micşorarea salinităţii ca urmare a acumulărilor de ape continentale. Astfel, în 
Miocenul superior se formează Marea Sarmatică cu o salinitate comparabilă cu a 
Mării Negre actuale. 

In terţiar Marea Sarmatică a suferit o importantă regresiune în urma căreia sau 
format mai multe bazine, separate prin uscat: Marea Aral, Marea Caspică şi Lacul Pontic.  

În decursul cuaternarului datorită mişcărilor tectonice au avut loc dese 
întreruperi ale comunicării Lacului Pontic cu Marea Mediterană.  

 Sub influenţa succesiunii perioadelor glaciare şi interglaciare au avut loc 
ample oscilaţii de nivel ale apei, cuprinse între +60 si -70 m faţă de nivelul 
actual al Mării Negre.  

 Către sfârşitul acestei perioade, după revenirea la condiţii climatice mai 
blânde, are loc o creştere a nivelului apei cu cca. +10. 

 Ca urmare a unor noi mişcări ale scoarţei se redeschid strâmtorile Bosfor 
şi Dardanele, apele bazinului Pontic năvălesc spre Marea Egee şi se 
stabileşte un echilibru hidrostatic relativ constant şi apropiat de nivelul 0 
actual. Stabilirea acestui echilibru s-a produs acum circa 9.500 ani. Din 
momentul stabilirii acestei legături vechiul lac Pontic s-a transformat în 
Marea Neagră de astăzi. 

Caracteristici fizico-geografice şi hidrologice ale Mării Negre.  
Actualul bazin al Mării Negre este situat între 40°55,5' şi 46°32,5' latitudine nordică 

şi respectiv 27°27' şi 41°42' longitudine estică. Bazinul are o formă alungită, uşor îngustată la 
mijloc, cu o suprafaţă de 423 488 km2 şi un volum de 537 000 km2. Lungimea maximă a 
bazinului este de 1 149 km iar lăţimea maximă 630 km. Adâncimea maximă a Mării 
Negre este de 2 245 m iar cea medie de 1271 m. Comunică cu Marea Marmara prin  
Strâmtoarea Bosfor, lungă de 28,5 km, lată de 660 m si cu adâncimea minimă de 45 m 
şi cu Marea Azov, prin Strâmtoarea Kerci, cu adâncime artificială întreţinută de 12 m. 

Schimburile permanente de ape dulci şi sărate dintre Marea Neagră şi bazinele 
învecinate menţin caracterele de apa salmastră ale acestei mări, cu o salinitate relativ 
constantă. 



 572 

Bilanţul hidric al apei in Marea Neagră (după Pora şi Oros, 1963) 
 Apa care intră km3 Apa care iese_ km3 

Din fluvii 294 Prin evaporaţie 301 
Din precipitaţii 254 Prin Bosfor 

 
485 

Prin Bosfor 229 În Marea Azov 29 
Din Marea Azov 38 - - 

TOTAL 815 TOTAL 815 
Temperatura apelor Mării Negre variaza între -1,4°C şi 27°C, cu amplitudini ce nu 

depasesc 30° C în zona ţărmului şi 20°C în larg. Pe verticală exista o stratificare 
termică sezonieră, cu variaşii locale reduse. Iarna temperatura creşte de la suprafaţă 
spre fund, unde ajunge la circa 9°C. Vara, temperatura scade de la 23°C la suprafaţă la 
circa 7°C în pătura 50-75 m, apoi creşte încât la 200 m adâncime temperatura este de 9°C. 

Densitatea apei variază atât la suprafaţă cât şi la adâncime în funcţie de variaţiile de 
salinitate şi temperatură. In timpul viiturilor de primăvară densitatea apelor scade mai ales în 
zonele de vărsare ale fluviilor. Transparenţa apei Mărri Negre este de circa un metru la 
varsare fluviilor şi ajunge la 30 m în zona centrală. 

Dinamica apelor in Marea Neagră este relativ redusă. Există un curent 
anticiclonal paralel cu ţărmul şi doi curenţi ciclonali interiori, separaţi în dreptul Peninsulei 
Crimeea. Aceşti curenţi au o viteza medie de 0,30 m/secundă si maxima de 1 m/secundă şi 
se resimt până la adâncimi de 20 m. Datorita curenţilor ciclonali în Marea Neagră se 
disting două zone de adaptare, cu o importanţă majoră pentru hidrobionţi: zona hipersalină 
situata la est de Bosfor, unde pătrund din M. Marmara ape cu o salinitate de 37‰ şi în 
care multe specii mediteraniene se adaptează la salinitatea mai redusă din Marea Neagră; zona 
hiposalină, în largul coastelor româneşti şi bulgăreşti unde se varsă apele dulci ale 
fluviilor şi unde salinitatea ajunge la 5-10 ‰. Aceasta zona constituie un loc de adaptare a 
unor specii dulcicole la apele salmastre ale Mării Negre. 

  
Curentul ciclonal şi zonele halistice din Marea Neagră (Pricope, 2000) 
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Salinitatea Mării Negre a evoluat în timp, în funcţie de legătura directă cu 
Oceanul Planetar, pornind de la un bazin aproape complet îndulcit. 

In momentul stabilirii legăturii cu M.Marmara s-a format un curent de drenaj al 
apelor dulci de la suprafaţă cu direcţia nord-sud, paralel cu un contracurent de 
adâncime cu direcţia sud-nord, care transportă ape sărate.  

Procesul de salinizare până la atingerea actualului nivel de concentraţie a 
sărurilor a durat peste 6 000 de ani iar echilibrul bugetului mineral al Mării Negre a fost 
atins acum 1 000 de ani. 

Salinitatea medie a Mării Negre în apele de suprafaţă este de 17,87 g/l iar salinitatea 
medie globală se ridica la 22,03 g/l. In apele litoralului românesc salinitatea creşte de la 
nord-vest spre sud-est, astfel că, dacă la Sulina salinitatea este de circa 1-2 g/l, la Mangalia 
ajunge pana la 15 g/l. 

Salinitatea creşte odată cu adâncimea atât în zona platoului continental cât şi 
în larg, astfel că de la o salinitate de 16,7-17,4 g/l , la adâncimea de 1m se ajunge la  
o salinitate de 22,5 g/l , la adâncimea de 2 000 m.  

In zona Bosforului salinitatea creşte de la suprafaţă spre fund încât la 60 m 
atinge 37 g/l.  

In compoziţia apei domină clorurile de sodiu, magneziu şi potasiu, care 
reprezintă circa 89% din cantitatea de săruri, urmează sulfaţii de calciu şi magneziu 
(circa 10%) şi carbonaţii, bicarbonaţii şi alte elemente (1%). 

 
Variaţia salinităţii în Marea Neagră în funcţie de adâncime şi sezon 

(Antonescu, 1967, Pricope, 2000) 
Salinitatea in neritic (g/l) Salinitatea în larg Adâncimea 

vara iarna vara iarna 
1m 17,4 16,7 18,6 18,0 

25m 18,5 17,5 19,0 18,2 
50m 18,7 17,7 19,5 18,5 

100m 20,5 20,1 21,0 20.6 
180m 21,4 21,4 21,6 21,6 
500m 22.0 22,0 22,1 22,1 
900m 22,3 22,3 22,3 22,3 

2 000m - 
 

- 22,5 22, 5 
Din punct de vedere al salinităţii M. Neagră nu se deosebeşte mult de alte mări 

din aceeaşi categorie, caracteristic este însă raportul ionic al diferiţilor compuşi. 
Raportul în care se găsesc diferiţi ioni în apa marină şi care acţionează sinergic sau 
antagonic asupra parametrilor funcţionali ai organismului constituie factorul 
rhopic. Pentru ca activitatea vitală a hidrobionţilor să se desfăşoare în mod normal 
este necesar ca în apă diferiţi ioni să se găsească într-un anumit raport valoric numit 
raport rhopic. De valoarea acestui raport depinde realizarea funcţiilor metabolice şi deci 
viaţa organismelor în mediul salmastru (Pora, 1963). 

Examinând raportul dintre diferiţi ioni din apa Mării Negre şi a Mării Mediterane, 
E. Pora ajunge la concluzia ca principalul factor care limitează răspândirea organismelor 
din Marea Mediterană în Marea Neagră îl constituie raportul ionic diferit al celor 
două mări şi nu diferenţa de salinitate globală. Asadar, factorul rhopic limitează 
răspândirea organismelor care nu au mecanisme homeorhopice eficiente. 
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Valorile raporturilor ionice din apele M. Mediterane şi ale M. Negre, cu 
diferenţele procentuale dintre ele (după Eugen Pora, citat de Pricope, 2000) 

 Raporturile 
ionice M. Mediterană M. Neagră 

Diferenţa ±% 
în M. Negră 

Na+/K+ 28,07 30,50 +8,6 
Mg++/Ca++ 3,11 2,85 -8,3 

Mg++/K 
` 

3,39 3,83 +12,9 
K+/Ca++ 0,91 0,74 _ -18,6 
Cl-/SO4 7,15 3,95 -44,7 

Na++K+ 
Ca+++Mg++ 

6,47 6,09 -8,9 

 
Elementele biogene din apa Mării Negre sunt prezente în pătura eufotică în 

cantităţi suficiente dezvoltării organismelor fitoplanctonice. Azotaţii au concentraţii 
variabile în funcţie de sezon, cuprinse între 30mg/m3 in februarie şi 115 mg/m3 in 
noiembrie. Pe verticală azotaţii cresc în concentraţii până la adâncimea de 300 m apoi 
dispar complet. Fosfaţii au concentraţii minime vara când sunt intens utilizaţi de 
fitoplancton şi se refac la sfârşitul toamnei prin descompunerea substanţelor organice. 

