
Manualele de biologie ale autorului sunt cunoscute și agreate în Ungaria de 25 ani. Ma-
teria inclusă în aceste manuale are la bază fondul de cunoștiințe din domeniu și cele de 
metodică ale profesorilor de specialitate. Un atribut foarte valoros al acestora este for-
mularea foarte exactă a textelor pe baza principiilor didactice și fondul de termeni bine 
de�nit. Manualele abordează materia prin unități tematice. La sfârșitul diferitelor capi-
tole – care sunt divizate conform orelor de curs – sunt formulate întrebări, care să ajute la 
înțelegerea materiei. Noul sistem de bacalaureat cu două nivele face necesară o reînnoire, 
care are drept scop ca pe lângă păstrarea culturii metodologice valoroase aplicate în pre-
darea materiei, să se prezinte elevilor și cerințele noului examen de bacalaureat de nivel 
mediu și superior, respectiv, prin glosarul completat, să ofere o culegere de termeni care 
trebuiesc însușiți. Modul de prezentare a cunoștințelor corespunde cerințelor din prog-
rama de învățământ, dar în același timp preia aspectele valoroase din edițiile precedente. 

D
r.

 L
én

ár
d

 G
áb

o
r 

   
B

IO
LO

G
IE

 1
2

2015.07.21   20:14:15

R. sz.: NT-33361
ISBN 978-963-19-7924-4

NT_33361_Bio12_borito_2022_tb.indd   1 2022. 02. 21.   11:40:36



DR. LÉNÁRD GÁBOR

B IOLOGIE 12
pentru liceu

Oktatási Hivatal

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  6/16/16  2:02 PM  Page 1



Manualul a fost aprobat cu nr. de înregistrare TKV/3032-5/2016 la data de 19. 04. 2016
Titlul manualului în limba maghiară: Biológia 12. (NT-16408/1)

Traducerea:
BUCIN BARNA

Lector:
DR. CRAI ŞTEFAN ADRIAN

Redactor responsabil:
SZABÓ MÁRIA

Redactor responsabil pentru limba română:
GABRIELA ELEKES

Ilustraţiile:
MEGYERI KATALIN, NAVRATIL ZSUZSA, PERMAY VILMOS

Fotografii:
DR. BÉCSY LÁSZLÓ, DR. FRANYÓ LÁSZLÓ, DR. LÉNÁRD GÁBOR, 

NAGY GY. GYÖRGY, DR. PAÁL TAMÁS, DR. SEREGÉLYES TAMÁS, 
DR. SZOLLÁTH GYÖRGY, DR. VARGA ZOLTÁN

Coperta:
KORDA ÁGNES

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködö szakértők:
BORDÁSNÉ SZELEZSÁN MÁRTA, VARGA ISTVÁN

© dr. Lénárd Gábor, Oktatási Hivatal
(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), 2015

A könyv megfelel az Oktatási Minisztérium kerettantervének [28/2000. (IX. 21.)].

ISBN 978-963-19-7924-4

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu 

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: NT-33361

Felelős szerkesztő: Elekes Gabriella • Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Kóródiné Csukás Márta • Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné

Terjedelem: 14,3 (A/5) ív • Tömeg: 310 gramm • 1. kiadás, 2022
Tördelés: Pytheas Kiadó és Nyomda

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomás, kötés: Pátria Nyomda

Felelős vezető: Orgován Katalin vezérigazgató

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  6/16/16  2:02 PM  Page 2



3

CUPRINS

Introducere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

EREDITATEA ÎN LUMEA VIE
Bazele eredităţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Legile de bază ale geneticii  . . . . . . . . . . 6
Câteva exemple de transmitere ereditară 10
Ereditatea legată de sex . . . . . . . . . . . . . 15
Transmiterea înlănțuită a genelor și 
recombinarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mutația  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Transmiterea caracterelor cantitative  . . 22
Tehnologia genetică  . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aplicațiile practice ale ingineriei genetice 26
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

BIOSFERA ŞI MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR
Caracteristicile generale ale 

sistemelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mediul și adaptabilitatea  . . . . . . . . . . . 32
Lumina ca factor de mediu  . . . . . . . . . . 36
Temperatura ca factor de mediu  . . . . . . 39
Efectul aerului asupra habitatelor  . . . . . 40
Efectul apei asupra organismelor vii  . . . 42
Proprietățile de bază ale solului . . . . . . . 44
Metabolismul ecosistemelor  . . . . . . . . . 47
Fluxul energetic al ecosistemelor  . . . . . 51
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Populaţiile şi asocierile de specii  . . . . 56
Structura populațiilor . . . . . . . . . . . . . . . 56
Modificările populației  . . . . . . . . . . . . . 58
Influențele reciproce ale populațiilor . . . 60
Structura asocierilor de specii  . . . . . . . . 64
Modificările biocenozelor  . . . . . . . . . . . 67
Principalele tipuri de biocenoze forestiere 
autohtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Principalele tipuri de asocieri de specii 
nelemnoase din Ungaria  . . . . . . . . . . . . 75
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Biomurile şi biosfera  . . . . . . . . . . . . . . 81
Ecosistemele marine  . . . . . . . . . . . . . . . 81
Biosfera din pădurile ecuatoriale . . . . . . 85
Biosfera savanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Biosfera zonelor subtropicale  . . . . . . . . 92 
Biosfera stepelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Biosfera pădurilor de foioase  . . . . . . . . 96
Biosfera pădurilor de conifere  . . . . . . . . 99
Biosfera de la poli  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Biosfera munților înalți  . . . . . . . . . . . . . 104
Biosfera şi protecţia naturii  . . . . . . . . . . 105
Biosfera şi protecţia mediului  . . . . . . . . 110
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

EVOLUŢIA LUMII VII
Bazele genetice ale evoluţiei  . . . . . . . . 116
Echilibrul genetic al populaţiilor  . . . . . . 116
Selecția naturală  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Adaptarea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Formarea speciilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Evoluţia biosferei . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Procesul evolutiv geologic 
din trecut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Evoluţia Pământului din perioada 
preistorică  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Procesele evolutive din era mezozoică 
a istoriei Pământului  . . . . . . . . . . . . . . . 139
Procesele evolutive din era neozoică 
a istoriei Pământului  . . . . . . . . . . . . . . . 142
Evoluția omului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Schimbarea mediului înconjurător 
al omului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rezumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Glosar de termeni  . . . . . . . . . . . . . . . . 157

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:37 AM  Page 3



Această serie de manuale cuprinde conţinutul
disciplinei de biologie pentru gimnaziu în trei
volume. 

Pentru o înţelegere cât mai uşoară a textelor
din manuale, acestea au fost completate cu
figuri. Referirile la figuri sunt prezente în text în
formatul prezentat mai jos: 

notarea figurilor din manual (Fig. 61)

Textele din manual sunt tipărite cu litere de
format normal. Pentru identificarea şi reţinerea
cât mai uşoară a noţiunilor importante, acestea
sunt tipărite cu litere îngroşate sau cursive.

Alineatele cu litere mărunte marcate la început cu
un pătrat verde cuprind informaţii suplimentare ale
temei prezentate, şi în aceste părţi vom găsi noţiuni
accentuate cu litere îngroşate sau cursive. Aceste
materiale suplimentare completează elementele capi-
tolului respectiv cu noi noţiuni sau alte abordări ale

temei respective, uneori prezentând elemente practice
legate de subiect sau completări de natură istorică ale
temei. În aceste alineate găsim foarte multe informaţii
legate de menţinerea sănătăţii şi de modul de viaţă
sănătos. 

Cele trei teme majore ale materiei sunt pre-
zentate pe parcursul a şase capitole. La subsolul
fiecărei pagini din manual este trecută denumi-
rea capitolului, ajutând astfel orientarea în
conţinutul materiei. Capitolele sunt divizate în
subunităţi mai mici. Aceste unităţi didactice se
termină cu întrebări şi exerciţii. Încheierea uni-
tăţilor mai mari se face printr-un rezumat, care
este util pentru studiul individual prin faptul că
oferă o retrospectivă prescurtată a elementelor
principale prezentate în capitolul respectiv. La
sfârşitul manualului, principalele noţiuni sunt
cuprinse într-un index, în care sunt marcate cu
asterisc (*) noţiunile care sunt incluse în materia
de bacalaureat. 

4
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6 BAZELE EREDITĂŢII

Legile de bază ale geneticii

Organismele vii au o structură ca şi cum ar fi
fost proiectate în prealabil. În fond, proprietăți-
le lor sunt determinate de reacțiile biochimice
desfăşurate în mod programat în procesele
metabolice care se desfăşoară în organism. Un
rol important în acest mecanism îl au substanțe-
le catalizatoare ale reacțiilor, proteinele enzi-
matice şi diferiții compuşi cu rol plastic şi regu-
lator, tot de natură proteică. Structura proteine-
lor depinde în primul rând de secvența aminoa-
cizilor care intră în componența lor. Această
secvență este determinată de molecula ADN
prin diferite canale informaționale, prin care
influențează sinteza de proteine. Informațiile
referitoare la secvența aminoacizilor la diferite
proteine este stocată în anumite segmente ale
moleculei ADN. În final, putem spune că aces-
te segmente ale moleculei ADN sunt răspunză-
toare în mod direct, prin intermediul sintezei
proteice, de proprietățile pe care le au indivizii
unei specii. Informațiile stocate în molecula
ADN se moştenesc de la o generație la alta, prin
procesul de reproducție. Deci, materialul eredi-
tar este ADN-ul, mai exact acele unități ale
moleculei, care vor determina natura a câte unei
trăsături, respectiv genele. De fapt nu trăsături-
le se transmit ereditar, ci acele gene care le
determină pe acestea. Înfățişarea determinată de
funcționarea genelor, totalitatea caracterelor
structurale şi funcționale ale individului poartă
denumirea de fenotip. Fundalul genetic care
determină formarea acestuia, totalitatea genelor
unui organism formează genotipul organismu-
lui respectiv. 

În timpul diviziunii celulare, masa de ADN a
celulelor se condensează sub formă de cromo-
zomi. În celulele diploide, cromozomii cores-
punzători, denumiți omologi, formează perechi
de cromozomi. În acestea se află 
câte două bucăți din fiecare genă, așezate pe
același loc pe care erau cromozomul patern și
matern. În natură, o anumită genă poate 

avea mai multe variante, pe care le denumim
alele. Exemple în acest sens sunt cele trei gene
alele care determină grupele sanguine ABO la
om. În populațiile naturale, numărul alelelor
unei gene variază de obicei între unu şi două-
zeci, în cazuri mai rare de la unu la mai multe
sute. În populația respectivă, alela cea mai frec-
ventă o denumim alela sălbatică. În celula
haploidă întâlnim numai una dintre perechea de
gene alele care în celula diploidă apare sub
formă de pereche. Dacă într-o celulă diploidă,
locul destinat unei anumite gene – locus – de pe
ambii cromozomi omologi este ocupat de două
alele identice, individul purtător este homozi-
got, iar dacă alelele sunt diferite, individul este
heterozigot pentru gena respectivă. Indiferent
de numărul total al alelelor existente pentru o
genă, într-un individ se vor găsi maximum două
dintre acestea. Dacă luăm în considerare faptul
că numărul genelor la un individ dintr-o specie
de vertebrate poate depăşi mai multe zeci de
mii, şi într-o populație a speciei respective pot
să apară nenumărate alele ale unei gene, este
evident că în natură probabilitatea apariției a
doi indivizi cu materialul genetic total identic
este foarte redusă. Astfel, putem spune că 
fiecare individ deține un material genetic indi-
vidual şi unic. Această diversitate imensă a
genotipurilor stă la baza varietății fenotipice 
pe care o putem observa la indivizii diferitelor
specii. 

Genetica este disciplina care studiază legitățile ere-
dității. Fondatorul acestei ştiințe este considerat călu-
gărul, profesorul şi botanistul austriac Johann
Gregor Mendel (1822 – 1884). Prin încrucişarea a
diferite soiuri de plante a obținut hibrizi care dacă
erau încrucişați mai departe între ei, generau urmaşi
între care apăreau indivizi cu trăsături foarte diferite.
Deoarece a fost interesat să cunoască exact cauzele
acestor fenomene, în 1854 a început să efectueze o
amplă serie de cercetări. Pentru efectuarea acestora a
considerat că mazărea este ca cea mai potrivită specie.
Experiențele le efectua pe un număr mare de indivizi,
pentru a înlătura efectele derutante ale fenomenelor
întâmplătoare. A proiectat cu migală fiecare experi-

BAZELE EREDITĂŢII
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7BAZELE EREDITĂŢII

ment şi a asigurat cu rigurozitate toate condițiile nece-
sare. 

A făcut însemnări detaliate până şi despre cele mai
mici amănunte ale experiențelor şi pentru elaborarea
concluziilor a folosit metode matematice şi statistice,
încă nefolosite în biologie în acea vreme. Rezultatele
muncii sale de mai mulți ani le-a publicat în 1866, în
lucrarea intitulată „Experiențe asupra hibridizării
plantelor”, în care relatează observațiile efectuate asu-
pra a peste zece mii de hibrizi, la care a urmărit evo-
luția a şapte trăsături distincte. Astfel, la mazăre a stu-
diat culoarea şi forma boabelor, aşezarea florilor şi
lungimea vrejului. Concluziile formulate în urma
rezultatelor experimentale sunt considerate până azi
legile de bază ale geneticii. În lipsa cunoştințelor de
histologie la acea vreme, contemporanii au primit cu
neînțelegere activitatea lui Mendel, rolul epocal al
acesteia în punerea bazelor biologiei moderne a fost
recunoscut numai după moartea savantului, după
1900, când mecanismul diviziunii celulare şi structu-
ra cromozomilor au devenit cunoscute. 

Pentru prezentarea legilor de bază ale eredi-
tăţii am ales câteva din experiențele efectuate
de Mendel. Una din proprietățile ereditare tipi-
ce ale plantelor de mazăre este suprafața netedă
sau rugoasă a boabelor (Fig. 1). Să începem
analiza cu plante din generația parentală homo-
zigote pentru această proprietate. Pentru identi-
ficarea alelelor folosim diferite litere. În situația
de față, perechea de alele care determină supra-
fața netedă a boabelor să le notăm cu AA, în
timp ce perechea de alele care determină supra-
fața rugoasă a boabelor să fie notate cu aa.
Desigur, în gameții haploizi materni sau paterni
există numai una dintre alelele A sau a. Să ana-
lizăm posibilitățile de recombinare dintre game-
ții parentali cu ajutorul unui tabel (Fig. 2)!
Cuvântul „parental” provine din latinescul
„parentes” care înseamnă părinte, din care
cauză de multe ori în tabelele genetice generația
parentală este notată cu litera P. În mod asemă-
nător, simbolul pentru notarea primelor două
generații descendente F1 şi F2 provine din
cuvântul latinesc filiales care înseamnă urmaş.
După încrucişarea gameților proveniți de la cei
doi părinți homozigoți, la fiecare individ din
generația F1 se regăsesc alelele care determină
atât proprietățile materne, cât şi cele paterne.
Deci, din punctul de vedere al genotipului,
generația F1 este heterozigotă, având compo-
nența perechii de alele Aa, iar din punctul de

Fig. 1 Proprietățile boabelor de mazăre 

neted AA

rugos aa

galben BB

verde bb

Fig. 2 Legea uniformității hibrizilor în prima generație

P

AA aa

F1

A A

a

a

Aa Aa

Aa Aa

Genotipul la F1: 4 Aa
Fenotipul la F1: 4 neted
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vedere al fenotipului, toate boabele au în mod
unitar suprafața netedă. La indivizii cu genotip
heterozigot dintre cele două caractere care apar
la cei doi părinți, numai unul se manifestă feno-
tipic, pe acesta îl denumim caracter dominant,
iar cel care rămâne ascuns se numeşte caracter
recesiv. Mendel a rezumat concluziile sale refe-
ritoare la acest fenomen în legea uniformităţii
hibrizilor în prima generație care are următorul
conținut: toţi indivizii din prima generaţie pro-

veniţi din încrucişarea unor părinţi homozigoţi
sunt identici atât din punctul de vedere al geno-
tipului, cât şi al fenotipului. 

Mendel a continuat cu încrucişările, folosind
la acestea indivizi din generaţia descendentă.
Regula conform căreia numai o alelă din pere-
chea de alele – provenită de la unul dintre
părinţi – se găseşte în celulele gametice haploi-
de este, desigur, valabilă şi pentru indivizii
heterozigoţi (Fig. 3). La generaţia F2, trei sfer-
turi din descendenţii indivizilor heterozigoţi
manifestau caracterul dominant, iar la un sfert
din aceştia se manifesta caracterul parental
homozigot recesiv. După caracterul uniform al
generaţiei F1 avem la generaţia F2 o revenire a
segregaţiei caracterelor fenotipice, reapar
caracterele parentale iniţiale, respectiv plante
cu boabe netede şi plante cu boabe rugoase.
Însă proporţia dintre cele două fenotipuri de 3:1
nu reflectă proporţiile dintre diferitele genoti-
puri. Fenotipul dominant apare la două genoti-
puri, la cei 25% homozigoţi pe caracterul domi-
nant şi la cei 50% heterozigoţi, iar restul de
25% homozigoţi recesivi vor prezenta caracte-
rul recesiv. Mendel a efectuat experienţele
urmărind numeroase alte perechi de caractere,
şi de fiecare dată a obţinut aceleaşi rezultate
(Fig. 4), pe baza cărora a formulat legea segre-
gării caracterelor, conform căreia caracterele
parentale nu se contopesc la indivizii heterozi-
goţi din generaţia F1, ci reapar neschimbate la
indivizii din generaţia F2. 