Concentraţia oxigenului in apele Mării Negre variază in funcţie de sezon, de 
adâncime şi de zona investigată. Toamna şi iarna, în pătura 0-10 m sunt înregistrate 
maxime de 12 mg O2/l, în timp ce vara concentraţia variaza între 4,5-7,6 mg/l, în 
raport de temperatura. In zona neritică concentraţile maxime sunt de 12,7 mg/l toamna 
şi iarna şi scad în larg la 11,7 mg/l. Concentratia oxigenului variaza semnificativ cu 
adâncimea. La 200 m concentraţia este de 0.4 g/l iar sub această limită dispare complet.  

 
Variaţia concentraţiei oxigenului şi hidrogenului sulfurat in funcţie de  

adâncime în apele Mării Negre (dupa Berezina, 1953, citat de Pricope, 2000) 
Adâncimea (m) Oxigen solvit (cm3/1) H2S (cm3/l) 

   0 4,57-7-62 - 
25 2,51-8,61 - 
50 1,05-7,76 - 

100 0,12-7,16 - 
125 
_ 

0,0-3,16 - 
150 0,0-2,71 0,088 
200 0,0-1,88 0,470 
500 0,0 3,779 

     1 000 0,0 5,687 
     2 000 0,0 5,796 

 
Hidrogenul sulfurat apare uneori şi la adâncimi de 100 m , în  funcţie de 

prezenţa unor curenţi care favorizeză aducerea gazului la suprafaţă. Se consideră că 
limita de apariţie a H2S este la 200 m, apoi concentraţia lui creşte continuu până la valori de 
9,5 mg / l  la adâncimea de 1500 m după care rămâne constantă.  
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In M. Neagră 99% din hidrogenul sulfurat provine din reducerea sulfaţilor de către 
bacteriile sulfat reducătoare din speciile Microspira aestuarii şi Desulfovibrio 
desulfuricans şi 1% din activitatea fermentativă a bacteriilor din genul Clostridium asupra 
substanţelor organice care conţin sulf. Producţia totala de H2S in Marea Neagră este estimată 
la 7 x 106 tone/an (20 g/m2 /an) (Pricope, 2000). 
 
Proprietăţi biologice ale Mării Negre 

Stratificarea chimică a apelor M. Negre marcată de limita inferioară a oxigenului şi 
cea superioară a hidrogenului sulfurat, situată la o adâncime de 180-200 m, face ca din punct 
de vedere biologic M. Neagră să apară ca două mări suprapuse: o pătura superioară 
zoică şi una inferioară azoică. Zona zoică situată până la adâncimea de 180-200 m, este 
populată cu o faună pelagică bine dezvoltată, în  timp ce în zona azoică sunt 
prezente numai populaţii de bacterii care generează cantitaţi însemnate de hidrogen sulfurat. 

Structura fizică foarte variată crează în Marea Neagră un mediu instabil, cu 
condiţii grele de viaţă pentru majoritatea hidrobionţilor. Starea de echilibru instabil a 
mediului poate determina schimbări bruşte ale acestor condiţii, cu consecinte negative 
asupra multor organisme marine. 

Structura complexă a bazinului marin dă naştere în zona zoică unui numar mare de 
biotopi diferiţi, cu particularităţi specifice, populaţi de biocenoze diverse, având aspect de 
mozaic. In zona azoică sunt prezente cantitaţi mari de substanţe nutritive care datorită lipsei 
curenţilor ascendenţi nu pot intra în circuitul general al materiei în bazin.  Această structură 
particulară a mediului din M. Neagră face ca numărul de specii să fie relativ redus 
dar cu număr mare de indivizi. Speciile pontice s-au refugiat in partea de nord-vest 
a marii iar din cele mediteraneene s-au aclimatizat puţine. Prin selecţia severă făcută 
în rândurile colonizatorilor n-au rezistat decât speciile euribionte. 

Deşi în Marea Neagră peştii au o talie mai mică decât cei din Mediterana iar 
moluştele cu cochilii mai subţiri, unele specii de peşti care au găsit condiţii optime de 
dezvoltare au talii impunătoare, precum morunul.  

Datorita prezenţei hidrogenului sulfurat in zona de sub 200 m in Marea Neagră nu 
se pot aclimatiza speciile cu reproducere in adânc sau cele migratoare de adânc. 

In zona de vărsare a Dunării în mare se constată o distribuţie pe verticală a 
ihtiofaunei, în funcţie de salinitate: la suprafaţă unde salinitatea este redusă sunt prezenţi 
pesti de apa dulce, la fund unde salinitatea este mare sunt întâlniţi peşti marini-calcanul, 
guvizii, vatosul iar între acestea bancuri de scrumbii de Dunăre şi rizeafcă. (Pricope, 2000) 
 
Comunităţi de organisme din Marea Neagră 
Planctonul 

In Marea Neagră planctonul este prezent până la adâncimea de 175 m, cu abateri în 
diferite sectoare ale mării legate de condiţiile locale. Planctonul neritic este mai bogat în 
specii şi indivizi decât cel din larg, densitatea lui având variaţii sezoniere. 
 Fitoplanctonul din diferite acvatorii ale Mării Negre cuprinde un număr de 712 specii 
aparţinând la 173 de genuri (Pitsyk, 1979, citat de Pricope, 2000): 

Grupul sistematic Genuri Specii 
Bacillariophyta 64 342 

Pyrophyta 36 205 
Chrysophyta 27 51 
Chlorophyta 36 91 
Xanthophyta 3 6 
Euglenophyta 7 17 

TOTAL 173 712 
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Dupa originea lor, organismele fitoplanctonice din Marea Neagră sunt dulcicole în 
proporţie de 31,7%, marine bentice 13,3% şi tipic marine planctonice, în proporţie de 55%. 
Fitoplanctonul este dominat de diatomee (48%) şi peridineee (29%), celelalte grupuri fiind 
mai slab reprezentate. (Pricope, 2000) 

Unele specii de alge planctonice cum sunt Cyclotella aspra, Exuviaella cordata, 
Chaetoceras similis, Nitzschia seriata, Skeletonema costatum au o dezvoltare masivă tot 
timpul anului, sau numai în anumite perioade, producând uneori fenomenul de înflorire. 
Alte specii precum cele din genurile Prorocentrum, Gymnodinium, Glenodinium, 
Peridinium, Ceratium, Coscinodiscus sunt întâlnite în tot timpul anului, fără a avea însă o 
dezvoltare în masă. Alte specii însă sunt rare, apar ocazional, precum Polykrikos 
schwarzi, Meringosphaera mergi setifera, etc. Numărul de specii de alge planctonice şi 
densitatea lor variază sezonier in funcţie de cantitatea de lumină, concentraţia de 
substanţe biogene şi gradul de amestec al apelor dulci şi sărate, astfel că în Marea Neagră 
se pot distinge şase "sezoane biologice": 

-iarna (decembrie-ianuarie) în condiţii de lumină puţină şi concentraţie redusă 
de elemente biogene şi în zona de amestec de ape dulci şi sărate sunt indentificate atât 
specii de toamnă cum sunt Exuviaella cordata, Ceratium fusus, Cyclotella caspica cât şi 
cele care au o dezvoltare mai abundentă în perioada următoare: Melosira sulcata, 
Pleurosigma rigidium, Synedra tabula; 

-primavara devreme (februarie-martie), in condiţii de lumină redusă şi multe 
substante biogene se dezvoltă specii de Sceletonema costatum, Thalassiosira subsalina, 
Detonula confervacea, Chaetoceras similis, Chaetoceras rigidus. Acum începe 
dezvoltarea masivă a diatomeelor care determină o creştere semnificativă a biomasei 
fitoplanctonice;  

-primavara tarziu (aprilie-mai) când intensitatea luminii este mare si apa este 
bogată în săruri minerale se dezvoltă specii de: Exuviella cordata. Cyclotella caspia, 
Rhizosolenia fragilissima, Cerataulina bergonii, Chaetoceras insignis, Chaetoceras 
socialis, etc. In acestă perioadă biomasa fitoplanctonică atinge valori maxime. Tot acum 
apar şi numeroase specii de peridinee şi cocolitoforidee;  

-vara (iunie-iulie) când lumina este puternică şi concentraţia elementelor biogene în  
scădere, se dezvoltă specii de Leptocylindrus donicus, Thalassionema nitzschioides, 
specii ale genurilor Ceratium, Glenodinium, Peridinium. Numărul de specii de peridinee 
creşte dar biomasa totală a fitoplanctonului scade; 

-vara târziu (august-septembrie) când începe să scadă cantitatea de lumina şi 
concentraţia elementelor biogene din apă sunt prezente un mare numar de specii de 
alge dar nici una nu este dominantă, cu excepţia anilor când are loc o proliferare masivă a 
speciei Rhyzosolenia calcar-avis. Alături de speciile citate anterior sunt prezente 
Chaetoceras borgei, Chaetoceras affinis, Dictyocha speculum. In această perioadă biomasa 
fitoplanctonică este redusă; 

-toamna (octombrie-noiembrie) când lumina este scăzută dar începe să crească 
concentraţia sărurilor biogene în apă, unele specii de peridinee au o dezvoltare maximă. 
Se dezvoltă abundent unele specii de Chaetoceras precum şi Cerataulina bergonii; 
Leptocylindrus donicus, etc. Biomasa fitoplanctonică este crescută dar variază în funcţie de 
condiţiile specifice ale fiecărui an. 

Producţia primară medie a Mării Negre este estimată la 200 gC/m2/an fiind 
mai mare în zona neritică de nord-vest (250 gC/m2/an) şi mai mică în larg (150 gC/m2/an). 
Producţia de fitoplancton din sectorul românesc este apreciată la 38 milioane tone anual, 
biomasă ce ar putea hrăni un număr de 4-5 ori mai mare de peşti planctonofagi. (Pricope, 2000) 
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Zooplanctonul d in Marea Neagră cuprinde circa 85 de specii de  
 nevertebrate holoplanctonice (Morduhoi-Boltovskoy, 1972, citat de Pricope,  

2000) reprezentate prin protozoare, copepode, cladocere, rotifere, ctenofore şi  
 forme meroplanctonice , larve de moluşte, icre şi larve de peşti. 

Cea mai mare densitate a zooplanctonului este intâlnită în pătura de până la 50 m, in 
care se găseşte 80-85% din biomasa planctonică. Limita inferioară de răspândire a 
zooplanctonului este 150-170 m adâncime. Densitatea zooplanctonului in orizontul 0-20 
m este estimată la circa 1000 ex/m2 in timp ce sub 100 m scade la aproximativ 100 ex/m2. 

Dezvoltarea zooplanctonului in Marea Neagră prezintă variaţii sezoniere legate 
de temperatură, de cantitatea şi calitatea fitoplanctonului care îi serveşte ca hrană.  

In perioda de iarnă, cu temperaturi scăzute şi cantităţi reduse de hrană 
zooplanctonul are o biomasă minima, de ordinul miligramelor la m3 . In unii ani, cu 
condiţii termice mai favorabile, în această perioadă se dezvoltă intens copepodele din 
specia Calanus helgolandicus, care maresc biomasa zooplantonica până la valori de 50-70 
mg/m3. Alături de acestă specie sunt întâlnite Oithona nana, Pseudocalanus elongatus, 
Paracalanus parvus. 

Primăvara devreme se dezvoltă cam aceleaşi specii ca în iarnă dar odată cu 
creşterea temperaturii apei, la sfârşitul primăverii încep să se dezvolte specii termofile: 
Centropoges krojerl, Podon polyphemoides, numeroase specii de rotifere; astfel încât 
biomasa zooplanctonică creşte la valori de 60-70 mg/m3. 

Vara, biomasa planctonică are valorile cele mai ridicate din întregul an, datorită 
dezvoltării abundente a cladocerului, Penilinia avirostris si a naupliilor de Balanus. Se 
dezvoltă rapid în această perioadă speciile Sagitta euxina şi Pleuroblanchea 
rhododactyla. 

Toamna, biomasa zooplanctonică scade dar uneori dezvoltarea organismelor 
neplanctonice în acest sezon creşte cantitativ biomasa productivă. Alături de 
meroplancton toamna se dezvoltă bine copepodul Oithona nana, constituind o importantă 
sursă de hrană pentru peştii planctonici. 
Producţia anuală de zooplancton din sectorul românesc este estimată la circa 62 
milioane tone, din care plancton productiv 9 milioane tone, biomasă ce ar putea hrăni circa 
30-40 mii tone de peşte planctonofag. 
 
Nectonul 

Nectonul din Marea Negră este constituit din peşti şi din mamifere complet 
adaptate la viaţa acvatică precum delfinii şi focile. 

Ihtiofauna Mării Negre este formată din peste 150 specii aparţinând la 45 de familii, 
din care 18 % sunt forme relicte ale populaţiei de peşti din fosta Mare Sarmatică, 60% sunt 
forme mediteraniene migratoare şi 22% sunt forme de apa dulce. 

Dupa originea lor peştii din Marea Negră sunt: 
1. Specii autohtone, relicte din vechiul Lac Pontic, precum: 

-sturionii, cu 4 specii marine: Huso huso (morunul), Acipenser guldenstaedti colchicus 
(nisetrul), Acipenser sturio (şipul), Acipenser stellatus (păstruga); 
-clupeidele, sau scrumbiile, cu 3 specii: Alosa pontica pontica (scrumbia de Dunăre). 
Alosa maeotica maeotica (scrumbia de mare) şi Alosa caspia nordmani (rizeafca); 
-gobiidele (guvizii), forme sedentare ce utilizează hrana de pe fundurile pietroase, precum: 
Gobius niger, Gobius ophiocephalus (guvid de iarbă), Gobius melanostomus (stronghil). 

2. Specii de origine mediteraneana adaptate  la condiţiile din Marea Neagră sunt: 
-mugilidele (chefalii): Mugil cephalus (laban), Mugil auratus (singhil), Mugil saliens 
(ostreinos), Mugil ramada (platarin). Sunt specii migratoare, planctonofage care vara intră 
în lacuri şi lagună pentru hrănire iar toamna se retrag în mare; 
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-pleuronectidele, precum Scophthalmus maeoticus (calcan), Scophthalmus rhombus 
(calcan mic), Pleuronectes flesus luscus (cambula), Solea lascaris (limba de mare), 
specii care trăiesc pe fundurile nisipoase ale platoului continental iar primăvara se apropie 
de ţărm şi se reproduc în tufele de alge; 
-hamsia (Engraulis encrasicholus), sprotul (Sprattus sprattus) şi stavridul (Trachurus 
mediterraneus); 
-selacienii: Squalus acanthias (câinele de mare), specie pelagică carnivoră, Raja clavata 
(vatosul sau vulpea de mare) şi Trigon pastinaca (pisica de mare), specii ce trăiesc pe 
nisipurile zonei litorale. 

3. Specii mediteraneene ce migrează în Marea Neagră; se reproduc sau se 
hrănesc aici apoi se reântorc în Mediterana. Din această grupă face parte scrumbia 
albastră (Scomber scombrus), pălămida (Sarda sarda), aterinele (Atherina hepsetus, 
Atherina mochon pontica), tonul (Thunnus thynnus), peştele-spadă (Xiphias gladius), 
căluţul de mare (Hippocampus guttulatus). 

4. Specii dulcicole care pătrund în melele în timpul viituriilor, precum unele 
ciprinide (Rutilus rutilus, Scardinius erytrophthalmus), percide (Perca fluviatilis) sau 
esocide (Esox lucius). 

Din totalul speciilor de peşti existente în Marea Neagră numai 36 de specii sunt 
valoroase din punct de vedere economic printre care sturionii, scrumbiile, guvizii, 
cambula, hamsia, stavridui, scrumbia albastra, pălămida. Productivitatea piscicolă a 
Mării Negre este destul de scăzută, estimată la circa 3-4 kg/ha/an, comparativ cu Marea 
Caspică unde este de 15 kg/ha/an. In ultimii 15 ani producţia de peşte a scăzut continuu 
de la circa 13 000 tone în 1983 la aproximativ 3000 tone în 1994 datorită supraexploatării 
stocurilor existente şi mai ales accentuării fenomenului de poluare marină. (Pricope, 2000) 

In Marea Neagră trăiesc trei specii de delfin, marsuinul (Phocaena phocaena 
relicta), delfinul comun (Delphinus delphis ponticus) şi afalinul (Tursiops truncatus 
ponticus) specii în regres datorită capturării a numeroase exemplare şi poluării. In zona 
capului Kaliacra existau colonii mari de foci (Monachus albiventer) care însă sunt în 
pericol datorită poluării marine şi distrugerii nişelor ecologice din zonă. Se pare că nu 
mai există decât câteva exemplare, specia fiind considerată dispărută în Marea Neagră. 
 
Bentosul 

In Marea Neagră organismele bentonice, vegetale şi animale, sunt prezente până la 
adâncimi de 150-200m datorită acumulărilor de hidrogen sulfurat. Sub aceste adâncimi 
populaţiile bentonice sunt reprezentate numai de bacterii sulfuroase din genurile 
Microspira, Desulfovibrio şi Clostridium. 

Suprafaţa totală a zonelor bentonice din dreptul litoralului românesc este de circa 
23000 km2 şi se caracterizeză prin existenţa unor canioane submarine cu incluziuni de 
moluşte subfosile, în perfectă stare de conservare şi prin prezenţa unui brâu de 
scrădiş  (cochilii şi valve de moluşte) de 25-35 m lăţime, la o adâncime de 50-100 m. In 
zona platoului continental suprafeţe întinse sunt acoperite cu mâluri albe şi sunt întâlnite 
concreţiuni fero-manganoase. 

Macrofitele bentonice din Marea Negră cuprind 304 specii de alge macrofite 
verzi, roşii şi brune (Kalughina-Gutnik, 1975):  
- Chlorophyta  - 85 specii 
- Phaeophyta - 77 specii 
- Rhodophyta - 142 specii 

Pe litoralul românesc macroflora algală este formată din 141 de specii din care 
alge verzi 45 specii, alge brune 27 specii, alge roşii 69 specii (Bavaru, Balaga si Skolka, 
1991, citati de Pricope, 2000). 
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In ultimii 30 de ani se constată o reducere drastică a diversităţii specifice şi a densităţii 
macrofitelor din Marea Neagră. Celebrul "câmp de Phyllophora a lui Zernov" din nord-
vestul M. Negre care în anii '70 se întindea pe o suprafaţă de 10000 km2, la o  
adâncime de 20-50m şi însuma o biomasă de circa 4 milione de tone, practic a 
dispărut. Această zonă întinsă formată din Phyllophora nervosa reprezintă o 
caracteristică biologică particulară a M.Negre şi totodată cea mai mare aglomerare de alge 
roşii din lume. 

Altă asociaţie perenă de macrofite, caracteristică M. Negre, centura litorală de 
Cystoseira barbata, a dispărut de pe coastele româneşti la începutul anilor '80 datorită 
creşterii turbidităţii apelor litorale şi a îngheţului. A ramas numai în sudul litoralului 
bulgăresc şi pe coastele Anatoliei şi Rumeliei (G. Muller, 1995, citat de Pricope, 2000) 

Sunt prezente în M. Negră două specii autentic marine, Zostera marina şi Zostera 
nana, cu populaţii în regres faţă de anii anteriori. Zostera nana formeză populaţii 
compacte la Sulina în Baia Musura iar Zostera marina este prezentă în pâlcuri răzleţe în  
sudul litoralului românesc, la adâncimi de 0,5-1,5 m pe fundul nisipos. 