8 BAZELE EREDITĂŢII

Fig. 3 Legea segregării

F1

Aa Aa

F2 a

a

A

A

Genotipul a F2: 1AA : 2Aa : 1aa
Fenotipul la F1: 3 neted : 1 rugos

AA Aa

Aa aa

Fig. 4 Segregaţia caracterelor la generaţia F2, conform cercetărilor efectuate de Mendel 

FENOTIP DOMINANT RECESIV PROPORŢIA

Boabe de mazăre

Boabe de mazăre

Cotiledoane

Coaja

Păstăile 

Locul florilor 

Înălţimea plantelor 

netede 882

rotunde 5474

galbene 6022

gri 705

verzi 428

jos 651

Înaltă 787

rugoase 299

rectangulare 1850

verzi 2001

albă 224

galbene 152

sus 207

pitică 277

2,95 :1

2,96 :1

3,01 :1

3,15 :1

2,82 :1

3,14 :1

2,84 :1
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9

Prin cercetările efectuate de Mendel s-au elu-
cidat relaţiile dintre transmiterea ereditară a
diferitor caractere. La început a studiat alelele
câte unui caracter, apoi a efectuat încrucişări
între părinţi ce se deosebeau prin două perechi
de caractere. La una din aceste experienţe, pe
lângă caracterul neted sau rugos al boabelor, a
studiat şi transmiterea culorii galbene sau verzi a
cotiledoanelor, iar evaluarea rezultatelor le-a
făcut prin metode matematice-statistice. Dintre
părinţii homozigoţi utilizaţi în experienţă, indi-
vizii paterni dominanţi aveau alele AA pentru
boabe netede şi BB pentru cotiledoane galbene. 
Indivizii materni recesivi se caracterizau prin
alelele aa pentru boabe rugoase şi bb pentru
cotiledoane verzi (Fig. 5). 

După cum era de aşteptat, toţi indivizii gene-
raţiei F1 au fost identici. Fenotipul lor a fost
determinat de caracterele dominante, deci fieca-
re aveau boabe netede cu cotiledoane galbene. 

În urma încrucişării indivizilor heterozigoţi
între ei, în generaţia F2 s-au obţinut nouă feluri
de genotipuri diferite şi patru fenotipuri. După
studierea genotipurilor se poate constata că pro-
porţiile de transmitere ale ambelor caractere
luate în parte coincid cu cele constatate la trans-
miterea caracterelor determinate de o pereche de
alele. Deci, dacă simplificăm rezultatul obţinut
de (4AA : 8Aa : 4aa), vom obţine formula deja
cunoscută a raporturilor dintre genotipuri de
(1AA : 2Aa : 1aa). Dacă împărţim tabelul gene-
tic cu datele de mai sus cu o linie transversală în
patru grupe, vom observa că în fiecare grupă
repartiţia fenotipurilor este de 3:1. Dacă anali-
zăm concomitent toate variantele fenotipice pro-
duse în raport de 9:3:3:1, vom observa că apar
descendenţi la care sunt alăturate perechi de
caractere care nu se găseau alăturate pe cromo-
zomii indivizilor din generaţia parentală. 

Apariţia perechilor de caractere rugos-galben
şi neted-verde l-a condus pe Mendel la conclu-
zia că în timpul încrucişărilor, cele patru alele
din gameţii parentali care determină cele două
caractere se recombină total independent şi la
întâmplare, dând astfel naştere la combinaţii de
caractere complet noi. Pe baza rezultatelor a
nenumărate asemenea experienţe, Mendel
enunţă legea segregării independente a pere-
chilor de caractere, care de fapt stabileşte că în

BAZELE EREDITĂŢII

AB AB

ab

ab

AaBb AaBb

AaBb AaBb

AABB aabb

neted, galben x rugos, verde

x

AaBb AaBb

x

AB Ab aB ab

AB

Ab

aB

ab

AABB AABb AaBB AaBb

AABb AAbb AaBb Aabb

AaBB AaBb aaBB aaBb

AaBb Aabb aaBb aabb

P

F1

F1

F2

Fig. 5 Legea segregării independente a perechilor de
caractere
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urma transmiterii ereditare independente a dife-
ritelor perechi de caractere, la generaţia F2 pot
să apară şi combinaţii care diferă de formele ce
apar la generaţia parentală. Acest fenomen se
manifestă numai la încrucişări la care participă
părinţi ce se deosebesc prin mai mult de o pere-
che de caractere. Mendel a întreprins cercetări
privitoare la transmiterea ereditară a trei perechi
de caractere, unde a obţinut 27 genotipuri diferi-
te. În cazul perechilor de alele ce se recombină
independent, la generaţia F2 în urma recombină-
rii unei perechi de caractere pot să apară 3, pen-
tru două perechi de caractere 9, pentru trei
perechi de caractere 27, iar pentru n perechi de
caractere apar 3n genotipuri diferite. 

Câteva exemple 
de transmitere ereditară

Experienţele de încrucişări efectuate la începu-
tul secolului XX ca urmare a activităţii lui
Mendel au dovedit fără echivoc că legile de bază
ale geneticii sunt general valabile. La început au
fost reluate experienţele mendeliene, apoi expe-
rienţele cu diferite specii de plante şi animale s-
au extins tot mai mult. Un exemplu relevant al
eredităţii dominante-recesive la animale este
cel al taurinelor având culoarea părului bălţată
cu negru sau bălţată cu roşu (Fig. 6). S-a
demonstrat că transmiterea acestui caracter se
face monogenic, ca şi la încrucişările soiurilor
de mazăre. Alela dominantă a heterozigoţilor
(V) determină culoarea bălţată cu negru, iar
alela recesivă (v) este gena care determină
culoarea bălţată cu roşu. Generaţia F1, pe baza
legii uniformităţii, va fi formată numai din indi-
vizi cu genotipul Vv şi fenotipul bălţat cu negru.
În generaţia F2, în urma segregării alelelor apar
indivizi dominanţi – bălţat cu negru – şi recesivi
– bălţaţi cu roşu – în raport de 3:1. 

10 BAZELE EREDITĂŢII

1. Explicaţi pe baza celor învăţate anul trecut, care
este legătura dintre ordinea bazelor azotate din
molecula de ADN şi caracterele fenotipice! 
2. Ce este gena şi ce este alela? Care este diferenţa

dintre ele? 
3. Ce înseamnă noţiunile de genotip şi fenotip?
4. Stabiliţi fenotipul bobului de mazăre din Fig. 1

şi menţionaţi ce genotip posibil poate avea!
5. Documentaţi-vă şi ţineţi o scurtă prezentare

despre viaţa şi activitatea lui Johann Gregor
Mendel!
6. Stabiliţi cu ajutorul figurii 4, ce fenotip a avut

planta homozigotă recesivă studiată de Mendel din
punctul de vedere al caracterului urmărit?
7. Utilizând Fig. 5, explicați cele trei legi ale ere-

dităţii enunţate de Mendel!
8. De ce a fost nevoie de urmărirea a două perechi

de caractere pentru demonstrarea legii segregării
independente? 
9. Ce descendenţi se obţin din încrucişarea unor

plante de mazăre homozigote înalte cu plante
homozigote pitice? (Folosiţi Fig. 4!)
10. Ce descendenţi se obţin din încrucişarea a două
plante de mazăre heterozigote cu florile plasate în
jos? (Folosiţi Fig. 4!)
11. Ce descendenţi se obţin din încrucişarea a două
plante de mazăre heterozigote pentru ambele pro-
prietăţi, cu vrejul înalt şi florile plasate în jos?
(Folosiţi Fig. 4!)
12. Cum şi prin ce încrucişări am putea stabili des-
pre o fiinţă cu fenotip dominant dacă are genotip
homozigot sau heterozigot? Ce fel de fenotip trebu-
ie să apară la descendent, ca să ne asigure că a fost
heterozigot? Fig. 6 Transmiterea ereditară a culorilor bălţate cu

negru şi cu roşu la taurine 

P

F1

F2

vvVV

Vv

V v

V VV Vv

Vv vvV

×
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Numeroase caractere şi câteva simptome ale
unor boli ale omului sunt transmise tot prin ere-
ditate dominantă –recesivă. O boală cunoscută
este albinismul, în care conţinutul de pigment al
pielii, părului, ochilor este aproape zero, deci la
individul afectat apare o lipsă patologică de pig-
ment. În urma studierii unor arbori genealogici,
s-a ajuns la concluzia că albinismul este un
caracter recesiv al omului, indivizii albinoşi au
genotip homozigot aa. În medie, la 25 – 30.000
copii se naşte un albino. Deci, din punctul de
vedere al pigmentării, majoritatea covârşitoare a
oamenilor sunt homozigoţi dominanţi AA, şi
numai câţiva sunt heterozigoţi dominanţi, care
deţin alelele Aa. Din punctul de vedere al pig-
mentării, copiii născuţi din căsnicia unei persoa-
ne homozigote dominante cu una recesivă albi-
no vor fi pigmentaţi normal (Fig. 7a).
Probabilitatea naşterii unor descendenţi albino
din căsătoria unor persoane heterozigote este de
25% (Fig. 7b), iar la căsătoria dintre o persoană
heterozigotă şi una recesivă albino, probabilita-
tea creşte la 50%. De la sine se înţelege că din
căsătoria a doi părinţi albino recesivi, toţi copii
vor fi albino. 

În unele situaţii, dezvoltarea fenotipică a ale-
lelor dominante se produce mai puţin accentuat
la heterozigoţi decât la homozigoţi. Fenotipul
heterozigot este intermediar între cele două
fenotipuri homozigote. Aceasta este transmite-

rea ereditară intermediară. O plantă bine
cunoscută şi din grădinile din Ungaria sunt flo-
rile de barba împăratului din familia
Nyctaginaceae (Fig. 8). La indivizii cu flori de
diferite culori ale acestei specii, transmiterea
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Fig. 7b Copil albino 

Fig. 7a Transmiterea ereditară a albinismului la om 

AA aa Aa Aa AA aa

Aa aa
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ereditară a culorii florilor este determinată de o
pereche de alele. Dacă se încrucişează plante
homozigote cu flori roşii şi albe, în F1 toţi au
genotipul şi fenotipul identic. Însă, spre deosebi-
re de cazurile pe care le-am descris până acum,
fenotipul dominant la heterozigoţi se manifestă
mai puţin intens, astfel că descendenţii în loc să
aibă flori roşii, vor avea flori roz. În urma
încrucişării a doi heterozigoţi din aceştia va
rezulta generaţia F2, segregarea dintre fenotipul
dominant şi recesiv se va face în proporţie 
de 1 : 2 : 1, din care cei doi heterozigoţi vor pre-
zenta un fenotip dominant incomplet, având flo-
rile roz în loc de roşu (Fig. 8b). 

O variantă a transmiterii ereditare dominante-
recesive o reprezintă fenomenul de codomi-
nanţă. Un exemplu foarte cunoscut pentru acest
fenomen este transmiterea ereditară a grupelor
sanguine umane ABO. Formarea grupelor san-
guine ABO este determinată genetic de trei gene
alele, dintre care două, IA şi IB sunt dominante
faţă de gena recesivă i. Este cunoscut faptul că la
organismele diploide pe un anumit locus se pot
afla numai două gene alele, iar relaţia dintre
acestea va determina grupa sanguină a descen-
denţilor (Fig. 9). Genotipul indivizilor cu grupa
sanguină A- şi B- avea în componenţă alele
dominante. Grupa sanguină A- apare la indivizii
cu genotipul homozigot IAIA sau heterozigot IAi,
iar grupa sanguină B- este determinată de pere-
chea de alele IBIB homozigote sau IBi heterozigo-
te. Grupa sanguină O este determinată genetic
de perechea homozigotă de alele recesive ii.
Alelele IA şi IB sunt dominante în măsură egală
faţă de alela recesivă i. În cazul prezenţei lor
concomitente sub forma perechii de alele cu
componenţa IAIB, apare fenomenul de codomi-
nanţă, efectul ambelor alele se manifestă, iar
urmaşii cu acest genotip vor avea grupa sangui-
nă AB. 

Până acum am analizat exemple în care mani-
festarea unui caracter era determinată genetic de
o pereche de alele. Însă în numeroase cazuri,
manifestarea unui caracter este determinată
de mai multe perechi de alele. Acestea, de fapt,
se influenţează reciproc, fără să acţioneze direct
asupra genelor, ci indirect, prin intermediului
proteinelor produse de gene. Acestea pot să inte-
racţioneze în cadrul proceselor metabolice celu-
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Fig. 8a Flori roşii, albe şi roz de barba împăratului 

Fig. 8b Transmiterea ereditară intermediară 
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lare şi determină modificarea raportului de
segregare a fenotipurilor, fără să contravină legi-
lor de bază ale geneticii. Prin acest mecanism se
transmite ereditar forma crestei la încrucişările
dintre diferite rase de găini (Fig. 10). Forma
crestei la găini este determinată de două perechi
de alele. În urma încrucişării unei rase de găini

cu creasta în formă de trandafir cu una având
creasta tip mazăre, în F1 apare un nou fenotip,
creasta tip nucă. Acest fenotip apare numai dacă
ambele gene alele dominante R şi B sunt pre-
zente concomitent la un individ. În urma
încrucişării heterozigoţilor F1 cu creasta tip
nucă, în generaţia F2 segregarea fenotipurilor ar

Fig. 9 Transmiterea ereditară a grupelor sanguine AB0 

Fig. 10 Transmiterea ereditară a formei crestei la rasele de găini domestice 

creastă trandafir creastă tip mazăre creastă tip nucă creastă simplă

RR RR Rr Rr
BB Bb BB Bb
RR RR Rr Rr
Bb bb Bb bb
Rr Rr rr rr
BB Bb BB Bb
Rr Rr rr rr
Bb bb Bb bb

RB

RB

Rb rB rb

Rb

rB

rb

RbRb

rB

rB

Rr Bb Rr Bb

Rr Bb Rr Bb

P: RR bb  × rr BB
creastă trandafir creastă tip mazăre

F1: Rr Bb  × Rr Bb
creastă tip nucă creastă tip nucă

A, BA, B, AB, 0fenotipul F1 AB

A  × B A  × B AB  × 0

IB

IB

IA IA
IA IA IB

IB

i

i

ii iIA i IA i IB i

IA i IB iIB iIA IB

IA IB IA IB

IA IBIA IB

i

fenotipul P

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:38 AM  Page 13



14

trebui să se producă în proporţiile prevăzute de
legile mendeliene, adică 9 : 3 : 3 : 1. Cu toate
acestea, rezultatul este altul, pentru că în afară
de fenotipurile prenatale – creastă tip trandafir şi
mazăre – la descendenţi au apărut două fenoti-
puri noi, cel dublu dominant – creastă în formă
de nucă – şi cel dublu recesiv – creastă simplă,
care nu existau la părinţi. Fenotipurile noi au
apărut în ontogeneza anumitor indivizi ca rezul-
tat al acţiunii reciproce a proteinelor produse de
cele două tipuri de gene. 

Există şi forme de ereditate care sunt tocmai
opusul modelului de transmitere prezentat ante-
rior, la care mai multe caractere sunt determi-
nate de o singură pereche de alele. Exemplu în
acest sens reprezintă una din genele plantelor de
mazăre, care determină atât culoarea florilor, cât
şi culoarea cojii seminţelor. Acest lucru înseam-

nă de fapt că gena respectivă are rol de reglare în
producerea unei anumite substanţe, în cazul de
faţă colorantul denumit antocian, care apare în
flori şi în semințe, are acest rol. În flori, pig-
mentul produce culoarea bordo, iar în coaja
seminţelor, unde se amestecă cu alţi pigmenţi,
produce culoarea gri-brun. Un caz mult mai
complicat al acestui tip de ereditate generează
anemia falciformă sau sicklemia (Fig. 11).
Modificarea perechii de alele responsabile pen-
tru producerea hemoglobinei are efect asupra
structurii spaţiale ale hemoglobinei. În aceste
condiţii, hematiile iau forma unei secere şi în
mod frecvent ele se cuplează între ele formând
cheaguri. Periodic organismul îndepărtează
aceste cheaguri, determinând astfel o stare
autoanemică. În acelaşi timp, cheagurile împie-
dică circulaţia normală în diferite zone ale orga-
nismului. Capacitatea de transport de oxigen a
hematiilor modificate este mult mai redusă decât
cea a hematiilor normale, fapt care provoacă o
serie de modificări fenotipice. Ca o consecinţă a
tuturor acestor factori, indivizii homozigoţi
recesivi vor avea o durată de viaţă scurtă. În
aceste situaţii, o proteină codificată de o anumi-
tă genă influenţează indirect diferite procese
metabolice, care în continuare vor avea efect
asupra funcţionării a diferite organe. Astfel,
influenţa unei singure perechi de alele poate
avea consecinţe fenotipice multiple. 

BAZELE EREDITĂŢII

Fig. 11 Imaginea electromicroscopică spaţială a
hematiilor umane normale şi în formă de seceră. 

1. Comparaţi mecanismele de transmitere eredita-
ră dominant-recesivă cu cea intermediară şi codo-
minantă şi stabiliţi pentru fiecare, cu care fenotip
heterozigot se aseamănă fenotipul homozigoţilor !
2. Este posibil ca doi părinţi cu pigmentare nor-

mală a corpului să aibă un copil albino? (utilizaţi
Fig. 7 pentru a afla răspunsul!)
3. Este posibil ca toţi membrii unei familii de

patru persoane să aibă grupe sanguine diferite? (uti-
lizaţi Fig. 7 pentru a afla răspunsul!)
4. Documentaţi-vă, în afară de grupele sanguine

AB0, ce altă clasificare a grupelor de sânge se utili-
zează în anchetele poliţieneşti? Cum se moştenesc
aceste grupe sanguine?
5. Care este probabilitatea ca puii unui cocoş cu

creasta în formă de trandafir heterozigot şi a unei
găini cu creasta simplă să aibă creasta netedă? 
6. Explicaţi cum poate influenţa modificarea unei

perechi de alele simptomele multiple ale anemiei
falciforme? 
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Ereditatea legată de sex

În momentul fecundării, seturile haploide de
cromozomi ale gameţilor sunt unite sub formă
diploidă în zigot. În zigot, cromozomii seturilor
haploide formează perechi omoloage. Un cro-
mozom din perechea de omologi provine de la
tată, celălalt de la mamă. La plantele dioice şi la
animalele monosexuate, ca şi la om, una din
perechile de cromozomi omologi are rol major
în determinismul sexelor. Aceştia se numesc
heterocromozomi sau heterozomi. La perechea
de heterozomi, unul din sexe participă cu doi
cromozomi simetrici, în timp ce la celălalt sex,
heterozomii sunt diferiţi (Fig.12). La om şi la
majoritatea animalelor monosexuate şi plante
dioice, perechea heterozomală asimetrică XY
apare mai ales la masculi, în timp ce la femele
sunt caracteristice perechile heterozomale sime-
trice de tip XX. La păsări, fluturi şi câteva spe-
cii de plante apare determinismul sexual genetic
invers, la acestea femelele poartă perechea de
heterozomi asimetrici WZ, iar la masculi apare
perechea heterozomală simetrică ZZ. Deoarece
în timpul fecundaţiei întâlnirea celor două tipuri
de heterozomi au aceeaşi probabilitate, repartiţia
potenţială a sexelor la descendenţi este în medie
de 50-50%. Deci, caracterele sexuale sunt pro-
prietăţi ce se transmit prin heterozomi, raportul
de apariţie al acestora la nivel de generaţie nu
variază prea mult. 