In infralitoralul cu substrat dur, flora de macrofite este dominată de asociaţiile 
din genurile Ulva, Cladophora, Enteromorpha, Ceramium, Callithamnion. In condiţiile 
actuale de micşorare a transparenţei apei şi de eutrofizare, flora este mult sărăcită, 
intervenţia factorilor antropici a modificat echilibru prezent anterior în ecosistem. 

Zoobentosul din M. Negră este format din peste 1500 specii de nevertebrate din 
toate grupele sistematice (Morduhai-Boltovskoy, 1972, citat de Pricope, 2000). Trebuie 
menţionat ca autorul a inventariat şi speciile din mediile salmastre paramarine precum şi 
cele din lacurile litorale influenţate de vecinătatea mării.  

La ţărmul românesc al Mării Negre, în funcţie de biotopii existenţi, se 
formează o serie de complexe biocenotice, bogate în specii, astfel (Pora şi Oros, 1963): 

 Complexul faciesului de stâncă şi al pietrelor mobile localizat până la  
adâncimea de 15m, cuprinde alge d in genurile Enteromorpha, Ceramium, Coralina, 
între care trăiesc ciripede, crabi, moluşte. Pe panta faciesului de piatră se dezvoltă alge 
macrofite din genurile Zostera si Cystoseira între talurile cărora trăiesc oligochete, 
polichete, amfipode, izopode; 

 Complexul de nisip curat şi amestecat cu nămol, este situat până la  
adâncimea de 18-28 m şi este populat cu organisme care se afundă în nisip: viermii 
anelizi, policheti (Lagisca), oligocheti (Enchitreus), nemerţieni (Arenonemertes), 
crustacei (Crangon), moluşte (Corbula, Tellina). Intre granulele de nisip se dezvcltă o 
faună psamobiotă caracteristică, formată din ciliate psamofile; 

 Complexul de scrădiş  este situat la adâncimea de 50-100 m, biotopul fiind  
format din cochilii şi valve de moluşte. Este populat cu bancuri compacte de midii şi 
stridii printre care se dezvoltă viermii, spongieri, actinii, crustacei; 

 Complexul de mâl se întinde la adâncimi de 40-80 m, ocupă o suprafaţă întinsă şi  
este dominat de molusca Modiolus phaseolina. Aici trăiesc şi viermi, actinii, tunicieri ce 
constituie hrana pentru sturioni în perioada de iernare. 

Biomasa bentonică cea mai abundentă pe litoralul românesc se relizează în  
zona cuprinsă între 30-80 m adâncime şi se datorează în principal populaţiilor de 
midii. Biomasa bentonică totală este estimată la circa 24 milioane tone/an. 

Organismele bentonice din profundal prezintă adaptări morfologice şi fiziologice 
la condiţiile de mediu din acestă zona. Pentru o bună fixare pe substrat, la unele specii, 
pedunculul prezintă o dilataţie bazală, la altele suprafaţa corpului este puternic aplatizată 
sau prezintă apendici alungiţi. 

Metabolismul animalelor bentonice din profundal s-a modificat: metabolismul 
intermediar este foarte lent, fapt ce explică gigantismul unor forme abisale, mineralizarea 
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oaselor este defectuasă datorită solubilizării carbonatului de calciu şi depunerii încete a 
calciului la presiuni mari. Organele de simţ, în special ochii, fie regresează fie se 
dezvoltă exagerat. La unele forme sunt bine dezvoltate organele luminoase. 

In ceea ce priveşte reproducerea, majoritatea animalelor bentonice din profundal sunt 
vivipare, incubatoare sau cu dezvoltare directă. Unele forme de adânc (crustacei, peşti) depun 
ouă mici care se ridică la suprafaţă, eclozează, apoi puii coboară spre adânc. 

Bacteriobentosul este format în majoritate din bacterii Gramnegative şi 
mobile, numărul de specii fiind mai redus decât în mediul dulcicol. Cea mai mare 
densitate a florei bacteriene se găseşte la interfaţa apă-sedimente (peste 1milion/g de mâl) iar 
în profunzimea sedimentelor numărul de bacterii aerobe scade, datorită scăderii concentraţiei 
oxigenului, aici dezvoltându-se grupele anaerobe. 

Bacteriile asigură mineralizarea compuşilor organici din apă şi sedimente producând 
substanţele biogene necesare sintezei substanţelor organice de catre autotrofe. Unele 
specii modifică constituţia depozitelor de sedimente prin formarea humusului, 
precipitarea calciului, fierului şi manganului, asigurând circuitul carbonului, azotului, 
fosforului si sulfului în mări (Pricope, 2000) 

Poluarea în Marea Neagră 
Modificarea calităţilor fizice, chimice şi biologice a apelor M.Negre este legată 

în primul rând de impactul antropic asupra întregului bazin marin. Raportat la 
suprafaţă, densitatea populaţiei din bazinul M. Negre este de proape 30 de ori mai mare 
decât cea din bazinul M. Mediterane (la 1 km2 de ecosistem marin corespund 3000 de 
oameni pentru M. Neagră şi circa 100 pentru M. Mediterană). 

Procesul de eutrofizare a M. Negre este accelerat prin cantităţile enorme de 
elemente biogene aduse de Dunăre din întrega Europă. Anual sunt cărate de fluviu peste 60000 
tone de fosfor, 340000 tone de nitriţi şi nitraţi. Impreună cu aceste substanţe, sunt introduse 
în M. Neagră anual 1000 l de crom, 900 tone de cupru, 60 tone mercur, 4500 tone de plumb, 
6000 tone de zinc. Parţial aceste substanţe se acumulează în sedimente sau prin 
bioconcentrare şi bioacumulare ajung în corpul hidrobionţilor de unde prin intermediul 
lanţurilor trofice ajung până la om. 

Un aspect deosebit al fenomenului de poluare în M. Neagră este poluarea cu 
petrol. Dunărea transportă anual în mare circa 50000 tone de petrol. La aceasta se adaugă 
produsele petroliere pierdute de vasele care transportă petrolul rusesc sau cel răspândit în 
mare la spălarea calelor petroliere. Contaminări însemnate cu petrol au loc şi de la rafinăriile 
riverane şi de la platformele de foraj marin. Consecinţele acestei poluări intense asupra M. 
Negre se manifestă în special prin reducerea biodiversităţii. Ca urmare a eutrofizării 
apelor marine ce au avut ca efect creşterea turbidităţii apei, in nord-vestul M.Negre 
a dispărut practic cea mai mare zona cu alge roşii din oceanul planetar, câmpul de 
Phyllophora.Tot mai frecvent au loc înfloriri algale de mare amploare cu consecinţe 
grave asupra hidrobionţilor. In acelaşi timp asistăm la dispariţia multor specii de alge, 
rotifere, crustacee, copepode. 

Numeroase specii de peşti au dispărut din M. Neagră iar altele sunt rare sau ăn 
pericol de dispariţie. Cantităţile de peşte cu valoare economică au scăzut de la an la an de 
la 13.000 tone în 1983 la circa 3.000 tone în 1994, iar productivitatea piscicolă nu 
depăşeşte 3 kg/ha/an. 

Pentru salvarea mării de la declinul biologic evident, în ultimii ani M. Neagră a devenit 
obiectul unor programe de monitorizare şi redresare ecologică. In 1994 s-a încheiat 
"Convenţia pentru Protecţia Mării Negre" care are ca obiective generale crearea şi 
întărirea capacităţii regionale pentru managementul ecosistemului Mării Negre, 
dezvoltarea unui cadru legal pentru evaluarea, controlul şi prevenirea poluării, menţinerea şi 
îmbunătăţirea biodiversităţii (dupa Pricope, 2000, 2003).  
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ANEXA  

Determinator al principalelor specii din apele continentale (dulci) normale şi poluate 
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 

 
 

 

Planşa 1.CIANOFITE: Microcystis, Aphanocapsa, Glaeocapsa, Glaeothece 
Gomphosphaeria, Woronichinia, Caelosphaerium etc.1-Microcystis 
aeruginosa; 2-M. marginata; 3-M. flos-aquae; 4-M. pulverea;5-M.viridis; 6-
Aphanocapsa grevillei; 7-A. stagnina; 8-Glaeocapsa magna; 9-G.limnetica; 10-
G.turgida; 11-G.minuta; 12-G.dispersa; 13-Glaeothece linearis; 14-
Gomphosphaeria aponina; 15-G.lacustris; 16-Woronichinia naegeliana;17-
Caelosphaerium kutzingianum.(după Oros,1981;Dussart,1966; Pora-Oros,1974). 
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Planşa 2. CIANOFITE: Merismopedia, Synechococcus, Tetrapedia, Chlorogloea, 
Chamaesiphon, Pleurocapsa, Stigonema etc.1-Merismopedia punctata; 2-M.glauca; 3-
M.elegans; 4-M.tenuissma; 5-Synechococcus aeruginosus; 6-Rhabdoderma lineare; 7-
Dactylococcopsis raphidioides; 8-Tetrapedia gothica; 9-Chlorogloea microcystoides; 
10-Chamaesiphon curvatus; 11-C.incrustans; 12-C.fuscus; 13-Pleurocapsa fluviatilis; 
14-Stigonema ocellatum; 15- Hapalosiphon fontinalis; 16-Mastigocladus laminosus 
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 3. Calothrix, Gloeotrichia, Rivularia, Plectonema, Tolypothrix 
CIANOFITE: 1-Calothrix braunii; 2-Gloeotrichia pisum; 3-G.natans; 
4-G.echinulata; 5-Rivularia sp.;6-R.dura; 7- Plectonema 
tomasinianum; 8-Tolypothrix lanata; 9-T.distorta(după 
Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 4. Nostoc, Scytonema, Cylindrospermum, Aphanizomenon, Anabaena, 
Oscillatoria, Phormidium, Spirulina, Lyngbya, Microcoleus 
                   CIANOFITE: 1-Scytonema crispum; 2-Nostoc linckia; 3-N.kihlmani; 
 4-Cylindrospermum stagnale; 5-Aphanizomenon flos-aquae; 6-Anabaena 
spiroides; 7-A.macrospora;8-A.flos aquae; 9-A.circinalis; 10-Oscillatoria limosa; 
11-O.princeps; 12-O.tenuis; 13-O.chlorina;14-O.putrida; 15-O.rubescens;  
16-Phormidium favosum; 17-P.subfuscum; 18-P.uncinatum; 19-Spirulina jenneri; 
20-Lyngbya martensiana; 21-Microcoleus subtorulosus 

20                  21 
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Planşa 5. BACTERII: 1-Coccus sau Micrococcus; 2-Streptococcus; 3-Staphylococcus; 
4-Diplococcus; 5-Tetracoccus; 6-Sarcina; 7-Bacterium; 8-Bacillus; 9-Diplobacterium 
sau Diplobacillus; 10-Streptobacterium; 11-Vibrio; 12-Spirillum; 13-Coccobacillus; 
 14-Leptothriche; 15-Actinomycetes; 16- Actinomycetes; 17-Bacteries filamenteuses; 
18- Bacteries filamenteuses; 19-Atriches; 20-Monotriches; 21-Lophotriches;  
22-Amphitriches; 23-Peritriches; 24-Plectridium; 25-Clostridium; 26-Zoogloea uva; 
27- Zoogloea ramigera; 28- Zoogloea ramigera; 29-Sphaerotilus natans 
 (după Oros,1981; Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 6. BACTERII: 1-Sphaerotilus natans; 2-S.natans; 3-S.dichotomus; 
4-Bacillus subtilis; 5-Leptothrix crassa; 6-L.sideropous; 7-L.ochracea;  
8-Gallionella ferruginea (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 7.  BACTERII:   1-Crenothrix polyspora; 2-Sideromonas confervarum;  
3-Siderocapsa major; 4-S.treubii; 5,6-Beggiatoa sp; 7-B.alba; 8-Thiotrix;  
9-Achromatium oxaliferum; 10-A.mobile; 11-Thiovulum sp.  
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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CIANOFITE; CRYPTOFICEE; DINOFLAGELATE; EUGLENOFICEE; 

CHRYSOFICEE; XANTOFICEE; BACILLARIOFICEE; 
CHLOROFICEE; PHEOPHYCEAE; RHODOPHYCEAE; 

CHARAFICEE; 
CIUPERCI; BRIOFITE; SPERMATOFITE 

 

Planşa 8.     BACTERII:       1-Thiophysa macrophysa; 2-Thiospira winogradskyi;  
3-Spirillum granulatum; 4-Thiobacillus thiospharus; 5-Pseudomonas hyalina;  
6-Chromatium fallax; 7-C.okenii; 8-C.weissei; 9-C.vinosum; 10-Rhabdochromatium 
roseum; 11-Thiosirillum; 12-Lamprocystis roseo-persicina; 13-Thiopedia rosea;  
14-Thiodictyon elegans; 15-Thiothece gelatinosa; 16-Thiocystis violacea 
 (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 10. CRYPTOFICEE: 1-Massartia plana; 2-Peridinium tabulatum; 3-
P.cinctum; 4-P.palatinum; 5-Cystodinium cornifax; 6-P.bipes; 7-Hemidinium 
nasutum; 8-Sphaerodinium cinctum.  
                 EUGLENOFICEE: 9-Euglena viridis; 10-E.gracilis; 11-E.acus; 12-
E.oxyuris; 13-E.proxima; 14-Lepocinclis cilindrica; 15-E.deses; 16-Lepocinclis 
ovum; 17-E.mutabilis; 18-E.granulata; 19- Lepocinclis steinii  (după Oros,1981; 
Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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           1-Euglena tripteris; 2-E.rubra; 3-E.intermedia; 4-E.pisciformis; 5-E.spirogyra;  
6-Lepocinclis texta;7-Phacus costatus; 8-P.hispidulus; 9-P.parvuus; 10-P.curvicauda; 
11-P.tortuosus; 12-p.acuminatus; 13.Pleuronectes; 14-P.helicoides; 15-P.caudatus; 
16-Eutreptia viridis; 17-Trachelomonas verrucosa; 18.T.armata; 19-T.ovata;  
20-T.hispida; 21-T.planctonica; 22-T.rugulosa; 23-Strombomonas acuminata;  
24-S.fluviatilis;25-S.planctonica (după Oros,1981; Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 

Planşa 11. EUGLENOFICEE 
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1-Chrysamoeba radians; 2-Lagynion scherffelii; 3-Chromulina 
nebulosa; 4-C.ovalis; 5-C.rosanofii; 6-Chrysococcus rufescens;  
7-C.ornatus; 8-C.punctiformis; 9-C.klebsianus; 10-Kephyrion ovum; 
11-K.spirale; 12-K.rubriclaustri;13-Chrysopixis stenostoma; 
 

Plansa 12. CHRYSOFICEE: 

14-Mallomonas insignis; 15-M.akrokomos; 16-Stenokalyx circumvallata; 17-Derepyxis dispar;  
18- M. acaroids; 19-Microglena punctifera; 20-Mallomonas caudata; 21.Mallomonas elegans; 
22-Ochromonas fragilis; 23-O.ludibunda; 24-Dinobryon suecicum;D.stipitatum;  
26-Pseudokephyrion schilleri; 27-Dinobrion sertularia; 28-P.ondulatum; 29-Syncrypta volvox;  
30-Uroglena volvox; 31-Uroglenopsis americana;32-Pseudokephyrion poculum; 33-Synura 
petersenii; 34- Pseudokephyrion entzii.(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 13.     XANTOFICEE:    1-Pleurochloris pyrenoidosa; 2-Chloridella neglecta; 
 3-Botrydiopsis arrhiza; 4-Tetraedriella subglobosa; 5-Goniochloris sculptata; 6-G.torta; 
7-G.tetragona; 8-Chlorobotrys regularis; 9-Mischococcus confervicola; 10-Centritractus 
belenopharus; 11-Characiopsis lunaris; 12-C.acuta; 13-Ophiocythium cochleare  
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974).  
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Planşa 14. 
XANTOFICEE  1-Chlorobotrys regularis; 2-Goniochloris tetragona; 3-Vaucheria 
geminata; 4-Centritractus dubius; 5-Characiopsis lunaris; 6-C.acula; 7-Botryococcus 
braunii; 8-Ophiocythium cochleare; 9-O.maius; 10-Tribonema viride; 11-T.viride;  
12-Centritractus belenophorus (după Oros,1981; Dussart, 1966; Pora-Oros,1974). 
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Planşa 15. BACILLARIOFICEE : 1-Melosira granulata; 2-M.italica; 3-M.varians; 
4-Cyclotella meneghiniana; 5-C.comta; 6-Stephanodiscus hantzschii; 7-S.astraea;  
8-Rhizosolenia longiseta; 9-Tabellaria fenestrata; 10-T.flocculosa; 11-Diatoma 
vulgare; 12-D.elongatum; 13-D.hiemale; 14-D.hiemale v.mesodon; 15-Meridion 
circulare; 16-Fragilaria crotonensis; 17-F.capucina; 18-F.construens; 19-Synedra 
vaucheriae; 20-S.acus; 21-S.ulna; 22-Ceratoneis arcus v.amphioxys (după Oros, 
1981; Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 16.      BACILLARIOFICEE:          1-Ceratoneis arcus; 2-Synedra berolinenss; 
3-S.actinastriodes; 4-Eunotia arcus; 5-E.robusta; 6-E.triodon; 7-Cocconeis pediculus;  
8-C.placentula; 9-Achnanthes minutissima; 10-Rhoicosphenia curvata; 11-A.lanceolata; 
12-Eunotia triodon; 13-E.robusta; 14-Navicula atomus; 15-Amphipleura pellucida; 
16-Frustulia vulgaris; 17-Asterionella formosa; 18-A.gracillima; 19-Stauroneis 
phoenicenteron (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 17. BACILLARIOFICEE:  
1-Navicula cuspidata; 2-Pinnularia viridis; 3-P.nobilis; 4-Amphora ovalis;  
5-A.ovalis v.gracilis; 6-Pinnularia microstauron; 7-P. Microstauron v.biundulata;  
8-Navicula cryptocephala; 9-N.rhynchocephala; 10-N.viridula; 11-Neidium 
productum; 12-Coloneis silicula; 13-C.amphisbaena; 14-Gomphonema 
acuminatum; 15-  Pinnularia giba; 16-Navicula gracilis; 17-N.gastrum;18-Cymbella 
lanceolata;19-Gomphonema constrictum; 20-Epithemia sorex;  
21-Gyrosygma acuminatum (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 18.       BACILLARIOFICEE:     1-Epithemia turgida; 2-Nitzschia palea; 
3-N.sigmoidea; 4-Rhopalodia gibba; 5-Hantzschia amphioxys; 6-Cymatopleura 
solea; 7- C.elliptica; 8-Surirella biseriata; 9-S.turgida; 10-S.ovata; 11-S.spiralis; 
12-Cymatopleura; 13-Nitzschia longissima; 14-C.elliptica (după Oros, 1981; 
Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa  19.       CHLOROFICEE:    1-Chamydomonas simplex; 2-Carteria klebsii; 
3-Pyramidomonas tetrarhynchus; 4-Coccomonas orbicularis; 5-Phacotus lenticularis;  
6-Sphaerellopsis fluviatilis; 7-Heteromastix angulata; 8-Mesostigma viride;  
9-Pteromonas angulosa; 10-Lobomonas sp.; 11-Chlorogonium elongatum;  
12-C.euchlorum; 13-Gloeomonas ovalis; 14- Spermatozopsis exultans; 15-Scherfelia 
dubia; 16-Haematococcus pluvialis; 17-Corone bohemica; 18-Eudorina elegans; 
19-Gonium sociale (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa  20. CHLOROFICEE: 1-Gonium pectorale; 2-Spondylomorum quaternarium;  
3-Pyrobotrys korsikovii; 4-Scenedesmus quadricauda; 5-S.obliquus; 6-S.acuminatus; 
7-S.denticulatus; 8-S.opoliensis; 9-S.dimorphus; 10-S.bijugatus; 11-S.abundans; 12-
S.arcuatus; 13-S.hystris; 14-S.brasiliensis; 15-S.armatus; 16-Tetrastrum 
staurogeniaeforme; 17-Pediastrum boryanum; 18-P.duplex; 19-P.tetras; 20- P.tetras; 
21-P.biradiatum; 22-Scenedesmus acutiformis; 23-Crucigenia rectangularis;  
24-Chlorella vulgaris (după Oros,1981; Dussart,1966; Pora-Oros,1974). 
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Planşa 21.  
CHLOROFICEE: 1-Dictyosphaerium pulchellum; 2-Crucigenia rectangularis; 3-C. 
fenestrata; 4-C.tetrapedia; 5-C.crucifera; 6-Sorastrum spinulsus; 7-Coelastrum 
microsporum; 8-Kirchneriella lunaris; 9-Selenastrum bibraianum; 10-Ankistrodesmus 
falcatus; 11-Characium gracilipes; 12-Hydrodictyon reticulatum; 13-Actinastrum 
kantzschii; 14-Tetraëdron caudatum; 15-T.regulare; 16-Oocystis lacustris; 17-Ulothrix 
zonata; 18-Hormidium; 19-Cylindrocapsa involuta;20-Geminella minor; 21-Chaetophora 
elegans; 22-Microspora amoena; 23-Oedoganium capilare; 24-O.crispus (după Oros,1981; 
Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 22.  
CHLOROFICEE: 1-Chaetophora elegans; 2-Draparnaldia glomerata; 3-
Stigeoclonium flagelliferum; 4-S.sp.; 5-Microthamnion kűtzingianum; 6-
Bulbochaete nana; 7-Pleurococcus viridis; 8-Microthamnion strictissimum; 9-
Bulbochaete intermedia; 10-Gloetila contorta; 11-Rhizoclonium 
hieroglyphicum; 12- Geminella interrupta; 13-Ulothrix tenuissima, 14-
U.tenerrima; 15-Closterium strigosum; 16-C.aciculare. 
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Planşa 23.  
CHLOROFICEE: 1-Cladophora glomerata;2-Euastrum truncatum; 3-
E.denticulatum; 4-E.elegans;5-Colenchaete scutata; 6-Penium silvae-
nigrae, 7-Closterium navicula; 8-Euastrum verrucosum; 9-Tetmemorus 
laevis; 10-Euastrum insigne; 11-Cosmarium formosulum; 12-
Micrasterias radiata, 13-Staurastrum; 14-Pleurotaenium trabecula; 15- 
Desmidium swartzii (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 24.  
CHLOROFICEE: 1-Spirogyra quinina; 2-Zygnema; 3-Mougeotia 
genuflexa; 4-Netrium digitus;5-Micrasterias rotata; 6-Closterium venus; 7-
C.parvulum; 8-C.moniliferum; 9-C.ehrenbergii; 10-C.cornu, 11-
C.acerosum; 12-C.strigosum; 13-C.aciculare (după Oros,1981;  Dussart, 
1966; Pora-Oros,1974). 