Din perechea de heterozomi XX de la femelele
mamiferelor diploide, numai una este funcţională.
Cealaltă devine inactivă încă în stadiile incipiente ale
dezvoltării embrionare, deoarece în molecula ei de
ADN survin modificări care inhibă replicarea infor-
maţiei. La om, heterozomul X inactiv rămâne intens
condensat şi după diviziunea celulară, astfel încât
poate fi vizualizat şi observat chiar cu un microscop
obişnuit în nucleul celulelor feminine sub forma unei
mici formaţiuni intens colorate (testul Barr). Această
tehnică este folosită ca metodă cromozomală pentru
determinarea sexului, de exemplu la stabilirea sexului
la sportive în marile competiţii internaţionale.
Introducerea testului a fost necesară deoarece există
tulburări ce apar în etapele timpurii ale ontogenezei
embrionului mascul, în care producţia de hormoni
masculini este inhibată. Ca urmare, organele genitale
externe ale descendentului şi constituţia corporală a
acestuia vor purta caracterele feminine, în timp ce

gonadele acestuia vor fi masculine – testicule -, la fel
şi structura heterozomală XY. Pentru examinarea cro-
mozomală a sexelor – testul Barr-Bertram – se pot
folosi fie celule ale epiteliului bucal, fie celule din
rădăcina părului, sau chiar limfocitele dintr-un frotiu
sanguin. 

La sfârşitul verii, în locurile unde se găsesc
fructe răscoapte, în fermentaţie, apar şi roiuri de
musculiţe. Acestea sunt musculiţele de oţet, care
sunt de fapt unele din cele mai studiate animale
din punct de vedere genetic. În urma expe-
rienţelor efectuate pe aceste insecte s-a observat
că transmiterea anumitor caractere are legătură
cu heterozomii. Culoarea ochilor de la mus-
culiţele de oţet la tipul sălbatic este roşie. Acest
caracter este dominant faţă de alelele care deter-
mină celelalte culori ale ochilor. Între musculiţe
apar foarte rar şi indivizi cu ochii albi. Tocmai
aceste exemplare au fost folosite pentru studie-
rea transmiterii ereditare a culorii ochilor (Fig.
13). Un mascul cu ochii albi a fost încrucişat la
rând cu mai multe femele homozigote cu ochii
roşii. Conform legilor fundamentale ale geneti-
cii, generaţia F1 a fost uniformă cu ochii roşii.
Segregarea caracterelor în F2 s-a produs tot con-
form acestor legi 3 : 1. După studierea amă-
nunţită a unui grup de peste patru mii de indivizi
descendenţi, s-a remarcat un fenomen particular.
Toate musculiţele cu ochii albi erau de sex mas-
culin. Studiind indivizi cu ochii roşii din F2, s-a
constatat că distribuţia între sexe, femele şi mas-
culi este de 2 : 1 . De aici s-a tras concluzia că
există o legătură între transmiterea culorii ochi-
lor şi heterozomi. 

Apoi s-au efectuat noi experienţe unde carac-
terele parentale au fost inversate. Astfel, masculi
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Fig. 12 Transmiterea caracterelor sexuale 
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cu ochii roşii au fost încrucişaţi cu femele homo-
zigote cu ochii albi. În această situaţie, deja în F1

se constată o segregare asemănătoare cu cea de
la transmiterea caracterelor sexuale. O parte a
descendenţilor au ochii albi, cealaltă parte ochii
roşii. Toţi indivizii cu ochii albi erau masculi, iar
cei cu ochii roşii erau femele. Deci, caracterul
patern a fost moştenit de descendenţii femeli, iar
caracterul matern de către indivizii masculi. În
urma încrucişării indivizilor F1, la generaţia F2

atât la indivizii descendenţi cu ochii roşii, cât 
şi la cei cu ochii albi, distribuţia pe sexe era de
50 : 50. 

Toate aceste rezultate se pot explica numai
prin faptul că gena care determină culoarea
ochilor la musculiţa de oţet este legată de cro-
mozomul X. După aceste concluzii, numai la
musculiţa de oţet s-au descoperit mai multe sute
de gene, care se leagă de cromozomii sexuali. Şi
la om se cunosc peste o sută de gene de natură
heterozomală. Există numeroase caractere a
căror transmitere ereditară este legată de
sexul organismului. 

Introducerea în genetică a experienţelor cu efecti-
ve mari de animale şi folosirea musculiţei de oţet

(Drosophyla melanogaster) la experienţe este legată
de activitatea geneticianului american Thomas
Morgan (1866 – 1945). 

Această specie de insecte are mai multe trăsături
avantajoase din punctul de vedere al efectuării expe-
rienţelor. Este o specie nepretenţioasă, se poate ţine în
condiţii simple şi se înmulţeşte rapid, iar din ouăle
fecundate în 10-12 zile se dezvoltă indivizi ajunşi la
maturitate sexuală, astfel că în timp scurt se pot exa-
mina serii întregi de generaţii. Are în total patru
perechi de cromozomi, care din cauza dimensiunilor
lor relativ mari pot fi ţinuţi sub observaţie uşor. Este
una din speciile frecvent utilizate în experienţele
geneticii aplicate până în ziua de azi. 

Utilizând experienţe genetice efectuate sistema-
tic, Morgan a demonstrat că la musculiţa de oţet cele
mai mărunte detalii corporale au legătură cu 
structura cromozomilor. În lucrarea sa intitulată
Teoria cromozomială a eredităţii, publicată în 1926,
dezvoltă ideea că fiecărui caracter ereditar al unui
individ îi corespunde o particulă materială: gena afla-
tă pe unul din cromozomii proveniţi de la părinţi.
Deoarece unul din cromozomii pereche provine de la
mamă, iar celălalt de la tată, fiecare caracter ereditar
trebuie să aparţină unei perechi de gene. Pentru stu-
diul cromozomilor ca purtători ai informaţiei eredita-
re, lui Thomas Morgan i s-a decernat premiul Nobel
în anul 1933. 

O altă trăsătură a cărei transmitere este legată
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Fig. 13 Transmiterea genelor heterozomale 
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de apartenenţa sexuală este moştenirea maladiei
denumită hemofilie care afectează capacitatea
de coagulare a sângelui. Această boală este con-
tactată în primul rând de băieţi. Deoarece sânge-
le celor afectaţi nu se coagulează în prezenţa
aerului, plăgi relativ mici pot produce hemoragii
însemnate. Părinţii băieţilor cu hemofilie au
fenotipul sănătos, dar gena recesivă responsabi-
lă de producerea bolii este purtată de mamă, pe
cromozomul sexual, şi o transmite la descen-
denţii băieţi (Fig. 14). Dacă băiatul afectat ajun-
ge la maturitate şi se căsătoreşte cu o femeie
care nu este purtătoare a acestei gene a hemofi-
liei, băieţii lor nu vor fi hemofilici, deoarece au
moştenit cromozomul X de la mamă. În schimb
fetele, care au moştenit cromozomul X al tatălui,
chiar având fenotipul sănătos, vor fi purtătoare
ale maladiei. 

Transmiterea înlănţuită 
a genelor şi recombinarea

Prima dovadă a faptului că fiecare genă are un
loc bine stabilit pe cromozom s-a obţinut în urma
studierii eredităţii legate de sex. Deoarece pe cro-
mozomii indivizilor eucarioţi se evaluează a fi
mai multe zeci de mii de gene, este puţin proba-
bil ca segregarea fiecărei gene să se producă în
mod independent. În experienţele efectuate pe
musculiţele de oţet, Thomas Morgan a observat
că numeroase caractere se transmit în mod aso-
ciat. Un exemplu îl constituie perechea de carac-
tere formată din forma aripilor şi forma abdome-
nului. La indivizi de tipul sălbatic s-au notat cu S
cei cu aripi normale şi cu P cei cu abdomen de
mărime normală, acestea fiind caracterele domi-
nante. S-au identificat însă şi câţiva indivizi
având proprietăţile recesive de aripi rudimentare
s şi abdomen îngust p . Indivizii din cele două
grupe – tip sălbatic, dominant şi cei cu proprie-
tăţi recesive – au fost încrucişaţi, apoi s-au stu-
diat descendenţii F1. Conform aşteptărilor, la
descendenţi s-au manifestat proprietăţile domi-
nante. În urma încrucişărilor următoare dintre
descendenţi, aşteptările erau ca în F2 cele două
perechi de caractere să producă segregarea inde-
pendentă şi să se producă patru fenotipuri în pro-
porţii de 9 : 3 : 3 :1 . Însă în experiment, în F2 au
reapărut caracterele parentale în proporţie de 3 :
1 , deci 75% din indivizi aveau aripi şi abdomen
normal, iar 25% din descendenţi aveau aripi
rudimentare şi abdomenul îngust (Fig. 15). Acest
lucru este posibil numai dacă cele două perechi
de alele se transmit înlănţuit, asociate între ele la
urmaşi. Acest lucru însă presupune ca şi pe cro-
mozom să fie plasate alăturat ca gene înlănţuite.
Numeroase cercetări ulterioare au confirmat con-
cluziile lui Morgan referitoare la faptul că anu-
mite caractere care se transmit înlănţuit sunt
determinate de anumite segmente cromozomale
care sunt poziţionate apropiat. Astfel, la organis-
mele vii, pe lângă caracterele ce se transmit inde-
pendent, se observă anumite trăsături care se
transmit înlănţuit şi sunt controlate de gene
înlănţuite. 

Fenomenul înlănţuirii îl întâlnim sistematic la
selectarea plantelor de cultură sau la selecţia raselor
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Fig. 14 Transmiterea ereditară a hemofiliei 
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de animale. Înlănţuirea strânsă a proprietăţilor utile
ale plantelor de cultură sau animalelor domestice
uşurează mult munca agricultorilor, deoarece printr-o
singură încrucişare, indivizii speciei cu care se ocupă
vor transmite descendenţilor lor mai multe caractere
utile. Pe de altă parte, înlănţuirea – altfel spus linka-
ge-ul – dintre trăsături utile şi altele categoric deza-
vantajoase produce probleme serioase în practică la
selecţia speciilor de cultură. Gena care determină
culoarea galbenă a seminţelor de in este strâns legată
de gena care determină conţinutul ridicat al seminţei
în ulei de bună calitate. Din păcate şi genele care
determină predispoziţia la boli şi producţii reduse la
seminţe sunt înlănţuite cu cele anterioare. Din aceas-
tă cauză, în practică nu se poate selecţiona un soi de
in care să aibă coaja seminţelor galbenă, sămânţa să
conţină mult ulei, să fie rezistentă la boli şi să aibă
producţie ridicată. 

Experienţele efectuate de Morgan cu mus-
culiţele de oţet pentru demonstrarea transmiterii
înlănţuite a caracterelor au fost reluate şi evalua-
te cu numeroase alte specii. Astfel, s-a descope-
rit că la unele specii de porumb, genele care
determină culoarea şi netezimea suprafeţei boa-
belor de porumb au locii apropiaţi pe una din
perechile de cromozomi ai porumbului şi se
transmit înlănţuit. Alegând doi părinţi homozi-
goţi, s-a făcut încrucişarea între indivizi cu gene
dominante D pentru seminţe lucioase şi E pentru
seminţe netede, cu indivizi având gene d pentru
seminţe mate şi e pentru seminţe zbârcite (Fig.
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Fig. 15 Ereditatea înlănţuită 
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16). În generaţia F1 toate boabele sunt heterozi-
gote, la acestea se manifestă caracterele domi-
nante. Indivizii heterozigoţi F1 au fost retroîn-
crucişaţi cu indivizi parentali homozigoţi rece-
sivi. Din retroîncrucişare, conform regulilor lin-
kage-ului, se aştepta obţinerea celor două carac-
tere parentale în raport de 50-50%. Rezultatele
obţinute erau apropiate de cele preconizate, dar
pe lângă acestea, în proporţie foarte mică de câte
2% au apărut şi combinaţii noi. La experienţele
cu Drosophyla efectuate pentru urmărirea feno-
menului de linkage, au fost înregistrate în pro-
porții reduse și  combinații noi. În urma cer -
cetărilor s-a ajuns la concluzia că acest fenomen
este declanşat de o cauză legată de procesul
meiozei. În decursul diviziunii celulare meioti-
ce, câte o cromatidă a cromozomilor omologi
aflaţi strâns unul lângă celălalt se încrucişează –
crossing over şi astfel are loc transferul reciproc
a câte unei porţiuni din ele. Prin urmare, pe
secţiunea respectivă a perechii de omologi are
loc un schimb de alele. În urma acestei noi
combinări, deci recombinări, genele îşi pot
schimba aranjamentul, acest lucru se manifestă
la genotip, dar şi la fenotip. În cazul concret 

al soiurilor de porumb studiate, acest lucru
înseamnă că în afară de indivizii care prezintă
trăsăturile parentale şi reprezintă majoritatea
descendenţilor, apar şi indivizi cu seminţe
lucioase şi zbârcite sau mate şi netede în raport
de câte 2%. 

Schimbul de alele este o caracteristică genera-
lă a meiozei. Fenomenul este precedat de asocie-
rea în perechi a cromozomilor omologi de origi-
ne maternă şi paternă, care de acum înainte con-
stituie printr-o legătură puternică o unitate for-
mată din patru cromatide. Dintre acestea, două
vor trece peste omoloagele lor şi vor forma câte-
va puncte de intersecţie (Fig. 17). În cazul cro-
mozomilor mai lungi, se pot forma chiar mai
multe puncte de intersecţie. La intersectările
cromatidelor, sub acţiunea unor enzime segmen-
tele care urmează a fi schimbate se dezlipesc de
cromatida iniţială, apoi se unesc cu celelalte cro-
matide care participă la schimb. Cu aceasta,
informaţia genetică de la mamă şi tată poate să
ajungă pe acelaşi cromozom, şi astfel în gameţi
vor fi cromozomi recombinaţi, cu o combinaţie
de gene cu totul nouă. 

În afară de aceasta, în decursul meiozei cro-
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Fig. 17 Câteva tipuri de crossing over. 
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mozomii de origine maternă şi paternă ai
individului se amestecă, se recombină şi ajung
în gameţi în urma unei distribuţii la întâmplare. 

În esenţă, diversitatea gameţilor şi recombina-
rea caracterelor parentale este cauzată de schim-
burile de alele şi distribuirea cromozomilor la
întâmplare. 

Una din cauzele fundamentale ale diversităţii
genetice a organismelor vii este fenomenul
recombinării. Descendenţi cu genomul recombi-
nat pot să ia naştere atât în urma eredităţii inde-
pendente, cât şi în urma eredităţii înlănţuite.
Dintre proprietăţile plantelor de mazăre folosite
la experienţe, Mendel a ales şapte caractere care
erau determinate de gene aşezate fiecare pe altă
pereche de cromozom-ulterior. S-a aflat că 
această alegere fericită a fost rezultatul întâm-
plării. În decursul eredităţii independente, alele-
le diferitelor caractere se vor distribui în gameţi
în mod absolut independent, combinându-se în
mod aleatoriu. Rezultatul aşteptat este ca jumă-
tate din descendenţi să posede genotip parental,
cealaltă jumătate genotip recombinat. Studiile
efectuate de Morgan au arătat că dacă genele
unei anumite proprietăţi se află pe acelaşi cro-
mozom, atunci de obicei informaţiile paterne şi
materne se vor transmite înlănţuit cu excepţia
situaţiilor când între cromozomii care găzduiesc
genele înlănţuite se produce o recombinare.
Acest lucru este influenţat şi de poziţia locusului
unei gene faţă de cealaltă, a celor care determi-
nă caracterele înlănţuite. Dacă locii sunt foarte
apropiaţi pe perechea respectivă de cromozomi,
atunci recombinarea se produce foarte rar.
Experienţa cu transmiterea înlănţuită a culorii şi
suprafeţei boabelor de porumb constituie un
exemplu, în acest sens. În schimb, cu cât locii
genelor care transmit caractere înlănţuite sunt la
o distanţă mai mare, cu atât frecvenţa recombi-
nărilor la descendenţi este mai mare.

Mutaţia

Dacă recombinarea am numit-o una din cauzele
diversităţii genetice, cealaltă cauză este fără
îndoială fenomenul mutaţiei. În timp ce în urma
recombinării are loc o combinare unică a gene-
lor, mutaţia produce modificarea materialului
ereditar. 

Apariţia bruscă a modificării genetice este de
obicei întâmplătoare, de regulă este generată de
factorii mutageni aflaţi în mediul intern şi extern
al organismului. Majoritatea acestora sunt încă
necunoscuţi, dar câţiva dintre ei, cum ar fi ira-
dierea cu particule, radiaţiile ultraviolete sau
acţiunea unor substanţe chimice au fost deja des-
coperite. 

În timpul replicării moleculei de ADN, modi-
ficări se produc cel mai frecvent la nivelul gene-
lor, pe care le denumim mutaţii genetice.
Probabilitatea ca o nucleotidă din o sută de
milioane să se aşeze la un loc eronat este mare.
La dublarea genomului uman, această valoare
înseamnă probabilitatea apariţiei a aproximativ
o sută de erori. Aceste modificări survenite din
mutaţii genetice sunt corectate de mai multe
mecanisme moleculare, dar dacă acestea nu
funcţionează, modificarea apărută la nucleotide-
le moleculei de ADN în numai un singur punct
poate produce modificări fenotipice vizibile. 

În afară de modificările moleculare, mutaţiile
genetice mai produc şi modificări ale cromozo-
milor. Cromozomii sunt, de fapt, structuri fragi-
le, însă integritatea lor fizică este indispensabilă
pentru funcţionarea celulară normală. Mutaţiile
care îi afectează au fost denumite cu termenul
generic de mutaţii cromozomiale (Fig. 18). În
timpul meiozei, ruperea şi reunirea cromozomi-
lor este un fenomen natural. Fenomenul de
îmbătrânire sau diferite efecte de mediu cu
caracter mutagen pot provoca ruperi de cromo-
zomi. 

Unul din tipurile de mutaţii cromozomiale
este deleţia, în care din cauza pierderii unor seg-
mente cromozomale, una din cromatide devine
mai scurtă. În asemenea cazuri se poate întâmpla
ca alela dominantă să se piardă, iar fenotipic
caracterul recesiv ajunge să se manifeste. 

Celălalt tip de mutaţie cromozomică este
reprezentat de fenomenul de duplicaţie când
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1. Care lege a lui Mendel nu este valabilă pentru
transmiterea ereditară prezentată în Fig. 15?
2. Care este motivul pentru care în transmiterea

înlănţuită prezentată în Fig. 16 se formează combi-
naţii noi? 
3. Cum se încadrează fenomenul recombinării în

procesul meiozei? Studiaţi Fig. 16! 
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anumite segmente din cromozomul mutant apar
de două ori. Duplicaţia poate accentua manifes-
tarea unui caracter, de exemplu dacă are loc
duplicarea genelor determinante ale unei culori,
fenotipul va prezenta culoarea respectivă mai
închisă. 

Relocările intracromozomiale pot de aseme-
nea să modifice structura cromozomilor. Dacă
un cromozom se rupe în două locuri, este posibil
ca segmentul central să se reaşeze în locul lui
iniţial din cromozom după o inversie. Astfel,
setul original de gene rămâne neschimbat, dar
ordinea lor în cromozom va fi modificată. 

În final, este posibil să aibă loc o translocare
reciprocă a segmentelor rupte din cromozomii
neomologi. 

O modificare genetică este considerată şi multipli-
carea numărului de cromozomi. Numărul haploid n de
cromozomi se completează în celulele diploide 2n cu
seria de cromozomi omologi. Dacă într-o celulă
numărul cromozomilor este un multiplu al numărului
de 2n, aceasta este o celulă poliploidă. Poliploidia
este un fenomen care apare în primul rând la plante şi
efectele ei pozitive sunt utilizate cu succes în selecţia
plantelor. De exemplu, indivizii poliploizi de vie, por-
tocal, măr sau castravete dau producţii mult mai mari.
Fructele bananierilor diploizi sunt pline de seminţe,
abia au un pic de pulpă comestibilă, în timp ce fructe-
le bananierilor poliploizi nu au seminţe. 

21BAZELE EREDITĂŢII

1. Ce este mutaţia?
2. Despre ce efecte mutagene aţi auzit? Căutaţi

alte exemple pe internet! Sistematizaţi-le!
3. Ce legătură este între efectul mutagen şi cel car-

cinogen (care produce cancer)? Care din aceste
două categorii este mai vastă?
4. Anemia falciformă este o mutaţie genetică (Fig.

11). Explicaţi maladia prin mutaţia unei alele!
5. În secvenţa de nucleotide a unei gene, o bază

azotată este schimbată cu alta. Studiind codul gene-
tic, aflaţi dacă acest caz poate fi unul dintre acelea
când modificarea secvenţei de aminoacizi nu are
efect, deci este o mutaţie latentă!
6. Prezentaţi mutaţiile cromozomiale utilizând

Fig. 18. 
7. Care este motivul faptului că pentru menţinerea

diversităţii genetice este nevoie şi de recombinare,
dar şi de mutaţie? 

Fig. 18 Tipurile mutaţiilor cromozomiale
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Transmiterea caracterelor 
cantitative

Până acum am studiat transmiterea unor caracte-
re care erau semne distinctive pentru individul
respectiv. Variantele lor fenotipice nu alcătuiau
o serie continuă. Asemenea exemple sunt supra-
faţa rotundă sau rugoasă/rectangulară a
seminţelor de la o anumită specie vegetală,
forma normală sau rudimentară a aripilor de la
specii de insecte folosite la experienţe şi altele.
Există însă şi diferenţe ale caracterelor la indivi-
zii unei populaţii care se manifestă în dimen-
siuni (de exemplu înălţimea corporală) sau se

exprimă numeric (de exemplu producţia de ouă
la găini) sau sub forma unor progresii numeri-
ce (de exemplu succesiunea de culori ale fenoti-
purilor). Aceste caractere au fost denumite cu
termenul generic de caractere cantitative.
Manifestarea lor nu este determinată numai de o
genă, ci de o însumare a mai multor gene.
Fiecare din aceste gene are un rol minor în for-
marea fenotipului respectiv. Deoarece aceste
caractere nu se referă numai la un individ, pen-
tru evaluarea şi analizarea rezultatelor şi stabili-
rea unei valori medii valabile asupra populaţiei
studiate, se va lua în calcul un număr mare de
indivizi.

Un prim exemplu pentru explicarea caractere-
lor cu dinamică progresivă este cel al culorilor
boabelor de grâu. Au fost încrucişate soiuri de
grâu cu seminţe bordo şi albe. La generaţia F1,
coaja de la toate boabele avea culoarea roşie
intermediară. Însă în generaţia F2, pe baza culo-
rii cojii, seminţele de grâu se puteau împărţi în
cinci grupe. Culorile tot mai închise se pot
împărţi în alb – roşu deschis – roşu intermediar
– roşu închis – bordo, care apar în proporţie de 
1 : 4 : 6: 4 : 1 (Fig. 19). S-a studiat şi distribuţia
genotipurilor şi s-a constatat că intensitatea
culorii seminţelor este direct proporţională cu
numărul de alele dominante A şi B prezente
împreună în genotipul respectiv. În genotipul
aabb al boabelor de grâu albe, numărul alelelor
dominante este 0, în timp ce la cele bordo cu
genotip AABB, este 4. Odată cu creşterea aces-
tui număr, intensitatea culorii creşte. Deci, efec-
tul genelor se manifestă în culoarea fenotipului
prin însumarea numărului lor. Numărul indivizi-
lor din diferitele categorii de culoare aşezate ală-
turat ne prezintă o distribuţie normală.

Manifestarea fenotipică a caracterelor cantita-
tive depinde în măsură foarte mare de mediu,
deoarece variaţiunile ce se manifestă în caracte-
rele cantitative pot fi provocate atât de factori
genetici, cât şi cei de mediu. Cu cât determinis-
mul genetic are o bază mai largă, cu atât varia-
bilitatea caracterului respectiv depinde mai
puţin de factorii de mediu. 

Partea de variabilitate a fenotipului care
depinde numai de efectele generale ale genelor o
denumim heritabilitate. Aceasta este o proprie-
tate foarte importantă a caracterelor cantitative.
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Fig. 19 Distribuţia normală a caracterelor cantitative 
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Ea nu arată numai măsura generală a efectelor
pe care genele o exercită sau proporţia în care
acea proprietate se transmite genetic, dar cunos-
când valoarea heritabilităţii caracterului, putem
estima gradul de manifestare a caracterului can-
titativ respectiv la generaţia următoare. Această
constatare stă la baza selecţiei aplicate a plante-
lor şi animalelor. 

Tehnologia genetică

Structura şi exprimarea caracterelor biologice
ale organismelor vii este reglementată de siste-
mul informaţional al moleculei lor ADN. Prin
descifrarea codului genetic s-a făcut cunoscut
limbajul informaţional universal valabil în
întreaga lume vie. Acest lucru însă nu înseamnă
în mod implicit doar citirea/decodificarea tutu-
ror informaţiilor cuprinse în molecula ADN dar
şi delimitarea genelor unele de altele. Motivul
major care duce la acest lucru este dimensiunea
uriaşă a moleculei ADN. Şi cea mai mică mole-
culă ADN conţine peste cinci mii de nucleotide,
dar nu sunt rare moleculele alcătuite din milioa-
ne de nucleotide. Din această cauză, identifica-
rea unei anumite gene, evoluând pas cu pas de-a
lungul moleculei, pare o sarcină aproape impo-
sibilă. Problema este accentuată de faptul că
între gene, mai mult în interiorul genelor, există
secţiuni ADN care nu au rol în codificare, nu
conţin informaţii referitoare la sinteza proteine-
lor. Fireşte, aceste părţi vor fi înlăturate din
molecula ARNm mesager, care transportă infor-
maţiile sintezei proteice (Fig. 20). 
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Fig. 20 Gena unei molecule proteice aflată în albuşul
de ou 

1. Enumeraţi cât mai multe caratere cantitative.
Gândiţi-vă la plantele de cultură şi la rasele selecta-
te de animale. Căutaţi şi exemple referitoare la om!
2. Folosind sistemul de notare a noţiunilor cheie

din textul manualului, identificaţi elementele speci-
fice caracterelor cantitative! Enumeraţi-le pe aces-
tea din memorie! 
3. Comparaţi caracterele calitative şi cantitative!

Luaţi în considerare un număr cât mai mare de cri-
terii! 
4. Lucrând pe grupe, faceţi grafice referitoare la

diverse caractere cantitative ale colegilor din clasă!
Care poate fi motivul faptului că la unele caractere,
distribuţia nu este de tip normal, ci apare un grafic
bimodal? Cum putem transforma aceste distribuţii
în forme de distribuţie normale?
5. Plantăm un soi de mazăre şi după maturarea

recoltei măsurăm greutatea medie a boabelor. Le
alegem pe cele cu greutatea cea mai mare şi pe
acestea le alegem pentru a fi plantate în anul urmă-
tor. După culegerea noii recolte, măsurăm din nou
greutatea medie a boabelor şi vedem că este identi-
că cu cea din anul trecut. La ce concluzie ne duce
această constatare? La ce concluzie am putea ajun-
ge, dacă greutatea medie din ultimul an ar fi cu
puţin mai mare decăt cea din anul anterior?
6. Pentru descoperirea trăsăturilor umane transmi-

sibile genetic, analizele efectuate pe gemeni sunt
foarte importante. Ce credeţi, de ce? Ce fel de
gemeni sunt cooptaţi în asemenea analize?
7. Când un caracter cantitativ este influențat de

două gene, diferenţiem cinci genotipuri. Câte geno-
tipuri se diferenţiază în cazul caracterelor cantitati-
ve determinate de trei gene? Unul din rândurile tri-
unghiului Pascal este raportul de 1:4:6:4:1, ce apare
la trăsăturile cantitative determinate de două gene.
Care vor fi aceste proporţii la trăsăturile determina-
te de trei gene? 
8. Folosind exemplul greutăţii corporale sau al

înălţimii, explicaţi ce înseamnă că aceşti doi para-
metri nu depind numai de factorii ereditari, ci şi de
condiţiile de mediu.
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Pentru biologia moleculară, identificarea unei
gene în molecula ADN, extragerea ei şi inocula-
rea ei într-un anumit loc al altei molecule ADN
a însemnat începutul unei noi ere. Această meto-
dă de transplantare a genelor a fost denumită
chirurgie genetică. Însă, pentru efectuarea
acesteia, este nevoie de divizarea moleculei
uriaşe ADN în unităţi mai mici. Tehnica acestei
operaţiuni se bazează pe extragerea unor enzime
bacteriene – meganucleaze – care recunosc anu-
mite combinaţii de baze azotate în molecula
ADN şi în aceste puncte produc scindări,
împărţind astfel macromolecula în mai multe
segmente mai mici. Cu ajutorul altor enzime,
segmentele ADN scindate vor fi reconectate,
chiar dacă se va face legătura între secvenţe
ADN provenit de la specii diferite. Astfel se
poate realiza transplantul de gene într-o altă
moleculă ADN (Fig. 21). 

Transportul unei gene dintr-un organism în
altul presupune existenţa unor vectori de gene,
care sunt în măsură să integreze în sine genele
străine în aşa fel încât acestea să rămână
funcţionale. Aceşti vectori sunt de mai multe
tipuri. Unul din vectorii cel mai frecvent folosiţi
în tehnologia genetică este plasmida. Aceasta
este o moleculă mică ADN de formă circulară,
care apare la unele bacterii şi conţine de regulă
numai câteva gene, fiind plasată în afara mate-
rialului genetic bacterian (Fig. 22). Într-o celu-
lă bacteriană se găsesc mai multe plasmide,
numărul lor variază de la câteva până la mai
multe sute. În decursul transplantului de gene,
plasmida este extrasă din celula bacteriană,
lanţul ei circular de nucleotide este scindat enzi-
matic într-un anumit punct, unde se conectează
gena extrasă tot enzimatic din ADN-ul străin.
După ce gena străină s-a integrat, plasmida
folosită ca vector este reintrodusă în celula bac-
teriană. De aici începe sinteza proteinei străine,
realizată de bacteria care conţine noua genă
transplantată (Fig. 23). Primul transplant de
gene s-a realizat între plasmidele a două celule
bacteriene diferite. 

Ulterior s-au făcut transplanturi de secvenţe
ADN vegetal şi animal în celulele bacteriene.
Mai mult de atât, la sfârşitul secolului trecut s-a
reuşit inocularea cu succes a genei care codifi-
că insulina în plasmide bacteriene, astfel că de
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Fig. 22 Plasmida bacteriei Coli 

Fig. 21 Scindarea moleculei de ADN şi introducerea a
unei gene străine 
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atunci, prin această metodă se produce insulină
umană la scară industrială. 

Transplantul genetic realizat prin chirurgie
genetică a pus bazele unei noi ramuri industria-
le, ingineria/tehnologia genetică. La dezvolta-
rea rapidă a ramurii a contribuit şi elaborarea
între timp a metodelor chimice prin care mole-
culele formate din lanţuri nucleotidice se
cuplează într-o anumită succesiune specificată,
deci s-a realizat sinteza artificială a moleculei
de ADN. Prin această metodă se pot produce
secvenţe de ADN mai lungi sau mai scurte,
având succesiunea nucleotidelor dorită, confor-
mă cu comanda dată de unităţile producătoare
din industria biotehnologică. Aceste gene sau
succesiuni de gene artificiale se pot implanta în
orice punct al unei molecule de ADN, la fel ca
secvenţele nucleotidice provenite de la organis-
mele vii naturale. Astfel apare posibilitatea ca o
nucleotidă să fie schimbată cu o altă nucleotidă
sau un lanţ de nucleotide cu o lungime determi-
nată să fie integrat în molecula de ADN sau înlă-
turat de acolo, eventual să fie reinoculat inver-
sat. Deci, procesul natural al mutaţiei poate fi
reprodus artificial, în mod prealabil planificat. 

BAZELE EREDITĂŢII

1. Utilizând Fig. 20, explicaţi de ce este dificilă
identificarea genei care codifică sinteza unei protei-
ne, chiar dacă cunoaştem structura proteinei respec-
tive! 
2. Utilizând Fig. 21, explicaţi cum poate fi inocu-

lată o genă de mamifer într-o bacterie. 
3. În Fig. 22 sunt prezentate două feluri de ADN

bacterian, cromozomul şi plasmida. Comparaţi
structura şi rolul în tehnologia genetică a celor două
tipuri de ADN. 
4. Faceţi o prezentare despre transplantul de gene

utilizând Fig. 23. În introducerea prezentării faceţi
referire la rolul ingineriei genetice în tratarea diabe-
tului la oameni, iar partea de încheiere să se refere
la genele artificiale. 
5. Documentaţi-vă, care organisme modificate

genetic (GMO-uri sau organisme transgenice) se
pot cultiva la noi în ţară. 
6. Documentaţi-vă şi comparaţi poziţiile Statelor

Unite ale Americii şi ale Uniunii Europene faţă de
cultivarea organismelor modificate genetic.

Fig 23. Principiul transplantului genetic 
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Aplicaţiile practice 
ale ingineriei genetice

Aplicarea metodelor ingineriei genetice la scară
industrială s-a făcut pentru prima oară în indus-
tria farmaceutică sub forma unor aplicaţii
microbiologice. De exemplu, înainte de
apariţia ingineriei genetice, insulina era extrasă
din pancreasul bovinelor, în cantităţi relativ
limitate şi cu costuri înalte. În urma aplicării
metodei biotehnologice, sursa devine mai  acce-
sibilă şi costul de producţie mult mai redus. În
acelaşi timp, se pot dezvolta şi produce produse
cu proprietăţi şi mai favorabile decât substanţa
naturală, care se adaptează mai bine nevoilor
omului, de exemplu varietăţi de insulină care se
catabolizează mai rapid sau mai lent.
Numeroase vaccinuri sunt fabricate tot prin
metode de tehnologie genetică. Majoritatea
acestor vaccinuri sunt substanţe ce provin din
microorganismele care provoacă aceste boli,
faţă de care se încearcă obţinerea unei rezistenţe
în organismele receptive. Dacă vaccinul se
fabrică prin metode de tehnologie genetică, se
utilizează doar o mică cantitate din materialul
infecţios, fapt ce exclude posibilitatea ca cineva
să contacteze boala infecţioasă în urma vaccină-
rii. Mai multe vaccinuri de importanţă majoră
se fabrică azi exclusiv prin metode de chirurgie
genetică, de exemplu serurile contra hepatitei
infecţioase sau malariei. 

Industria foloseşte microorganismele de mai mult
timp pentru obținerea unor materiale, de exemplu
aminoacizi, enzime, vitamine. Prin aplicarea chirur-
giei genetice în acest domeniu are loc o creştere can-
titativă a producţiei, dar devine posibilă producţia a
numeroase materiale noi. Azi deja toţi detergenţii de
spălat conţin enzime care sunt produse prin metode
biotehnologice. Aceste metode deschid noi perspec-
tive şi în domeniul protecţiei mediului. Produsele
petroliere pot fi purificate cu bacterii modificate prin
chirurgie genetică de impurităţile de origine sulfu-
roasă sau solul poate fi eliberat de pesticidele toxice
acumulate. 