13 
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Planşa 25.  
PHEOPHYCEAE: 1-Lithoderma fontanum; RHODOPHYCEAE: 2-Lemanea 
fucina; 3-L.fluviatilis; 4-L.annulata; 5-L.nodoa; 6-L.catenata;7-Chantransia;8-
Hildenbrandia; CHARAFICEE: 9-Nitella gracilis  
 (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 26. CHAROFICEE: 1-Chara, CIUPERCI: 2-Mucor mucedo,  
3- Penicillium  glaucum, 4- Penicillium sp.; 5-Saccharomyces cerevisae,  
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 27. CIUPERCI : 1-Leptomitus lacteus; 2-Fusarium aquaductum; 
3-Clathrosphaera spirifera; 4-Lemoniera aquatica; 5-Tetracladium 
marchalianum; 6- Clavariopsis aquatica; 
                 BRIOFITE 7-Fontinalis antipyretica; 8-Drepanocladus aduncus; 9-
Sphagnum sp.; 10-S.sp.; 11-Marchantia polymorpha; 12-Riccia glauca; 13-
R.fluitans;  SPERMATOFITE: 14-Ceratophyllum demersum; 15-Myriophyllum 
spicatum (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 28. SPERMATOFITE: 1-Potamogeton gramineus; 2-P.lucens; 
3-P.crispus; 4-Typha latifolia; 5-Bidens tripartitus; 6-Polygonum 
amphibium; 7-Lemna gibba; 8-Potamogeton perfoliatus;9-Spirodela 
polyrrhiza; 10-Lemna minor; 11-Drosera rotundifolia; 12-Elodea 
canadensis; 13-Utricularia vulgaris; 14-Hydrocharis morsus ranae;  
15-Sagittaria sagittifolia(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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FLAGELATE; RHIZOPODE; HELIOZOARE; CILIATE;  SPONGIERI;  
CNIDARI, VIERMI, MOLUSTE, HIDRACARIENI; ROTIFERE; 

CRUSTACEE; INSECTE. 
Determinator al principalelor specii din apele continentale (dulci) normale şi poluate 

(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 

 
Planşa 29. FLAGELATE: 1-Oicomonas socialis; 2- O. termo; 3-Monas vulgaris; 4-
M.elongata ; 5-Anthophysa vegetans; 6-Rhipidodendronsplendidum; 7-Cercobodo 
longicauda; 8-C.agilis; 9-Bicosbeca mitra; 10-Diplosigopsisentzii; 11-Codonosiga 
botrytis;12-Diplosiga socialis; 13-Salpingoeca amphoridium; 14-Monosiga ovata;15-
Sphaeroeca volvox; 16-Astroziga radiata; 17-Desmarella moniliformis; 18-Bodo 
mutabilis; 19-B.globosus; 20-Tetramitus descissus; 21-T.piriformis; 22-Trepomonas 
agilis; 23-T.rotans; 24-T.steinii; 25-Hexamitus inflatus; 26-H.fusiformis; 27-
Trigonomonas compressa; 28-Mastigamoeba gigantea;29-Musticilia lacustris;v30-
Mastigella radicula; 31-Furcilla lobosa; 32-Collodictyon tricilliatum; 33-Polytoma uvella 
 (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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RHIZOPODE: 1-Amoeba proteus; 2-A. guttula; 3-A.verrucosa; 4-Dactylosphaerium 
radiosum; 5-Vahlkampfia limax; 6-Pelomyxa palustris; 7-Vampyrella pendula; 
 8-Hyalodiscus rubicundus; 9-Cochliopodium bilimbosum; 10-Arcella vulgaris;  
11-A. dentata; 12-A. hemisphaerica; 13-Difflugia oblonga; 14-D. limnetica; 
 15-D. bacillifera;16-D. corona (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora,Oros,1974). 
 

1-Astasia klebsii; 2-Peranema trichophorum; 3-Collodicyon tricilliatum; 4-Trigonomonas 
compressa; 5-Menoidium falcatum; 6-Petalomonas mira; 7-Menoidium pellucidum; 8-
Anisonema; 9-Urceolus cyclostomus; 10-Distigma proteus;11-Notosolenus apocamptus; 
12-Heteronema acus; 13-Distigma curvata (Oros,1981; Dussart,1966; Pora-Oros,1974). 

Planşa 30. FLAGELATE:  
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Planşa 31. RHIZOPODE si HELIOZOARE : 
1- Difflugia bacillifera; 2-D. corona; 3-Centropyxis 
aculeata; 4-Lecquereusia spiralis; 5-Aebela collaris;  
6-Quadrulella symmetrica; 7-Euglypha ciliata;  
8-Chlamydophrys stercorea; 9-Cryptodifflugia 
compressa; 10-C. oviformis; 11-Diplophrys archeri;  
12-Actinophrys sol; 13-Gromia fluviatilis;  
14-Actinosphaerium eichorni; 15-Acanthocystis 
turfacea; 16-Gromia brunneri; 17-Clathrulina elegans 
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora,Oros,1974) 
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Planşa 32. CILIATE : 
1-Holophrya nigricans; 2-Prorodon teres; 3-Lacrymaria olor; 4-Urotrichia 
farcata; 5-Spathidium depressum; 6-Coleps hirtus; 7-Didinium nasutum; 
8-Amphileptus claparedei; 9-Lacrymariapupula; 10-Loxodes rostrum;  
11-Lionotus lamella; 12-L.fasciola; 13-Hemiophrys procera; 14-Acineria 
incurvata; 15-Trichopelma sphagnetorium; 16-Loxophyllum helus;  
17-Dileptus anser; 18-Paradileptus elephantinus; 19-Trachelius ovum;  
20-Nassula gracilis; 21-Chilodonella uncinata; 22-C. cucullulus;  
23-Phascolodon vorticella; 24-Tillina magna; 25-Cinetochilum 
margaritaceum (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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 Planşa 33. CILIATE : 

1-Colpidium colpoda; 2-C.campylum; 3-Colpoda ucullus; 4-Glaucoma 
scintillans; 5-Cyclidium elongatum; 6-Bursaria truncatella; 7-Codonella 
cratera; 8-Tintinidium fluviatila; 9- Paramecium caudatum; 10-Metopus es; 
11-Stentor polymorphus; 12-Strombilidium gyrans; 13-Halteria grandinella; 
14-Aspidisca lynceus; 15-A.turrita; 16-A.sulcata; 17-A.costata; 18-oxytricha 
fallax; 19-Podophrya fixa; 20-Tachysoma pellionella; 21-Epistylis digitalis; 
22-Cothurnia annulata; 23-Staurophrya elegans; 24-Sphaerophrya 
magna(după Oros,1981; Dussart,1966; Pora-Oros,1974). 
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Planşa  34. SPONGIERI SI CNIDARI. 1-Ephydatia fluviatilis, 2-
Spongilia lacustris, 3-S. Lacustris- spicules, 4-S. Lacustris, gemmule, 5-
Ephydatia fluv.,spiculi, 6-Aelosoma tenebrarum (OLIGOCHETE),7-
Craspedacusta sowerbergi (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974)  
. 

CILIATE:   
1-Carchesium polypinum, 2-Astylozoon fallax, 3-Opercularia coarctata, 4-
Strombidinopsis gyrans, 5-Stylonychia mytilus, 6-Campanella umbellaria, 7-
Epalxella bidens (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 35. SPONGIERI; CNIDARI, VIERMI, MOLUSTE, HIDRACARIENI. 
1- Hydra vulgaris, 2-Hydra sp., 3-H. attenuata, 4-Pelmatohydra oligactis, 5-
Crenobia alpina, 6-Dugesia gonocephala, 7-Planaria torva, Plycelis cornuta, 9-P. 
nigra, 10-Dugesia lugubris, 11-Planaria polychroa, 12-Dendrocoelum lacteum, 13- 
cercar,14-Rhabdolalmus aquaticus, 15-Tubifex tubifex, 16- Chaetogaster limnaei, 
17- Ch. maximus, 18-Plumatella sp., 19-Piscicola geometra, 20-Cristatella mucedo, 
21-Plumatella repens, 22-Paludicella articulata, 23-Cristatella mucedo, 24-Ancylus 
fluviatilis, 25-Limnaea stagnalis, 26-Vivipara vivipara, 27-Planorbis corneus, 28-
Eylais meridionalis  (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa  36. ROTIFERE 
 1- Asplanchna priodonta, 2-Polyarthra vulgaris; 3-Trichocerca capucina;  
4-Synchaeta kitina; 5-Conochilus unicornis; 6-Rotaria citrina; 
 7-Brachionus urceolaris; 8-B.angularis; 9- B.angularis; 10-Notholca 
squamula; 11-Keratella aculeata; 12-K.cochlearis; 13-Monostyla lunaris; 
14-Lecane luna; 15-Colurell abicuspidata; 16-Hexarthra mira;  
17-Testudinella patina; 18-Filinia longiseta; 19-Trichotria intermedia;  
20-Kellicottia longispida; 21-Ploesoma hudsoni; 22-Ascomorpha ecaudis; 
23-Pompholyx sulcata (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
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Planşa 37. CRUSTACEE: 1-Apus cangriformis, 2-Brachipus atagnalis, 
3-Cyzicus tetracerus, 4-Pleuroxua uncinatus, 5-Daphnia magna, 6-D. 
longispina, 7-D. cucultata, 8-Alona quadrangularis  
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 
 

ROTIFERE: 1-Mytilina spinigera, 2-Cephalodella gibba, 3-Floscularia 
ringens, 4-Euchlanis dilatata, 5-Anuraeopsis fissa, 6-Lepadella patella, 7-
Monommata longiseta, 8-Encentrum velox, 9-Platyias militaris, 10-
Conochiloides dossuarius, 11-Brachionus forficula,12-Ascomorpha 
ecaudis, 13-Anuraeopsis fissa (după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-
Oros,1974). 
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Planşa 38.  
CRUSTACEE: 1- Ceriodaphnia pulchella; 2-Moina rectirostris; 3-
Bosmina longirostris; 4-Chydorus sphaericus; 5-Polyphemus pediculus, 6-
Scapholeberis mucronata, 7-Simocephalus vetulus,8-Leptodora kindtii, 9-
Daphnia sp., 10-Diaptomus sp., 11-Cypria ophthalmica, 12-Notodromas 
monacha, 13-Cyclops strennus, !4. C.strennus, 15-Cyclops sp., 16-
Bryocamptus pigmaeus, 17-Astacus fluviatilis, 18-A. leptodactylus, P1., 19-
Argulus foliaceus, 20-Asellus aquaticus, 21-Macrocyclops albidus, P5., 22-
Gammarus pulex, 23-Niphargus aquilex  
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Planşa 39. INSECTE: 1-Podura aquatica; 2-Sminthurides aquaticus; 3-
Ecdyonurus sp.; 4-Ephemera sp.; 5-Cloeon sp.; 6-Polymitarcis virga; 7-
Syphlonurus sp.; 8-Baetis sp.; 9-Habrophlebia sp.; 10-Aechsna sp.; 11-
Gomphus sp.; 12-Enallagma sp.; 13- Perla sp.;14-Hydrometra 
stagnorum;15-Nepa cinerea; 16-Corixa sp.; 17-Ilyacorix cimicoides 
(după Oros,1981;Dussart,1966;Pora-Oros,1974). 



 619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planşa  40. INSECTE: 1-Taeniopteryx nebulosa; 2-Ranatra linearis; 3-
Gerris sp.; 4-Nepa cinerea; 5- Aphelocheirus aestivalis; 6- Notonecta sp.; 
7-Corixa sp.; 8-Gyrinus sp.; 9-Hyphydrus sp.; 10-Hygrotus; 11-
Hydroporus sp.; 12-Dytiscus sp.; 13-Hydrous sp.; 14-Haliplus sp.; 15-H.sp. 
larva; 16-Hyphydrus, larva; 17- Hydroporus larva (după Oros,1981; 
Dussart,1966; Pora-Oros,1974).  



 620 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Planşa 41. INSECTE: 1-Acilius sulcatus larva; 2-Dytiscus sp. larva; 3-Platambus sp. 
larva; 4- Donacia sp. larva ; 5-Hydrophilus larva; 6-Gyrinus sp.larva; 7-Eristalis tenax 
larva; 8- Sialis lutaria larva; 9-Hydropsiche sp. larva; 10-Hydroporus larva; 11-
Stenophylax sp. larva; 12-Phryganea sp. larva; 13-Psychoda sp. larva; 14-Tabanus sp. 
larva ; 15-Anabolia sp.; 16-Leptocerus sp.; 17-Trienodes sp.; 18-Neuronia sp.; 19-
Stenophylax sp.; 20-Halesus sp.; 21-Gyphotaenius sp.; 22- Grammotaulius sp.; 23-
Limnophilus sp.; 24-L. sp.; 25-L. sp.; 26-L. sp.; 27-Acentropus niveus larva; 28-
Cataclysta lemnata; 29-Culex sp. larva; 30-Chaoborus sp. larva; 31-Tipula sp larva.; 
32-Atherix ibis larva; 33-Simulium sp larva.; 34-Eristalis larva (după  Oros,1981; 
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Organisme indicatoare pentru ape slab poluate oligosaprobe. 
1-Cyclothella bodanica; 2-Synedra acus; 3-Micrasterias truncata; 
4-Helteria cirrifera; 5-Tabellaria flocculosa; 6-Bulbochete mirabilis; 
7-Srombidinopsis gyrans; 8-Staurastrum punctulatum;  
9 Ulothrix zonata; 10-Mallomonas caudata; 11-Vorticella nebulifera;  
12-Clapdophora glomerata; 13-Euastrum oblongum;  
14-Fontinalis antipiretica; 15-Planaria gonocephala;  
16-Perla bipunctata-larva; 17-Oligoneuria rhenata-larva;  
18-Notolca longispina; 19-Batrachlospermum vagum;  
20-Rhitrogena semicordata-larva; 21-Holpedium gibberum;  
22-Ecdyonurus flumireum-larva, 23-Leptodora kindtii;  
24-Bytrotrephes longimanus 
(dupa I. Mălăcea, in Pricope, 2000) 

ANEXA :    Organisme indicatoare pentru ape poluate 
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Organisme indicatoare pentru ape mediu poluate betamezosaprobe. 
1-Asterionella formosa; 2-Oscillatoria rubescens; 3- Oscillatoria redekei; 4- 
Melosira varians; 5-Coleps hirtus; 6-Scenedesmus quadricaudata; 7-Aspidisca 
lynceus; 8-Podriastrum boryanum; 9-Euplots charon; 10-Vorticella campanula; 
11-Synura uvella; 12-Tabellaria fenestrate; 13- Paramecium bursaria; 14-
Uroglena volvox; 15-Stylaria lacustris; 16-Polycelis cornuta; 17-
Hydropsychelepida; 18-Cleon dipterum; 19-Spirogyra crassa; 20-Brachionus 
urceus; 21-Cladophora crispate; 22, a, b-Rhoicosphenia curvata (dupa I. 
Mălăcea, in Pricope , 2000) 
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Indicatorii apelor mediu poluate, alphamezosaprobe, sărace în O2.  
1-Leptomitus lacteus; 2-Oscillatoria formosa; 3- Nitschia palea; 4-Chilomonas 
paramecium; -Hentsschia amphioxys; 6-Stephanodiscus hantszshii; 7-Uronema 
marinum; 8-Chilodeonella uncinata; 9-Closterium acerosum; 10-Colpoda cuculus; 
11-Antophysa vegetans; 12-Vorticella convallaria; 13-Stentor coeruleus; 14-
Stratiomys – larva; 15-Spirostomus ambiguum; 16- Sphaerium  corneum; 17-
Carchaesium polypinum; 18- Chlamidomonas ehrenbergii; 19-Spondylomorum 
quaternarium; 20-Astasia klebsii; 21- Paramaecium caudatum  
(după I.Mălăcea, in Pricope,2000). 
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Indicatorii apelor puternic poluate, polisaprobe. 
1-Zooglea ramigera; 2-Sarcina paludosa; 3-Streptococcus margaritaceus; 4-
Begiatoa alba; 5-Sphaerolitus natans; 6-Achromatium oxaliferum; 7-
Chromatium okenii; 8-Oscillatoria putrida; 9-Spirulina yeneri; 10-Euglena 
viridis; 11-Bodo putrinus; 12-Tetramytus pyriformis; 13-Enchelis 
vermicularis; 14- Glaucoma scintilans; 15-Trimyea compressum; 16-Metopus 
sp.; 17-Vorticella microstoma; 18-Saprodinium dentatum; 19-Caenomorpha 
edusula; 20-Colpidium colpoda; 21-Eristalis-larva; 22-Rotaria neptunia; 23-
Tubifex tubifex; 24-Chironomus thumnei-larva; 25-Spirillum undulans; 26-
Polytoma uvella (după I.Mălăcea, in Pricope,2000). 
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Indicatoare pentru ape oligosaprobe  