Selectarea genelor utile omului în procesul de
selecţie a plantelor şi animalelor este o meto-
dă de mult folosită. Însă apariţia unui nou soi de
plantă sau rasă de animale necesită activitate de

selecţie de mai multe decenii. Prin utilizarea teh-
nologiei genetice şi în acest domeniu se pot pro-
duce schimbări considerabile. Dacă genomul
unei plante sau al unui animal – deci totalitatea
genelor organismului respectiv – conţine ADN
de origine străină, care a fost inoculat prin meto-
dele chirurgiei genetice, vorbim despre un orga-
nism transgenic. Prima plantă de cultură trans-
genică a fost un soi de cartof, în genomul căruia
s-a introdus o genă bacteriană, care determină
producerea unei proteine toxice. După
cunoştinţele actuale, toxina este inofensivă pen-
tru om şi vertebrate, în schimb oferă o protecţie
sigură contra daunelor cauzate de gândacul de
Colorado. Există şi alte specii de plante de cul-
tură care prezintă rezistenţă la virusuri, de exem-
plu soiuri de cartof şi tutun. Se fac experienţe cu
plante transgenice care să prezinte rezistenţă la
frig sau la secetă, sau altele care să prezinte o
structură biochimică mai bună din perspectiva
alimentaţiei umane, în ceea ce privește proteine-
le și lipidele. 

O specie de buruiană a fost modificată genetic şi a
devenit rezistentă la mercur. Această plantă transge-
nică fixează şi mercurul din solurile contaminate şi îl
transformă într-un compus volatil ce se dispersează în
aer, unde datorită diluţiei mult prea mari, este mult
mai puţin periculos asupra mediului. O altă aplicaţie
utilă pentru protecţia mediului este realizarea produ-
cerii de către o plantă transgenică a unui material
organic cu proprietăţile asemănătoare polietilenei,
care însă poate fi descompus complet de bacteriile din
natură. Se speră că asemenea materiale organice să
înlocuiască complet într-un viitor apropiat acele
materiale sintetice încă în uz, care generează deşeuri
nedegradabile. 

Transplantarea genelor la animale s-a făcut
mai întâi pe diferite animale de laborator. Primul
mamifer supus unor asemenea intervenţii a fost
şoarecele, în ovulele căruia s-a inoculat o genă
ce determină sinteza unei enzime străine (Fig.
24). Această genă a fost inoculată în 600 de
ovule fecundate, din care au luat fiinţă şi au
crescut 173 şoareci, dintre care la doi s-a produs
integrarea genei respective în stare funcţională.
Organismul acestora producea şi o proteină
enzimatică, pe care de altfel corpul şoarecilor nu
o produce. După numeroase asemenea expe-
rienţe, s-a constatat că în urma înmulţirii acestor
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animale, la generaţiile descendente au apărut
genele inoculate. Experimentările efectuate pe
animale de laborator au dus la acumularea unor
experienţe suficiente pentru aplicarea transplan-
telor genetice la animalele domestice. În primul
rând s-au realizat animale transgenice capabile
să producă diferite proteine umane folosite cu
scopuri terapeutice. De exemplu oi, în al căror

lapte, în urma transplantului de gene, se găseşte
o proteină eficientă în tratamentul hemofiliei. 

La organismele care se reproduc sexuat,
materialul genetic al părinţilor se amestecă la
descendenţi, din care cauză aceştia nu sunt per-
fect identici din punct de vedere genetic nici
între ei, nici cu părinţii. Dacă o plantă dispune
de calităţi genetice excelente, din care cauză
dorim să obţinem indivizi genetic identici cu
aceasta, o vom înmulţi vegetativ, în mod ase-
xuat. 

Aşa se întâmplă la numeroase specii din fer-
mele horticole prin utilizarea butăşirii. La ani-
malele de prăsilă cu valoare genetică ridicată se
aplică metoda divizării artificiale în două a zigo-
tului şi astfel obţin doi urmaşi în loc de unul,
care sunt genetic identici. Copia genetică exactă
a unui organism este denumit clon. Metodele de
producere a clonilor în masă folosite în cultiva-
rea plantelor nu pot fi aplicate în zootehnie.
Pentru rezolvarea problemei, în cadrul tehnolo-
giei genetice s-a elaborat o metodă de clonare.
Prin această tehnică, dintr-o celulă somatică se
obţine un organism pluricelular, iar procedeul se
poate relua în funcţie de necesităţi. Descendenţii
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Fig. 24 Introducerea unei gene străine cu ajutorul unui
capilar de sticlă în ovulul de şoarece 

Fig. 25 Procesul clonării în zootehnie 
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astfel obţinuţi sunt genetic identici cu donorul
materialului genetic, sunt cloni. 

O primă asemenea clonare s-a efectuat pe oi.
Din oaia care deţinea caracterele dorite s-a
extras o celulă somatică, apoi din aceasta s-a
extras nucleul celular. Acest nucleu a fost intro-
dus în ovulul fecundat, deci zigotul altei oi, care
a fost enucleat în prealabil. Embrionul rezultat
din începerea diviziunii celulare a fost plantat în
uterul unei a treia oi, care după o perioadă de
gestaţie a fătat un clon ovin (Fig. 25). 

Cu toate că prin chirurgia genetică s-a ivit posibi-
litatea de a se modifica materialul genetic, introduce-
rea unor gene străine în molecula ADN, este un pro-
cedeu cu însemnătate biologică numai dacă efectele
sale ajunse în organisme vii vor continua să se
menţină şi să funcţioneze şi se vor manifesta la des-
cendenţi. Din intervenţiile efectuate numai câteva au
reuşit, majoritatea lor a rămas fără rezultat. Deci, nu
este nici -decum vorba de proiectarea şi realizarea
unor fiinţe noi, după bunul plac. Intervenţia are nume-
roase obstacole naturale care s-au format în decursul
evoluţiei în miliarde de ani şi asigură un spaţiu de
manevră foarte restrâns pentru intervenţii modifica-
toare. Aceste posibilităţi, de obicei, pot uşura activita-
tea clasică de selecţie a soiurilor de plante sau a ra -
selor de animale şi reduc timpul necesar până la mani-
festarea rezultatelor. 

Lungimea totală a genomului uman este de
aproape doi metri şi conţine aproximativ trei
miliarde de unităţi nucleotidice. Pentru vizuali-
zare, aceste informaţii ar putea fi cuprinse într-
o bibliotecă cu două mii de volume groase,
unde fiecare literă reprezintă o nucleotidă. În
prezent, una din cele mai de anvergură inițiati-
ve științifice este Programul Genomului Uman.
Cu ajutorul acestuia se poate stabili locusul
genelor care codifică diferitele proprietăţi,
informaţie ce ar aduce rezultate practice majore
în medicină referitor la identificarea genelor
cauzatoare de maladii ereditare. Ulterior, aceste
cunoştinţe ar servi la elaborarea unor metode de
tratament care să utilizeze tehnici de chirurgie
genetică şi să fie denumite cu termenul generic
de terapie genetică. Aceste lucruri însă ar duce
numai la modificarea genelor bolnave şi afecta-
te ale celulelor somatice, pentru că aceste inter-
venţii se referă exclusiv la individul la care se

aplică, gena tratată sau gena străină introdusă în
celulele somatice nu este transmisă la descen-
denţi. 

Situaţia este complet diferită în cazul inter-
venţiilor de chirurgie genetică efectuate la nive-
lul celulelor gametice sau la primordiile embrio-
nare în stadii incipiente de numai câteva celule.
O asemenea intervenţie ar fi fără echivoc o inter-
venţie artificială în evoluţia umană, care ar avea
efect şi asupra generaţiilor următoare şi ar cauza
probleme imprevizibile. Din această cauză,
intervenţia prin tehnologie genetică asupra
gameţilor umani, inclusiv clonarea umană, sunt
interzise în toată lumea. Orice practică, care
reduce fiinţa umană la statutul de obiect sau
instrument, este incompatibilă cu drepturile şi
demnitatea umană. Drepturile personale ale
omului sunt puse în pericol dacă se realizează
copii fidele după el, fapt inacceptabil nici legal,
dar nici moral. 

28 BAZELE EREDITĂŢII

1. Culegeţi din textul lecţiei informaţii legate de
avantajele şi dezavantajele referitoare la tehnologia
genetică, apoi faceţi o dezbatere a temei. (Pentru
dezbatere este necesară cunoaşterea argumentelor
posibile ale partenerului de dezbatere!) Ce obstaco-
le întâmpină aplicarea pe scară largă a tehnologiei
genetice?
2. Ce este esenţa chirurgiei genetice? Ce este clo-

nul? Ce înseamnă noţiunea de organism transgenic?
Ce este terapia genetică? 
3. Căutaţi pe internet informaţii despre o oaie

numită Dolly! Scrieţi despre ea un articol ştiinţific
şi unul cu tentă senzaţională! Formulaţi scrierile
despre această temă ca şi cum aţi scrie despre cea
mai extraordinară descoperire a omenirii, apoi ca şi
cum aţi descrie cea mai catastrofală descoperire de
până acum. 
4. Utilizând Fig. 25, ţineţi o prezentare despre

procesul de clonare.
5. Care este avantajul animalelor clonate? Care

ar fi dezavantajele creşterii în sistem industrial a
animalelor clonate? Se poate clona omul? Care
este oportunitatea medicală, atitudinea legală şi
morală faţă de aceasta? Care este motivul dife-
renţelor?
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Legile de bază ale geneticii cuprind cele mai
importante principii de bază ale transmiterii de la o
generaţie la alta a informaţiilor care determină
caracterele genetice. Natura unui caracter este defi-
nită de unităţi ale materialului genetic, constituit din
molecule ADN, denumite gene. Ca urmare a
funcţionării acestora, individul capătă o anumită
înfăţişare externă, pe care o denumim fenotip.
Fundalul genetic care determină acest fenotip, adică
totalitatea genelor individului respectiv formează
genotipul. O anumită genă poate avea mai multe
variante, pe acestea le denumim alele. În celulele
haploide apare numai una din alelele unei gene, în
celulele diploide sunt prezente două alele. Dacă într-
o celulă diploidă, la un anumit locus apar două gene
alele identice, individul este homozigot, dacă alele-
le diferă, individul este heterozigot pentru gena res-
pectivă. Dacă la un individ heterozigot se manifestă
fenotipic numai unul din caracterele parentale, aces-
ta este caracterul dominant, faţă de cel care rămâne
ascuns – caracterul recesiv. 

Legile de bază al geneticii au fost formulate
prima dată de Johann Gregor Mendel. Legea unifor-
mităţii ne spune că din încrucişarea unor părinţi
homozigoţi rezultă o primă generaţie descendentă a
căror indivizi au cu toţii acelaşi genotip şi acelaşi
fenotip. În legea segregaţiei se formulează ideea că
trăsăturile parentale nu se contopesc în indivizii
heterozigoți din generaţia F1, ci se separă, „segregă”
din nou în generaţia F2 şi caracterele parentale iniţia-
le reapar. Prin cercetările sale, Mendel a explicat şi
relaţia dintre transmiterea a diferite caractere, a
rezumat aceste concluzii în legea segregării inde-
pendente, care de fapt ne explică, că la transmiterea
independentă a anumitor caractere, în generaţia F2

apar şi combinaţii fenotipice diferite de cele paren-
tale. 

Cu un prim exemplu de transmitere ereditară
putem menţiona trasmiterea ereditară de tip domi-
nant – recesiv, studiată şi de Mendel. Aplicând
exemplul la oameni sau la animale, observăm că
acest tip de transmitere ereditară se desfăşoară exact
ca la experienţele cu mazăre efectuate pentru for-
mularea legilor de bază ale geneticii. În unele
cazuri, manifestarea fenotipică a alelei dominante
este mai slabă la indivizii heterozigoţi decât la
homozigoţi. În asemenea cazuri avem de-a face cu o
transmitere intermediară, când la heterozigoţi apare
un fenotip intermediar între formele parentale. O

variantă particulară a transmiterii ereditare de tip
dominant – recesiv este fenomenul de codominanţă.
Un exemplu tipic în acest sens este transmiterea gru-
pelor de sânge ABO. În acest caz, două din cele trei
alele au efect dominant egal faţă de al treilea. Există
şi cazuri când determinarea unui singur caracter se
face cu concursul a mai multor perechi de alele.
Exemplu în acest sens îl constituie formarea crestei
la unele rase de găini, care este determinată de mai
multe perechi de alele. Un alt model de transmitere
ereditară, contrară celei anterioare este aceea când o
singură pereche de alele determină mai multe
caractere, cum se întâmplă în cazul transmiterii
anemiei falciforme – sicklemiei. 

La baza fenomenului de transmitere ereditară
legată de sex se află heterozomii, cromozomi dife-
renţiaţi ai genomului. La unul din sexe, perechea de
heterozomi este formată din doi cromozomi sexuali
identici, în timp ce perechea de heterozomi ai celui-
lalt sex este formată din doi cromozomi sexuali de
forme diferite. În cadrul genomului uman 2n, pere-
chea 23 de cromozomi la femei este formată din doi
cromosomi XX, iar la bărbaţi din cromozomii XY.
Deoarece în urma fecundaţiei şansele de întâlnire a
celor două tipuri de heterozomi este egală, proporţia
probabilă a sexelor la descendenţi va fi de 50 – 50
procente. Există numeroase trăsături, care sunt
determinate de gene aflate pe heterozomi, transmi-
terea lor find legată de cea a cromozomilor sexuali.
Transmiterea acestor caracteristici este legată de
sex. Exemple de acest fel sunt transmiterea culorii
ochilor la musculiţe sau gradul de coagulare a sân-
gelui la om. 

În cazul a multe caractere s-a observat că ele se
transmit în mod înlănţuit. Asemenea perechi de
caractere sunt forma abdomenului şi gradul de dez-
voltare a aripilor la musculiţa de oţet. Caracterele
care se transmit înlănţuit sunt legate de segmente
cromozomiale specifice care se află alăturat. Astfel,
pe lângă caracterele care se transmit independent, la
organismele vii se constată şi prezenţa unor caracte-
re care se transmit împreună şi care sunt determina-
te de gene înlănţuite – linkage. 

În decursul transmiterii înlănţuite, pe lângă carac-
terele parentale, în cazuri rare pot să apară şi combi-
naţii/trăsături noi. Acest fenomen se datorează unor
mecanisme ce se manifestă în timpul meiozei. Pe
parcursul diviziunii meiotice, între cromozomii
omologi se poate produce câte un schimb de croma-
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tide, care ocazional se pot intersecta. Ca urmare, pe
secţiunea respectivă a perechii de cromozomi are
loc un schimb de alele. Acest fenomen, împreună cu
diviziunea aleatorie a cromozomilor constituie
cauza posibilităţii apariţiei unui număr foarte mare
de combinaţii posibile la nivelul celulelor gametice.
Descendenţi recombinaţi pot să apară atât în urma
transmiterii ereditare independente, cât şi în urma
transmiterii ereditare înlănţuite. Prin faptul că
recombinarea face posibilă o combinare într-o for-
mulă individuală a genelor – chiar dacă efectul ei se
manifestă cu o singură ocazie, ea constituie baza
variabilităţii lumii vii, şi astfel a evoluţiei în sine. 

O altă cauză principală a variabilităţii genetice o
constituie mutaţia. Acest proces determină modifi-
carea materialului genetic, iar modificările apărute
sunt ereditare. Schimbările la nivel molecular din
structura ADN-ului din gene aparţin de domeniul
mutaţiilor genetice . În urma mutaţiilor şi cromozo-
mii se modifică. Ruperea cromozomilor poate fi
urmată de pierderea unor segmente, realipirea unor
segmente în poziţie inversă, dublarea unor segmen-
te, sau pot avea loc schimburi de segmente cromo-
zomiale între cromozomi neomologi. Toate aceste
fenomene sunt cuprinse în grupul mutaţiilor cromo-
zomiale. 

Există şi trăsături care la nivel de populaţie pot fi
exprimate numeric, măsurate sau exprimate sub
formă de progresii. Aceste trăsături au fost incluse
în grupa caracterelor cantitative. Manifestarea lor

nu este controlată de o genă, ci de efectul colectiv al
multor gene. 

O nouă epocă în aplicarea practică a geneticii
este deschisă de aplicarea metodelor de chirurgie
genetică. Cu ajutorul acestora, s-a reuşit extragerea
unei anumite gene prealabil identificate din molecu-
la de ADN şi implantarea ei la un loc prealabil
determinat din altă moleculă de ADN. Realizarea
acestor tehnici necesită vectori de gene, care să fie
în măsură să înglobeze genele străine astfel ca ace-
lea să rămână funcţionale. Astfel funcţionează anu-
mite plasmidele bacteriene. Elaborarea tehnicii de
transplant de gene a pus bazele aplicării tehnologiei
genetice în industrie şi agricultură. De exemplu, în
industria farmaceutică prin aceste metode se fabrică
diferite proteine cu utilizare curativă şi vaccinuri.
Transplantul de gene a dus la apariţia plantelor
transgenice în agricultură, iar în zootehnie s-au
creat animale transgenice care produc proteine
umane. 

Tot în acest domeniu se desfăşoară prin metode
de tehnologie genetică clonarea animalelor, realiza-
rea unor descendenţi genetic identici. În cadrul unui
program de mare anvergură – Programul Genomul
Uman – se lucrează la decodificarea exactă a geno-
mului uman şi se fac cercetări pentru descoperirea
unor noi tehnici de terapie genetică. În decursul
acestor activităţi inovative trebuie să se ţină cont de
restricţiile care se impun din cauza respectării
aspectelor morale ale umanităţii. 
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Mediul şi capacitatea 
de adaptare

Indivizii care compun biosfera nu sunt răs-
pândiţi uniform pe suprafaţa Terrei, ci formează
grupuri sau comunităţi de diferite dimensiuni în
habitatele lor. Comunităţile cu structura cea mai
simplă sunt formate din indivizi aparţinând ace-
leiaşi specii, care trăiesc şi se înmulţesc în teri-
toriul populat. Această comunitate o denumim
populaţie. Indivizii din populaţie se înmulţesc
între ei, prin descendenţii lor asigură menţinerea
populaţiei. Cerbii din pădurea Gemenc sau tota-
litatea lăcrămioarelor din stejerişurile Pădurii
Mari de la Debrecen constituie exemple de
populaţii. 