Vorticella campanula , indicatoare pentru ape betamezosaprobe  
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Vorticella convallaria Indicatoare a apelor alphamezosaprobe  

Vorticella microstoma, indicatoare a apelor poluate, polisaprobe  
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ZOOPLANCTON.ZOOPLANCTON.CrustaceeCrustacee--ccopepodeopepode,,
cladocerecladocere, Insecte, Insecte--CChironomidhironomidaaee etc.etc.

1. Calanoid copepod
2. Nauplius
3. Cyclopoid copepod
4. Bythotrephes

longimanus
5. Bosmina longirostris
6. Ceriodaphnia 

quadrangula
7. Bosmina crassicornis
8. Diaphanosoma 

brachiurum
9. Bosmina coregoni
10. Alona sp.
11. Holopedium gibberum
12. Daphnia sp.
13. Daphnia cristata
14. Daphnia pulex
15. Chironomidae
16. Chydorus sphaericus
17. Polyphemus pediculus

 

ZOOPLANCTON. ZOOPLANCTON. ROTIFEREROTIFERE
1. Difflugia pelagica
2. Tintinnopsis 

lacustris
3. Keratella tecta
4. Keratella quadrata
5. Keratella cochlearis
6. Trichocerca 

porcellus
7. Polyarthra vulgaris
8. Conochilus

hippocrepis
9. Euchlanis dilatata
10. Ascomorpha saltans
11. Keratella testudo
12. Kellicottia 

longispina
13. Brachionus rubens
14. Synchaeta sp.
15. Hexarthra mira
16. Gastropus stylifer
17. Asplanchna

priodonta
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CYANOPHYTACYANOPHYTA--alge albastrealge albastre

1. Microcystis aeruginosa
2. Microcystis viridis
3. Microcystis wesenbergii
4. Anabaena crassa
5. Woronichinia naegeliana
6. Microcystis botrys
7. Anabaena sp.
8. Gloeotrichia echinulata
9. Microcystis flos-aquae

 

CHLOROPHYTACHLOROPHYTA--alge verzialge verzi
CYANOPHYTACYANOPHYTA--alge albastrealge albastre

1. Pediastrum simplex
2. Pediastrum boryanum
3. Pediastrum duplex4. 
4. Dictyosphaerium

tetracothomum
5. Scenedesmus spp.
6. Pediastrum biradiatum
7. Eudorina elegans
8. Staurodesmus cuspidatus v. 

curvatus
9. Botryococcus braunii
10. Botryococcus terribilis

CyanophytaCyanophyta--alge albastrealge albastre
11. Scenedesmus ecornis
12. Anabaena sp.
13. Staurastrum anatinum
14. Scenedesmus opoliensis
15. Micrasterias furcata v. 

groenbladii
16. Staurastrum cf. planctonicum
17. Pediastrum duplex v. 

asperum
18. Haematococcus pluvialis
19. Pediastrum kawraiskyi
20. Cosmarium sp.
21. Woronichinia compacta
22. Coelastrum reticulatum
23. Xanthidium subhastiferum
24. Volvox aureus
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CHRYSOPHYTA. CHRYSOPHYTA. Heterocontae, Heterocontae, 
Diatomeae Diatomeae -- BacillariopytaeBacillariopytae

1. Asterionella formosa
2. Mallomonas punctifera 
3. Tabellaria fenestrata v. 

Asterionelloides
4. Tabellaria flocculosa
5. Chrysosphaerella 

longispina
6. Dinobryon divergens
7. Cryptomonas sp.
8. Cyclotella sp.
9. Stephanodiscus sp.
10. Ceratium hirundinella
11. Gymnodinium sp.
12. Dinobryon cylindricum
13. Dinobryon crenulatum
14. Fragilaria crotonensis
15. Planktolyngbya 

limnetica
16. Ceratium, cysta
17. Peridiniopsis polonicum
18. Dinobryon bavaricum
19. Mallomonas caudata

 

CYANOPHYTA-alge albastre
1. Woronichinia naegeliana
2. Woronichinia compacta
3. Snowella septentrionalis
4. Aphanocapsa holsatica
5. Chroococcus limneticus
6. Radiocystis geminata
7. Anabaena crassa
8. Anabaena flos-aquae
9. Merismopedia tenuissima
10. Merismopedia glauca
11. Anabaena sp.
12. Aphanizomenon gracile
13. Oscillatoria cf. Princeps
14. Planktothrix agardhii
15. Anabaena viguieri
16. Anabaena mucosa
17. Microcystis aeruginosa
18. Pseudostaurastrum 

limneticum

 



 630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asociaţii de organisme din iazuri şi heleşteie 
 
Fitoplanctonul este reprezentat prin  

 cianoficee din genurile Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis, Oscillatoria,  
 cloroficee din genuriie Scenedesmus. Pediastrum, Eudorina, Closterium,  
 flagelate precum Euglena, Phacus. 

 
Zooplanctonul este format din rotifere, cladocere si copepode.  

 Dezvoltarea lor prezintă o dinamică sezonieră legată de dezvoltarea fitoplanctonului:  
 primăvara se dezvoltă rotiferele şi copepodele,  
 la începutul verii apar cladocerii mici precum Moina, Simocephalus, 

care ulterior sunt înlocuite de altele mari precum Daphnia,  Bosmina.  
 Toamna cladocerele se reduc numeric si proliferează rotiferele 

(Asplachna, Keratella, Brachionus) si copepodele (Cyclops, 
Mesocyclops, Diaptomus). 

 Bacterioplanctonul este bine dezvoltat în aceste ecosisteme.  
 
Nectonul are o componenţă specifică diferită în funcţie de zona geografică.  

 În zonele colinare şi de şes, nectonul este format din specii de ciprinide (crap, caras, 
platică, oblete) în amestec cu răpitori (biban, ştiucă).  

 Iazurile şi heleşteiele destinate pisciculturii intensive sunt populate în amestec sau în 
monocultură cu ciprinide autohtone sau ciprinide sud-est asiatice (sânger, cosaş, novac, 
scoicar). 

 În zonele montane heleşteiele salmonicole sunt populate cu specii de păstrăv de râu, 
păstrăv curcubeu sau diferiţi hibrizi obtinuţi din păstrăvul fântânel. 

 

CiprinideCiprinide
Crap (Cyprinus carpio)

Caras (Carassius auratus)

Platică (Abramis brama)

Oblete (Alburnus alburnus)
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RăpitoriRăpitori
biban (Perca fluviatilis)

ştiucă (Esox lucius)

HeleHeleşşteieteie salmonicolesalmonicole populate cupopulate cu

 păstrăvpăstrăv de de râurâu
((SalmoSalmo truttatrutta fariofario) ) 

 păstrăvpăstrăv curcubeucurcubeu
((OncorhyncusOncorhyncus
mykissmykiss
= = SalmoSalmo irideusirideus) ) 

sausau diferidiferiţţii hibrizihibrizi obtinuobtinuţţii din din 
 păstrăvulpăstrăvul fântânelfântânel
((SalvelinusSalvelinus fontinalisfontinalis))
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Macrofite acvatice.  
Desen de Katia Sendra Tavares. ttp://www.ufscar.br/~probio/macrof_des.html 
 

ZoobentosulZoobentosul esteeste pupuţţinin variatvariat şşii cuprindecuprinde un un numărnumăr micmic dede
 molumoluşştete

LimneaLimnea PlanorbisPlanorbis

 oligocheteoligochete TubifexTubifex LimnodrilusLimnodrilus

 larvelarve de de dipterediptere ChironomusChironomus CulexCulex
 larvelarve de de odonateodonate: : AgrionAgrion,        ,        AeschnaAeschna

 larvelarve dede
coleopterecoleoptere

((DitiscusDitiscus))
 

 

Desen de Katia Sendra Tavares 
http://www.ufscar.br/~probio/macrof_des.html 
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Flora Flora durădură esteeste reprezentatăreprezentată prinprin speciispecii dede

 stufstuf
((PhragmitesPhragmites))

papurăpapură
((ThyphaThypha))

 rogozrogoz
((CarexCarex))

pipirigpipirig ((ScirpusScirpus))  

MacrofiteleMacrofitele submerse (flora submerse (flora moalemoale))

 broscaribroscariţţaa
((PotamogetonPotamogeton))
 troscotultroscotul de de 
apăapă ((PoligonumPoligonum))

cosorulcosorul apelorapelor sausau brădibrădişşulul
((CeratophyllumCeratophyllum))

penipeniţţaa apeiapei
((MyriophyllumMyriophyllum))  
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