În condiţii naturale, populaţiile diferitelor

specii nu trăiesc izolat, ci coabitează în strânsă
corelaţie, în comunităţi coerente, sub formă de
asocieri de specii. Într-o asemenea asociere sunt
prezente concomitent populaţiile mai multor
specii. Coabitarea populaţiilor dintr-o asociere
este o grupare reglementată, deoarece diferitele
populaţii pot supravieţui numai în prezenţa anu-
mitor condiţii de mediu. Corespunzător acestora
are loc selecţia indivizilor prin competiţia ce are
loc între ei. Exemplu de asemenea asociere o
constituie făgetul, prezent şi în ţara noastră, care
pe lângă specia predominantă, fagul, găzduieşte
şi celelalte specii vegetale şi animale specifice
acestui tip de pădure. 

Clima specifică diferitelor zone climatice de
pe Terra este determinată de cantitatea de ener-
gie solară care ajunge pe suprafaţa solului, par-
ticularităţile suprafeţei de a reţine radiaţiile sola-

CARACTERISTICILE GENERALE ALE
SISTEMELOR ECOLOGICE

Fig. 26 Răspândirea organismelor vii în biosferă 
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re şi efectele eoliene şi maritime care pot influ-
enţa efectele locale. Asocierile de specii se dis-
tribuie în unităţi mari, tot pe zone, urmărind
zonele climatice de pe Pământ. Acest fenomen a
fost denumit zonalitate. Unităţile mari, extinse
pe continente întregi, distribuite zonal, ale aso-
cierilor de specii au primit denumirea de biom.
Exemple de biom sunt tundra din zona climatică
rece sau savana din zona climatică fierbinte,
împreună cu toate vieţuitoarele care trăiesc
acolo.

O parte din straturile geografice care alcătu-
iesc învelişul Terrei – atmosfera, hidrosfera şi
litosfera – sunt populate de flora şi fauna teres-
tră. Forma de organizare superioară care cuprin-
de totalitatea formelor de viaţă terestră este
denumită biosfera (Fig. 26). 

Structura dinamică a biosferei, aflată în permanen-
tă schimbare, cuprinde întreaga suprafaţă a
Pământului, de la adâncul oceanelor până la straturile

atmosferice înalte, de la tropice până la zonele polare.
Extinderea ei este limitată de condiţiile climatice şi
geologice ale învelişului geografic. În acelaşi timp, şi
biosfera contribuie la schimbările învelişului geogra-
fic, de exemplu determină creşterea conţinutului de
oxigen şi vapori de apă în aer, iar prin substanţele
organice de degradare participă la formarea solului.
Cel care a formulat prima oară rolul important al bios-
ferei în cadrul învelişului geografic a fost naturalistul
german Alexander Humboldt (Humbolt) (1769 –
1859). La începutul secolului al 19-lea, Humboldt a
cutreierat America Centrală şi de Sud, apoi a cercetat
zona munţilor Ural, Altai şi a Mării Caspice. În călă-
toriile, sale, urmărind schimbările vegetaţiei, a recu-
noscut diviziunea suprafeţei terestre în zone majore
determinate de climat. A efectuat descrierea marilor
unităţi ale vegetaţiei. Lucrarea sa cea mai importantă
este cea intitulată Kosmos, în care rezumă toate
cunoştinţele accesibile la acea vreme despre Terra,
corpurile cereşti şi Univers. În urma studierii solurilor
din Rusia, şi naturalistul rus Vasili Docuceaev (1846
– 1903) a ajuns să recunoască principiul diviziunii
zonale, pe care apoi, la sfârşitul secolului al 19-lea, l-a
dezvoltat ca legitate generală a geografiei naturale. 

Fig. 27 Nivelele de organizare ale lumii vii 
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Deci în natură organismele vii nu trăiesc
niciodată singuratice, în mod izolat, ci ele for-
mează asocieri cu structură şi funcţionare bine
determinate. Acestea presupun nivele de orga-
nizare suprapuse: populaţiile, asocierile, bioa-

mele şi nivelul cel mai înalt: biosfera. Aceste
nivele de organizare tot mai complexe au fost
cuprinse în categoria denumită nivele de orga-
nizare supraindividuale (Fig. 27). Ramura
ştiinţifică care studiază fenomenele ce se mani-

Fig. 28 Evoluţia anuală a precipitaţiilor și a temperaturii în diferite zone geografice. 
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festă în sistemele de organizare supraindivi-
duale şi cauzele acestora este ecologia. Ea stu-
diază corelaţiile strânse dintre mediu şi suste-
nabilitatea acestuia la nivel de populaţie sau la
nivelele comunităţilor mai complexe.
Termenul de ecologie provine din cuvântul
grecesc oikos, care înseamnă casă, locuinţă, în
sens mai larg, mediu. 

Comunităţile de specii îşi desfăşoară viaţa în
spaţii denumite habitate. În acest spaţiu, comu-
nitatea respectivă poate fi supusă la numeroase
efecte, de exemplu variaţii de temperatură,
schimbările condiţiilor de luminozitate şi sol sau
modificarea structurii florei şi faunei înconjură-
toare. Fireşte, toate aceste efecte influenţează în
mod diferit diversele comunităţi de specii.
Dintre toţi factorii externi care acţionează asu-
pra unei populații de indivizi dintr-o anumită
specie, modificarea doar a unora dintre aceștia
va avea efect asupra comportamentului general
al distribuţiei în teritoriu sau oricărui alt para-
metru al întregii populaţii. Ceilalţi factori nu
influenţează funcţionarea populaţiei. Totalitatea
factorilor care au influenţă reală asupra unei
comunităţi de vieţuitoare dintr-un habitat este
denumit mediu înconjurător.

O trăsătură caracteristică a factorilor de
mediu este schimbarea lor permanentă. Ei 
se pot modifica odată cu trecerea timpului.
Intensitatea şi calitatea factorilor de mediu care
acţionează într-un anumit spaţiu pe durata unei
zile sau pe durata unui an întreg poate să varie-
ze în limite foarte largi. De exemplu, în zona
noastră geografică temperatura aerului creşte 
de la răsăritul soarelui până la începutul după
amiezii, apoi scade treptat, ajungând la punctul
minim imediat după apusul soarelui. Şi în 
timpul anului temperatura aerului are o evoluţie
schimbătoare, în ţara noastră luna ianuarie fiind
cea mai friguroasă şi iulie cea mai călduroasă
lună. Media anuală a variaţiei de temperatură
dintre aceste două momente este de 23oC (Fig.
28). 

De asemenea, modificările în spaţiu ale facto-
rilor de mediu sunt de asemenea perceptibile. În
timp ce zonele aride se caracterizează prin tem-
peraturi foarte înalte, înaintând spre poli, tempe-
ratura scade treptat. Un fenomen asemănător se
poate observa şi la diferitele înălţimi ale ariilor

muntoase. Dar, de multe ori teritorii apropiate,
aflate numai la câţiva metri unul de celălalt pot
prezenta diferenţe evidente, cauzate, de exemplu
de diferenţele de altitudine. 

Din moment ce factorii de mediu prezintă o
variabilitate mare în timp şi spaţiu, nu există
niciun organism viu care să se poată adapta la
toate aceste condiţii. Modul de adaptare a popu-
laţiei unei anumite specii la condiţiile schimbă-
toare de mediu este determinat de capacitatea
de adaptare a speciei respective. Populaţiile
unor specii diferite prezintă valori diferite ale
capacităţii de adaptare la factori de mediu iden-
tici. Ele suportă variaţiile unor factori de mediu
– de exemplu, temperatură şi umiditate – numai
între anumite limite. Valoarea superioară şi infe-
rioară a factorilor de mediu încă suportate de
organisme, sunt denumite maxima, respectiv
minima factorului respectiv. Odată cu scăderea,
respectiv creşterea lor, aceste valori vor depăşi
domeniul nefavorabil şi vor ajunge la valori
optime pentru populaţie, care se află în registrul
optim. Acest lucru este semnalat în natură de
densitatea cea mai mare a indivizilor (Fig. 29). 

Există specii, care suportă variaţiile de mare
amplitudine a factorilor de mediu. Acestea sunt
aşa-numitele specii cu prag înalt al adaptabili-
tăţii. Specie cu prag înalt al adaptabilităţii este
şobolanul gri de casă, care a fost răspândit de
om de-a lungul erelor istorice în habitatele dife-
ritelor zone climatice. 
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Fig. 29 Reprezentarea grafică a adaptabilităţii
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Există însă specii, care suportă numai variaţii de
mică măsură ale factorilor de mediu. Acestea
sunt speciile cu prag scăzut al adaptabilităţii.
În această categorie intră, de exemplu coralii
recifieri, care trăiesc numai în oceanele ecuato-
riale unde temperatura apei nu coboară nicioda-
tă sub +20°C şi conţinutul de sare al apei este
constant. 

La aprecierea adaptabilităţii trebuie să ţinem
cont şi de faptul că adaptabilitatea poate să
varieze în cadrul aceleiaşi specii în funcţie de
factorii de mediu diferiţi. De exemplu, ţânţarul
anofel pestriţ este o specie cu prag înalt de
adaptabilitate la temperatură. În perioada de
vară acesta este activ când temperatura aerului
ajunge la +30°C, pe când iarna rezistă şi la
–30°C. În contradicţie cu această trăsătură este
sensibilitatea exagerată la modificările conţi -
nutului de vapori de apă din aer. Valoarea opti-
mă a acestui parametru este de 90% umiditate
relativă. Insectele suportă cu greu sau deloc
aerul mai uscat. Din punctul de vedere al aces-
tui din urmă factor de mediu, ţânţarul anofel
pestriţ este considerat o specie cu prag scăzut de
adaptabilitate. 

Lumina ca factor de mediu

Pentru biosferă, singura sursă de energie o con-
stituie radiaţiile Soarelui. Această energie ajun-
ge pe suprafaţa Pământului sub forma unor
radiaţii de diferite lungimi de undă. Mai mult de
jumătate din acestea constituie radiaţie lumi-
noasă, o parte mai mică constituie radiaţie ter-
mică, iar câteva procente sunt radiaţii ultraviole-
te. Lumina care ajunge la suprafaţa Pământului
se compune din lumină directă şi lumină reflec-
tată, denumită lumină difuză. În componenţa
luminii directe intră multe radiaţii luminoase cu
lungime de undă lungă, care au un efect caloric
însemnat. Însă, lumina difuză conţine în pro-
porţie mai mare forme de energie favorabile
fotosintezei (Fig. 30). 

Radiaţia luminoasă care ajunge pe Pământ nu
se distribuie în mod egal în cadrul biosferei.
Condiţiile de luminozitate ale unei anumite arii
sunt determinate în primul rând de raportul din-
tre lumina directă şi cea difuză, intensitatea şi

1. Calculaţi volumul total al biosferei. Din datele
figurii 26 stabiliţi distanţa dintre suprafaţa terestră
care adăposteşte organisme vii şi limita inferioară a
vieţii marine permanente. Căutaţi valoarea medie a
razei Pământului din cartea cu titlul Négyjegyű
Függvénytáblázatok (Tabele de funcţii cu patru
caractere – n. trad.). 
2. Nivelele de organizare a biosferei fac subiectul

a diferite discipline ştiinţifice. Care ştiinţă se ocupă
de nivelele prezentate în Fig. 27?
3. Ştiţi unde se găseşte spaţiul geografic denumit

Abidjan, menţionat în Fig. 28? Căutaţi în atlas sau
pe internet locul exact al acestuia! 
4. Pragul de adaptabilitate al ţânţarului anofel

pestriţ la temperatura aerului este între 
–30°C şi +30°C, în timp ce limitele de adaptabilitate
la umiditatea aerului sunt între 85 – 90%. Desenaţi
grafice de adaptabilitate pentru ambii factori de
mediu. Desenaţi o diagramă, în care pe axa x să fie
reprezentată adaptabilitatea la temperatură, iar pe axa
y să fie reprezentată adaptabilitatea la umiditate.
Notaţi „locurile” în care, conform celor doi factori de
mediu, pot fi prezenţi ţânţarii anofeli pestriţi. Fig. 30 Formele de radiaţii solare care străbat atmos-

fera

radiaţii solare 

reflexie 
cauzată 
de nori

lumină difuză

radiaţii luminoase
cu undă lungă

reflexie

absorbţie termică

VEGETAŢIE

SOL
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durata iluminării. Acestea se modifică în funcţie
de latitudinea geografică. În zonele ecuatoriale,
la orele prânzului, razele Soarelui ajung aproape
perpendicular pe suprafaţa solului, aceasta
însemnând o lumină directă, foarte puternică. În
zonele din jurul polilor, din cauza unghiului de
incidenţă foarte mic al razelor solare, radiaţiile
trebuie să străbată un strat gros de aer, din care
cauză proporţia luminii difuze este mult mai
mare. Lungimea zilelor şi nopţilor, deci durata
iluminării, variază şi în funcţie de latitudinea
geografică. 

De exemplu, în Groenlanda, pe timpul verii lumi-
na este atât de puternică noaptea ca într-o pădure de
fagi din Europa Centrală pe timpul zilei, la nivelul
solului. Unele plante polare în scurta perioadă de vară
fotosintetizează 24 ore pe zi. Speciile vegetale din
zona polară şi temperată sunt plante de zi lungă, care
au nevoie de cel puţin 12 – 16 ore de iluminare zilni-
că pentru a înflori. Din această categorie fac parte
grâul sau orzul. În zonele cu climat arid, zilele sunt
mai scurte, de unde şi încadrarea speciilor vegetale de
aici în grupa plantelor de zi scurtă, pentru care este
suficientă o iluminare zilnică de 8 – 12 ore. Asemenea
specii sunt porumbul sau soia. 

Condiţiile de luminozitate ale biosferei varia-
ză şi perpendicular pe suprafaţa solului. În
zonele montane la o altitudine de peste 2000
metri, stratul de aer mai subţire de aici permite
trecerea a 75% din razele solare. Această lumină
directă atât de intensă se apropie de capacitatea
maximă de adaptare a organismelor vii.
Coborând la nivelul mării, această valoare a per-
meabilităţii se reduce la 50%. Din cauza faptului
că apa absoarbe razele luminoase într-o măsură
mai mare ca aerul, coborând sub nivelul mării,
în câteva sute de metri întreaga cantitate a
radiaţiilor luminoase este absorbită complet. 

Pentru organismele fotosintetizante, numai apele
de suprafaţă constituie un habitat. Din radiaţiile lumi-
noase care pătrund în apă, mai întâi se vor filtra lumi-
nile roşii şi galbene, cu lungimi de undă mai mari.
Pătrunzând mai adânc, la adâncimea de 100 metri
rămâne numai lumina verde şi albastră. La aproxima-
tiv 200 metri se percepe doar o lumină crepusculară,
iar la 400 metri se instalează întunericul total. 

Condiţiile de luminozitate nu variază numai în
funcţie de zonă geografică, ele pot fi diferite şi în
cadrul aceleiaşi zone geografice. Una din cauzele
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Fig. 31 Relaţia dintre vegetaţia forestieră joasă şi condiţiile de luminozitate 
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acestei variaţii este gradul de înnorare de deasu-
pra ariei respective. Pe timp însorit, proporţia
luminii directe este mai mare, pe timp înnorat,
raportul de lumină difuză creşte. Lumina este
influenţată şi de formele de relief ale ariei respecti-
ve. Pantele orientate spre sud expuse la soare vor
avea o iluminare mult mai bună ca şi versanţii nor-
dici. În final, în formarea condiţiilor de iluminare
un rol important îl are şi vegetaţia care acoperă
aria. Frunzişul arborilor din pădure reduce în
măsură considerabilă intensitatea radiaţiilor solare.
Din această cauză, vegetaţia forestieră de la etajele
mai joase, va primi mult mai puţină lumină, decât
speciile vegetale care trăiesc în zone deschise. În
pădurile de foioase, condiţiile de iluminare depind
şi de starea de dezvoltare a frunzişului. De exem-
plu, în pădurile de fag, primăvara, în perioada de
înmugurire, aproximativ 20% din întreaga lumină
radiată pe suprafaţa respectivă va ajunge la nivelul
vegetaţiei de acoperire a solului. În aceeaşi pădure,
în iulie, când foliajul arborilor este dezvoltat,
această cifră scade la 2%. Fireşte, vegetaţia de aco-
perire a solului în asemenea făgete întunecate este
mult mai săracă decât cea a stejerişurilor care sunt
mult mai luminoase (Fig. 31). 

Capacitatea de adaptare la lumină a orga-
nismelor se deosebeşte la organismele heterotro-
fe şi cele autotrofe. Pentru plantele fotosinteti-
zante, lumina este o sursă energetică primordia-

lă pentru sintetizarea substanţelor organice pro-
prii. Pentru dezvoltarea speciilor vegetale cu
necesar ridicat de lumină este nevoie de multă
radiaţie solară. Plantele rezistente la lumină şi
umbră necesită iluminare completă mai ales în
perioada de înflorire, în alte perioade ele rezistă
foarte bine chiar dacă stau la umbră. Pentru
plantele rezistente la umbră, iluminatul total
este de-a dreptul dăunător, de aceea ele se află
exclusiv în habitate umbroase (Fig. 32). 

Dintre organismele heterotrofe, ciupercile nu
necesită lumină, dezvoltarea lor este chiar favo-
rizată de întuneric. La animale, efectul luminii se
manifestă prin declanşarea comportamentului
activ şi răspândirea lor. La animale, deosebim
specii cu activitate diurnă, crepusculară şi noc-
turnă, respectiv cele la care unele activităţi vitale
se desfăşoară în perioade diferite ale zilei. Există
şi specii de animale care îşi desfăşoară întreaga
viaţă în întuneric, de exemplu speciile marine
abisale sau cele care trăiesc în peşteri. 
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Fig. 32 Efectul intensităţii luminoase asupra fotosin-
teza diferitelor tipuri de plante 

1. Comparaţi efectele luminii directe şi a celei
difuze! 
2. Studiați Fig. 30, apoi desenaţi-o din memorie.

Completaţi desenul cu reprezentarea consecinţelor
înmulţirii gazelor cu efect de seră, precum şi cele
descrise la pagina 37, în aliniatele cu litere mărun-
te, referitoare la condiţiile de luminozitate din mări. 
3. Care este legătura între graficul de temperatură

din Fig. 28 care reprezintă zonele geografice şi
condiţiile de luminozitate?
4. Pe baza cunoştinţelor de biochimie, stabiliţi

cum, prin ce pigment filtrează algele verzi în spe-
cial componenta roşie a luminii vizibile.
5. Pe versantul nordic al unui munte din ţara noas-

tră vom găsi specii vegetale pe care le regăsim şi în
zonele de şes aflate puţin mai la nord faţă de zona
montană respectivă, iar pe versanţii sudici apare o
vegetaţie identică cu cea aflată pe şesuri aşezate
puţin mai la sud de zona studiată. Care este motivul
acestui fenomen?
6. Comparaţi condiţiile de iluminare ale unei păduri

de fag în timpul primăverii şi verii. Care plante vor
semnala această diferenţă? Menţionaţi câte o specie !
7. Căutaţi în cartea de botanică specii de plante care

necesită multă lumină şi specii care rezistă la umbră! 
8. Majoritatea plantelor ornamentale de cameră

sunt rezistente la umbră. Ce credeţi, ele provin din
asocieri interspecifice care cuprind şi pomi sau sunt
fără pomi? 
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Temperatura ca factor de mediu

Condiţiile de temperatură care se răsfrâng asu-
pra biosferei depind de radiaţiile Soarelui, res-
pectiv de particularităţile atmosferei şi a supra-
feţei solului. Aerul permite trecerea radiaţiilor
solare, care vor încălzi suprafaţa solului. Solul
încălzit va determina încălzirea aerului din ime-
diata sa apropiere prin transfer de căldură. Aerul
cald se deplasează în sus şi locul său este luat de
aer rece venit de sus. Şi radiaţiile termice ale
suprafeţei solului ajung în aer, dar conţinutul de
umiditate şi dioxid de carbon ale acesteia absorb
această energie calorică, care astfel va fi reţinută
în aer. Acesta este fenomenul denumit efect de
seră care duce la o creştere considerabilă a tem-
peraturii medii a atmosferei şi reduce valorile
extreme ale variaţiilor de temperatură (Fig. 33). 

În mod asemănător condiţiilor de luminozita-
te, condiţiile de temperatură ale diferitelor terito-
rii sunt influenţate de mai mulţi factori. Pe dife-
rite latitudini geografice se constată variaţii ter-
mice anuale diferite. De la ecuator către poli,
temperatura medie anuală prezintă o scădere
(Fig. 28). În mod identic se modifică temperatu-
ra şi pe direcţie perpendiculară peste sol.
Temperatura medie scade treptat cum urcăm în
zonele montane sau coborâm în adâncurile mări-
lor (Fig. 34). Deoarece relieful constituie un alt
factor de influenţă, de multe ori pe arii apropiate
apar temperaturi care diferă considerabil, ca de
exemplu diferenţa dintre temperatura ridicată de
pe versantul sudic al unui munte şi cea scăzută a
aerului răcit din valea dinspre versantul nordic. 

Din punctul de vedere al capacităţii de adap-
tare termică a organismelor, lumea vie se
împarte în două mari categorii. Prima este cea a
organismelor cu adaptabilitate termică mare,
care se pot adapta la diferenţe mari de tempera-
tură. Unele specii de licheni şi muşchi sunt răs-
pândite în zonele temperate, dar se găsesc în
zonele cu climat rece. Sunt specii de balene, care
se întâlnesc în apele mărilor polare şi în mările
tropicale deopotrivă. Organismele care rezistă la
variaţii de temperatură mai reduse se vor încadra
în grupa organismelor cu adaptabilitate termică
redusă. Acestea pot avea, fie un anumit necesar
de căldură cum apare la primatele din zonele tro-
picale, fie specii rezistente la frig, care necesită

temperaturi scăzute pentru a trăi optim, cum
sunt speciile de pinguini din zona polară sudică. 

Pentru animale, temperatura este unul din cei mai
importanţi factori de mediu. Pentru majoritatea specii-
lor de animale, intervalul optim de temperatură este cel
dintre +20oC şi +30oC. Însă multe specii s-au adaptat şi
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Fig. 33 Evoluţia temperaturilor în cadrul biosferei 

Fig. 34 Reprezentarea grafică a variaţiei zilnice a
temperaturii unui sol nisipos autohton la diferite
adâncimi
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la temperaturi mai scăzute sau mai ridicate. În funcţie
de modul de adaptare, deosebim două categorii. La
speciile cu temperatura corporală variabilă – cele cu
sânge rece sau poichiloterme – temperatura corpului
depinde de cea a habitatului. Dacă aceasta atinge valoa-
rea minimă pe care organismul o suportă, funcţiile vita-
le se reduc la minim şi se instalează o stare de inactivi-
tate. Astfel se întâmplă în cazul stării de inactivitate a
broaştelor pe timp de iarnă – hibernare. Dacă tempera-
tura externă creşte, starea de inactivitate încetează, ani-
malul îşi reia ritmul normal de activitate. Un mecanism
de protecţie asemănător apare şi la şopârlele din deşert.
Câteva specii de şopârle se refugiază din faţa tempera-
turilor excesive săpându-şi adăpost în straturile profun-
de, mai răcoroase ale solului. Unele specii cu tempera-
tura corporală variabilă pot să îşi mărească temperatu-
ra corpului prin activitate fizică musculară intensă, de
exemplu molia colibri dintre fluturi. 

Animalele cu temperatura corpului constantă – cu
sânge cald, sau homeoterme – sunt capabile să îşi
menţină temperatura corpului neschimbată, indiferent
de condiţiile exterioare. Acest grup cuprinde păsările
şi mamiferele. Reglarea temperaturii corpului se face
în funcţie de raportul dintre suprafaţa şi masa corpo-
rală. Căldura produsă depinde de masa corporală, în
timp ce emanarea căldurii depinde de suprafaţa cor-
pului. Astfel, animalele de talie mai mare au o supra-
faţă mai redusă de emanare comparativ cu animalele
de talie mică. Acest lucru se poate observa prin com-
pararea taliei la pinguinii imperiali, cu habitatul cel
mai sudic, cu pinguinii cu ochelari, care au habitatul
cel mai nordic (Fig. 35).

Efectul aerului asupra 
habitatelor

Proprietăţile fizice şi chimice ale aerului au
influenţă asupra proceselor vitale, asupra extin-
derii, comportamentului și asupra asocierilor
interspecifice ale unui habitat. Proprietăţile
chimice ale aerului depind de componenţa aces-
tuia, pentru care sunt caracteristice proporţiile
înalte de nitrogen (78%) şi oxigen (21%). Restul
(1%) este format din vapori de apă, dioxid de
carbon, hidrogen, gaze nobile şi diferite compo-
nente poluante. Din moment ce cantitatea de
nitrogen şi oxigen depășește necesarul organis-
melor vii, niciunul din aceştia nu limitează posi-
bilitatea desfăşurării vieţii în cadrul biosferei.
Dintre gazele indispensabile vieţii, numai dioxi-
dul de carbon apare în cantităţi în care ocazional
poate ajunge în apropierea valorii minime. Deci,
cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă
influenţează fundamental procesele de fotosinte-
ză din biosferă (Fig. 36). 

Dacă cantitatea de dioxid de carbon scade sub
0,03%, intensitatea fotosintezei scade, poate
chiar sub valoarea minimă. Odată cu creşterea
concentraţiei de dioxid de carbon, la început
intensitatea fotosintezei creşte în ritm rapid, apoi
încetineşte şi ajunsă la un anumit nivel, se stabi-
lizează, indiferent de creşterea cantităţii de dio-
xid de carbon. Efectul exercitat de concentraţia
de dioxid de carbon este influenţat şi de al doi-
lea factor major de reglare a fotosintezei, lumi-
na. Odată cu creşterea intensităţii luminii, efec-

Fig. 35 Talia speciilor de pinguini şi răspândirea lor geografică 

1. Ce determină condiţiile de temperatură dintr-un
anumit habitat?
2. Reprezentaţi pe acelaşi grafic adaptabilitatea

termică a lichenilor, pinguinilor imperiali şi mai-
muţelor urlătoare.
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tul exercitat de concentraţia dioxidului de car-
bon se intensifică (Fig. 37).

În urma fotosintezei, cantitatea de dioxid de
carbon din aer scade permanent. Înlocuirea ei se
face în primul rând prin activitatea bacteriilor şi
ciupercilor microscopice din sol. Acestea pro-
duc cantităţi semnificative de dioxid de carbon
prin descompunerea resturilor organice. Şi în
urma respiraţiei animalelor şi plantelor se pro-
duce o anumită cantitate de dioxid de carbon. În
condiţii naturale, factorii care determină creşte-
rea şi scăderea se află în echilibru. 

Starea de echilibru a biosferei poate fi perturbată
de activitatea umană. În zilele noastre se poate ade-
veri prin măsurători exacte că există o tendinţă cres-
cătoare a cantităţii de dioxid de carbon din aer.
Activitatea umană de distrugere completă a unei părţi
tot mai mari a învelişului vegetal duce la un consum
scăzut de dioxid de carbon în cadrul biosferei. În ace-
laşi timp, eliminarea de dioxid de carbon în atmosfe-
ră din ariile industriale este tot mai mare. Toate aces-
te fenomene însumate duc la intensificarea efectului
de seră, care pe termen lung ar putea avea efecte nefa-
vorabile asupra biosferei în totalitatea ei. 

Dintre substanţele poluante din aer, cel mai
răspândit este dioxidul de sulf. Conţinutul de
dioxid de sulf al aerului provine în primul rând
din arderea materialelor cu conţinut de sulf,
unde împreună cu vaporii de apă produce acid
sulfuros şi acid sulfuric, care ajung pe suprafaţa

pământului prin precipitaţii. Precipitaţiile acide
îngreunează creşterea plantelor, în concentraţii
mari poate produce chiar moartea acestora (Fig.
38). Precipitaţiile acide sunt dăunătoare şi pen-
tru organismele acvatice, deoarece determină o
deplasare semnificativă a pH-ului apei în
direcţia acidă. 

Adaptabilitatea plantelor la dioxidul de sulf este
diferită. Din păcate, multe specii forestiere sunt foar-
te sensibile la acest agent poluant. Acesta este cazul
molidului, fagului, carpenului. La acest capitol
menţionăm separat lichenii, care pot fi consideraţi,

Fig. 36 Dependenţa fotosintezei de concentraţia dio-
xidului de carbon din aer la molidul de pădure

Fig. 37 Dependenţa fotosintezei la o specie de muşchi
acvatic de factorii de mediu

Fig. 38 Efectul concentraţiei dioxidului de sulf asupra
activităţii vitale a două specii diferite de licheni. 
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organisme semnalizatoare ale poluării cu dioxid de
sulf. Cum ne apropiem de zonele cu industrie dezvol-
tată, lichenii apar tot mai rar, iar în focarele de polua-
re lipsesc complet. 

Dintre proprietăţile fizice, efectul cel mai
puternic este cel exercitat de curenţii de aer.
Vântul intensifică evaporarea, ajută la răspândi-
rea plantelor şi contribuie la realizarea pole -
nizării la numeroase specii. Efectul mecanic al
vântului dăunează arborilor mai ales în cazul
furtunilor. Sub acţiunea curenţilor de aer perma-
nenţi ce se deplasează pe o direcţie constantă, se
pot forma coroane de arbori cu deformări parti-
culare tipice (Fig. 39). Dintre animale, vântul
afectează speciile zburătoare. Astfel, multe
păsări bune zburătoare folosesc vântul ca sursă
de energie şi se menţin în aer ore în şir, deasupra
pământului sau mării, de unde caută şi urmăresc
prada. Însă, majoritatea speciilor de animale se
retrag din faţa curenţilor puternici de aer, se
ascund în locuri ferite de vânt. Astfel se prote-
jează contra îndepărtării de habitat. 

Efectul apei asupra 
organismelor vii

În cadrul biosferei, apa este un factor foarte
important. Ea este indispensabilă în procesele
vitale şi din această cauză influenţează în mare
măsură răspândirea speciilor. Aprovizionarea
cu apă a plantelor se realizează prin trei etape.
Prima este absorbţia de apă din mediu, a doua
este transportul apei prin plantă, a treia este eli-
berarea apei prin evaporare. Din punctul de
vedere al metabolismului hidric deosebim plan-
te cu nivel hidric variabil şi plante cu nivel
hidric constant. 

Metabolismul hidric la plantele cu nivel
hidric variabil depinde în mare măsură de apro-
vizionarea cu apă a mediului în care se află.
Plantele din această grupă rezistă la secetă, pen-
tru că în perioadele secetoase ele se usucă, dar în
perioadele umede, în urma absorbirii unei canti-
tăţi mai mari de apă, ele îşi revin. Speciile din
această grupă provin de obicei din încrengături-
le inferioare, de exemplu această caracteristică o
întâlnim la numeroase specii de alge, licheni şi
muşchi. 

Plantele cu nivel hidric constant au o capaci-
tate bună de reţinere a apei şi evaporarea contro-
lată, astfel au un metabolism hidric uniform şi în
condiţiile unui mediu cu regim hidric variabil. În
această grupă se încadrează ferigile, gimnosper-
mele şi angiospermele. Gradul în care aceste
cormofite pot fi expuse la condiţii mai accentua-
te de secetă şi în ce măsură îşi păstrează inde-
pendenţa hidrică faţă de mediu, în aceste
condiţii depinde şi de natura habitatului în care
se află. Cu cât habitatul respectiv este mai căl-
duros şi mai secetos, cu atât dificultăţile plante-
lor de aprovizionare cu apă sunt mai mari.
Pericolul desecării complete este mare în zonele
deşertice sau în stepele ierboase uscate.
Echilibrul hidric este menţinut mai uşor în habi-
tatele de pe malul apelor sau cele cu precipitaţii
abundente, în timp ce la plantele acvatice nici nu
se pune problema aprovizionării cu apă. 

În funcţie de regimul hidric, deosebim mai multe
grupe de cormofite. Plantele acvatice sunt de obicei
flotante sau acorate de fundul apelor cu rădăcini puţin
dezvoltate. Ele evaporă puţină apă, rezistenţa lor la
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Fig. 39 Efectul presiunii eoliene asupra formei unui
arbore

1. Care din cele două plante utilizează mai eficient
dioxidul de carbon, sfecla de zahăr sau trestia de
zahăr? (vezi figurile 32 şi 37!). 
2. Unde produce ploaia acidă mai multe pagube,

în regiunea Scandinaviei sau în ţara noastră?
Argumentaţi răspunsul. (Ţineţi cont de roca de
bază!) 
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secetă este minimă. Specii din această grupă sunt
Elodea densa sau varietăţile de lintiţă. 

Plantele de mlaştină absorb multă apă şi evaporă
intens, deoarece au mai multe stomate pe suprafeţele
frunzelor. O specie autohtonă cunoscută din această
grupă este calcea calului. 

Grupa plantelor cu necesar de apă intermediar
cuprinde mai mule specii din pădurile închise. Tot
aici se încadrează şi majoritatea plantelor de cultură.
Rezistenţa lor la secetă, comparativ cu grupele ante-
rioare, este mai mare, dar necesarul lor de apă este
încă unul considerabil, deoarece şi evapoarea pe care
o produc este semnificativă. 

Plantele rezistente la secetă cuprind speciile vege-
tale deşertice, pe cele din stepele înierbate sau de pe
pantele uscate sudice. Asemenea specii sunt gramine-
le sălbatice cu tulpina rigidă, plantele suculente şi
cactuşii. Părţile lor supraterane sunt groase, suculente
sau tari şi fibroase. Au o structură internă care le per-
mite să înmagazineze multă apă. Stomatele lor sunt
închise aproape tot timpul, evaporarea lor este mini-
mă. Au o fotosinteză încetinită care produce masă
organică puţină, au creşterea lentă. 

Deci, aprovizionarea cu apă a plantelor de
uscat depinde în primul rând de umiditatea solu-
lui şi a aerului. Aceasta este influenţată de valo-
rile de temperatură specifice zonei geografice
respective, de cantitatea precipitaţiilor, de
mişcarea maselor de aer şi într-o măsură însem-
nată şi de vegetaţia care acoperă aria respectivă.
Importanţa acestui ultim element este evidentă
la compararea regimului hidric dintre zonele
împădurite şi cele defrişate (Fig. 40). 

Apa este un factor de mediu important şi
pentru animale, este o condiţie de bază a răs-
pândirii lor. Adaptabilitatea diferitelor specii la
pierderile de apă variază pe o scară largă.
Speciile de mamifere suferă de perturbări severe
atunci când pierd 15 – 20% din umiditatea cor-
pului. Numeroase specii de nevertebrate sunt în
măsură să suporte pierderi de apă mult mai
însemnate, de exemplu anumite specii de melci
pot suporta şi pierderea a aproape 60%. 
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Fig. 40 Compararea zonelor forestiere cu cele defrişate 
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O parte a animalelor duce o viaţă tipic acvati-
că. Dar şi la majoritatea speciilor de uscat, habi-
tatul optim trebuie să dispună de surse abunden-
te sau cel puţin suficient de bogate în apă. Sunt
cunoscute şi câteva specii extrem de rezistente la
secetă, care s-au adaptat la condiţiile extreme de
deşert. Un astfel de mecanism de adaptare este
acela de a reţine în corpul lor o parte din apa
care rezultă din procesele metabolice, pe care o
vor utiliza ulterior. 

Proprietăţile de bază ale solului

Formarea solului se desfăşoară în straturile
superioare ale scoarţei terestre, fiind influenţată
de acţiunea comună a factorilor climatici şi bio-
logici. Rocile de suprafaţă ale scoarţei terestre se
transformă în sol în urma unor procese fizice,
chimice şi biologice foarte îndelungate.
Mărunţirea fizică este cauzată în primul rând de
diferenţa zilnică de temperatură şi de apa care se
infiltrează în fisurile cauzate de variaţiile de
temperatură care îngheaţă şi exercită o tensiune
internă. Fragmentele de grohotiş astfel formate
într-un timp mai scurt sau mai îndelungat sunt în
contact cu aerul şi apa din mediu pe o mare parte
a suprafeţei lor. Acesta este mediul în care se
desfăşoară dezagregarea chimică a rocii, în
decursul căreia se formează noi substanţe. O
parte a acestora sunt soluţii apoase ale compo-
nentelor rocii, cealaltă parte este reprezentată de
loess sau argilă, fragmente de dimensiuni coloi-
dale, foarte importante din punctul de vedere al
formării solului. 

Însă, substanţa formată în urma proceselor
fizice şi chimice devine sol propriu-zis atunci
când, sub acţiunea dezagregării biologice, înce-
pe formarea de humus. La început, pe suprafaţa
argilei se grefează organismele inferioare. După
moartea lor, resturile organice rămase vor îmbo-
găţi solul în formare, pregătind astfel un suport
pentru plantele mai evoluate, iar mai apoi pentru
speciile de animale terestre. Resturile organice
rămase după moartea organismelor vii se vor
descompune în sol. O parte a produşilor de des-
compunere se transformă în substanţe de culoa-
re închisă specifică, cu pH acid, totalitatea aces-
tora formând humusul. În urma nutriţiei şi
deplasării organismelor terestre, particulele de
humus se amestecă cu particulele de loess.
Astfel se vor forma particule de sol de mărimi şi
calităţi diferite. 

Proprietăţile chimice ale solului sunt deter-
minate în primul rând de particulele de sol. O
parte a acestora este formată de grupa particule-
lor coloidale, cu mărimi între 1 – 500 nanometri,
a căror proprietate cea mai evidentă este aceea
că în urma fărâmiţării, în pofida dimensiunilor
foarte mici a particulelor, ele dau naştere la o
suprafaţă foarte mare. Pe această suprafaţă, prin

1. Comparaţi metabolismul hidric al plantelor cu
nivel hidric constant cu cele având nivel hidric
variabil. 
2. Faceţi un tabel ca în exemplul de mai jos, com-

pletaţi-l şi urmăriţi caracteristicile plantelor legate
de aprovizionarea cu apă.

3. Faceţi o prezentare comparativă a metabolis-
mului hidric pe o arie împădurită şi una defrişată în
aşa fel încât să utilizaţi toate cuvintele care apar în
Fig. 40! Pe timpul expunerii puteţi privi figura! 
4. Cum poate trăi molia în făina uscată sau caria în

lemnul uscat? Cămila sau melcul rezistă mai mult la
secetă? Ce strategie folosesc ei? Care rezistă mai
mult la desicare?
5. Organismele unicelulare acvatice, cu toate că

trăiesc în apă, acest mediu le creează probleme.
Care este problema, care este cauza ei şi ce orga-
nism celular s-a format pentru a rezolva problema?
6. Comparaţi necesarul de lumină, căldură, gazele

din componenţa aerului şi necesarul de apă, al plan-
telor şi animalelor. Cum se explică diferenţele?
Formulaţi explicaţii şi răspunsuri de natură biochi-
mică! 

Aprovizionare scăzută medie abundentă

Absorbţie de apă

Măsura eliberării
de vapori

Rezistenţa la
secetă

Viteza de 
creştere

Grupa din care
face parte specia

cu apă
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interacţiune reciprocă slabă, particulele pot fixa
o cantitate mare de substanţe. Acesta este feno-
menul de absorbţie coloidală. Coloizii solului
absorb pe suprafaţa lor moleculele de apă sau
ionii dizolvaţi în apă (Fig. 41). Capacitatea de
fixare a apei la diferitele tipuri de sol depinde de
cantitatea de coloizi pe care o conţin. Solurile
nisipoase conţin o cantitate redusă de coloizi,
din cauza aceasta ele pot depozita cantităţi rela-
tiv mici de apă. Solurile bogate în loess sau
humus pot depozita cantităţi de apă cu până la
douăzeci de ori mai mare faţă de solurile nisi-
poase. 

Coloizii din sol au de obicei încărcătură elec-
trică negativă, din care cauză pe suprafaţa lor se
absorb diferiţi cationi (Ca2+, Na+, K+, H+).
Cationii din sol pot face schimb de locuri între
ei, dintre acesţia, ionii de calciu au efectul cel
mai benefic asupra solului. Coloizii saturaţi cu
calciu se cuplează uşor şi formează particule mai
mari de sol, care determină o structură afânată.
Această structură permite prezenţa unei cantităţi
corespunzătoare de apă şi aer în sol, elemente
indispensabile pentru o stare biologică optimă a
solului. 

Dacă în sol raportul ionilor de natriu creşte dispro-
porţional faţă de ionii de calciu, se diminuează sau
dispare coeziunea dintre particulele coloidale, deci şi
structura afânată. Astfel, elementele constituente,
argila şi humusul, se spală uşor şi apare un sol cu
aeraţie şi aprovizionare cu apă deficitară, în ale cărui
straturi superioare se pot acumula ionii de natriu şi de
potasiu. Prin aceasta se caracterizează solurile sărătu-
rate cu structura cea mai nefavorabilă. 

Un alt factor important este reacţia sau pH-ul
solului. În straturile superficiale ale solului se
găsesc mai multe organisme, efectul dioxidului
de carbon eliberat prin respiraţie este mai intens,
la fel şi cel al acidului humic, care vor influenţa
pH-ul solului. Din această cauză, pH-ul solurilor
se deplasează de obicei spre o reacţie acidă. 

Pentru desfăşurarea funcţiilor vitale, organismele
vii au nevoie de un mediu cu un anumit pH. În multe
cazuri acest lucru se poate referi la grupe întregi de
specii. Există numeroase situaţii când corelaţia dintre
aciditatea solului şi componenţa sa biologică este evi-
dentă. În solurile cu reacţie alcalină şi neutră numărul
bacteriilor este mare, în timp ce în solurile acide pre-

domină ciupercile. În multe cazuri plantele determină
o anumită reacţie a solului care le înconjoară. De
exemplu litiera formată din frunzele aciculare ale bra-
zilor schimbă  solul pădurii de conifere, devenind
puternic acid. 

O altă proprietate chimică a solului este
conţinutul de nutrienţi. Acest factor se modifică
relativ rapid. El creşte în special prin acumulare
şi mai puţin prin sedimentare realizată de apă
sau vânt. În schimb, efectul de spălare al preci-
pitaţiilor şi asimilarea intensă a nutrienţilor de
către plante poate să ducă la o scădere marcantă
a conţinutului de nutrienţi pentru o anumită
perioadă. Fiecare element nutritiv este asimilat
din sol în cantităţi diferite, în funcţie de speciile
de plante. De exemplu, din cantitatea totală de
azot numai 2% este sub formă de nitraţi care pot
fi asimilaţi de plante. Fosforul apare în proporţie
de 60 – 70% sub formă de fosfaţi anorganici,
însă din aceştia, uşor de asimilat sunt numai fos-
faţii hidrogenaţi. Potasiul poate fi bine asimilat
din majoritatea compuşilor din sol. 

Dintre proprietăţile fizice ale solului cea
mai importantă este textura, care este determi-
nată de mărimea particulelor care s-au format în
urma procesului de fărâmiţare, cum sunt acestea
aşezate şi în ce măsură sunt legate între ele. La
solurile cu structură favorabilă, afânată, în
spaţiile şi porii dintre particule se află aerul şi
umiditatea solului. Prin pori, aerul din sol este în

Fig. 41 Coloid de sol înconjurat de înveliş de apă 
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permanentă legătură cu aerul atmosferic, însă
are o structură diferită, de exemplu, conţinutul în
vapori de apă este mult mai ridicat în aerul din
sol. Microorganismele telurice şi respiraţia 
rădăcinilor vegetale au de asemenea influenţă
asupra structurii aerului din sol. Conţinutul de
oxigen este mai redus, iar cel de dioxid de car-
bon este multiplu faţă de aerul atmosferic. Apa
legată puternic de particulele coloidale din sol
nu poate fi asimilată de plante, iar precipitaţiile
care pătrund prin crevasele mari în sol se depla-
sează rapid în jos, plantele neavând timpul nece-
sar pentru a le capta. Pentru plante, apa care se
află în porii şi capilarele din sol este cea mai
importantă, pentru că o pot folosi util şi uşor.
Deci ,aprovizionarea solului cu apă şi aer depin-
de în mare măsură de textura acestuia, deci pen-
tru organismele din sol ea constituie un factor de
mediu (Fig. 42). 

În afară de materia organică moartă, compo-
nentele solului includ şi organismele telurice.
Solul exercită influenţă directă asupra plantelor,

dar şi organismele telurice trebuie să se adap-
teze la condiţiile oferite de sol. Dintre acestea,
influenţa cea mai mare asupra animalelor din
sol o au proprietăţile fizice ale solului. Mişcarea
lor depinde de textura solului. Cu cât solul este
mai compact şi mai legat, cu atât săparea gale-
riilor pentru procurarea hranei este mai dificilă,
de exemplu în cazul cârtiţelor. Temperatura
solului influenţează mişcarea pe verticală a ani-
malelor telurice. Un exemplu elocvent în acest
sens este migraţia sezonală a larvelor de cără-
buş între suprafaţă şi straturile mai profunde. În
zona climatică temperată, pe timpul iernii solul
se răceşte numai până la o anumită adâncime în
aşa măsură încât animalele să nu poată supra-
vieţui. Animalele care coboară sub această limi-
tă pot supravieţui perioadelor cu condiţii clima-
tice dintre cele mai aspre. Aerarea şi umiditatea
solului au importanţă şi pentru animale. Pentru
majoritatea speciilor telurice umiditatea cores-
punzătoare a solului este un factor important.
Dar creşterea rapidă a cantităţii de apă forţează
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Fig. 42 Structura şi componentele solului 
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numeroase specii să iasă la suprafaţă. Este
cunoscut fenomenul venirii la suprafaţa solului
a râmelor după ploile abundente. Pe de altă
parte, în perioadele secetoase râmele pătrund în
straturile profunde ale solului pentru a evita
deshidratarea. 

Metabolismul ecosistemelor

De la apariţia vieţii pe Pământ cu mai multe
miliarde de ani în urmă, cantitatea de materie nu
s-a modificat prea mult. Pe bună dreptate am
putea presupune că în atâta timp, masa totală a
organismelor vii care se înmulţesc permanent a
depăşit de mai multe ori masa Pământului, însă
acest lucru nu s-a produs. Deci este evident că în
decursul lungii lor evoluţii, organismele vii au
utilizat aceeaşi materie de nenumărate ori.
Astfel, în cadrul biosferei materia se reciclea-
ză permanent sub forma unor circuite, pe par-
cursul cărora suferă diferite transformări şi
îmbracă diferite forme. Elementele chimice
ajunse în organismul vietăţilor ce formează
biosfera parcurg o serie de organe diferite, apoi
se reîntorc în mediul extern. Aceste substanţe
vor fi apoi utilizate de alte organisme, şi astfel
circuitul în natură sau ciclul acestor elemente se
continuă. Astfel, componentele organice şi anor-
ganice ale biosferei sunt în permanentă legătură,
între ele se desfăşoară un schimb de materie.
Anumite elemente au un rol deosebit de impor-
tant în procesele biologice. 

În circuitul carbonului, sursa de cărbune
pentru materia organică a organismelor este
reprezentată de conţinutul de dioxid de carbon a
aerului şi apei (Fig. 43). Din acest dioxid de car-
bon, plantele autotrofe produc materie organică
prin procesul de fotosinteză. Această materie
organică apoi ajunge în mod direct sau indirect
în organismul fiinţelor heterotrofe. În acest
timp, în fiecare organism, se produce oxidarea
unei părţi a materiei organice cu conţinut de car-
bon folosind oxigenul preluat din mediu prin
respiraţie. Produsele finale ale respiraţiei, apa şi
dioxidul de carbon se întorc în mediul extern. În
organismele moarte rămâne, de asemenea, o
cantitate însemnată de compuşi organici carbo-
nici, care va fi utilizată de organismele descom-
punătoare, apoi le redirecţionează în atmosferă
sub formă de dioxid de carbon. Însă, acest pro-
ces de descompunere este uneori foarte lent, şi
mai întâi se formează diferiţi compuşi ai humu-
sului, din care dioxidul de carbon se eliberează
în urma unei transformări progresive. În unele
situaţii, anumite materii organice nedescompuse
se pot acumula pe perioade mai lungi, cum este
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Fig. 43 Circuitul cărbunelui 
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1. Desenaţi o diagramă în care să fie prezentată
formarea solului! Menţionaţi pe desen factorii de
mediu, şi animalele care au rol în realizarea diferi-
telor etape ale acestui proces!
2. Particulele de sol au dimensiuni coloidale şi

încărcătură negativă. Ce rezultă din aceste proprie-
tăţi?
3. De ce în perioadele secetoase lungi uscarea

plantelor se accelerează odată cu trecerea timpului?
Pentru răspuns utilizaţi Fig. 41.
4. Care ion este mai benefic asupra texturii solului
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+

, K+ sau Ca2+? Explicaţi de ce? 
5. Explicaţi care este legătura între pădurea de

conifere, reacţia solului şi hibrizii din pădurile de
brazi?
6. Comparaţi compoziţia aerului din pământ şi a

celui atmosferic. 
Căutaţi în cartea de Botanică (Növényismeret)

specii de plante care preferă solurile acide şi specii
cu afinitate pentru solurile alcaline. 
8. Concepeţi un experiment pentru determinarea

conţinutului de calciu al solului şi unul pentru com-
pararea capacităţii hidrofile a două tipuri de sol. 
9. Utilizând datele din Fig. 42 calculaţi ce pro-

porţie a masei solului este dată de viermii inelaţi? 

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:38 AM  Page 47



în cazul straturilor de turbă. În decursul erelor
geologice, în milioane de ani, materia organică
ajunsă în adâncul Pământului s-a transformat în
ţiţei sau cărbune. Prin arderea acestor resurse
omul eliberează dioxid de carbon în circuitul
carbonului (vezi efectul de seră, Fig. 33). 

Extragerea cărbunelui din circuit pentru o perioadă
mai îndelungată este posibilă şi în apă. În aceste
situaţii are loc acumularea dioxidului de carbon sub
formă fixată în carbonatul de calciu, deci se formează
straturi de rocă calcaroasă. O parte a acestora ajunge
pe uscat, unde sub acţiunea secreţiilor vegetale acide
va elibera dioxid de carbon, care va reintra în circuit.
Dioxidul de carbon este eliberat în atmosferă şi în
urma activităţii vulcanice. Conform declaraţiilor
oamenilor de ştiinţă, dacă carbonul nu s-ar recircula
prin descompunerea materiei organice, plantele foto-
sintetizante ar epuiza toată rezerva de dioxid de car-
bon din atmosferă în aproximativ 35 ani. Astfel s-ar
desfiinţa efectul de seră, iar temperatura medie la
nivelul solului ar scădea cu 30°C. 

Prin ciclul nitrogenului, acesta poate
pătrunde în biosferă în mai multe moduri (Fig.
44). Cea mai mare cantitate intră în compo-
nenţa aerului, majoritatea organismelor vii nu

sunt în măsură să asimileze direct nitrogen din
atmosferă. Această funcţie este îndeplinită de
bacteriile fixatoare de azot şi câteva specii de
cianobacterii. Cea mai mare cantitate de nitro-
gen este fixată şi transformată în amoniac de
bacteriile care trăiesc în nodulii radiculari ai
speciilor de papilionacee. Amoniacul rezultat
din fixarea nitrogenului este transformat în
compuşi amoniacali, respectiv, în urma activi-
tăţii bacteriilor nitrificatoare, în nitraţi.
Aceştia sunt compuşi hidrosolubili ai nitroge-
nului, ce reprezintă sursă de nitrogen asimilabil
din sol pentru plante. 

În final, resturile organice rămase după orga-
nismele vii ajung în sol, la fel ca şi organismele
vii după moarte. În urma activităţii de descom-
punere a bacteriilor şi ciupercilor, primul produs
intermediar îl reprezintă sărurile de amoniu. Însă
acestea nu sunt sigurele produse de reacţie, o
parte a compuşilor cu amoniu sunt transformaţi
de bacteriile nitrificatoare în nitriţi, apoi în
nitraţi. Plantele preiau nitraţii şi sărurile de amo-
niu din sol sub formă de soluţie apoasă. Dacă
solul conţine nitrogen în exces faţă de cât este
necesar, o parte a conţinutului de nitraţi, sub

48 CARACTERISTICILE GENERALE ALE SISTEMELOR ECOLOGICE

Fig. 44 Circuitul nitrogenului
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acţiunea bacteriilor denitrificatoare este recon-
vertit în nitriţi, apoi în nitrogen molecular şi eli-
berat în atmosferă. 

Circuitul nitrogenului în natură este influenţat în
mare măsură şi de intervenţia omului. În urma a mai
multor procedee industriale, cantităţi însemnate de
gaze cu conţinut ridicat de nitrogen sunt eliberate în
atmosferă. Aceasta duce la mărirea cantităţii de nitro-
gen din precipitaţii, care va pătrunde în apele dulci
terestre. Aici excesul de nitraţi va favoriza dezvolta-
rea algelor, care deviază în sens nedorit valoarea bio-
logică a apei. Folosirea iraţională şi supradozarea
îngrăşămintelor chimice duce la creşterea cantităţii de
nitrogen din apele freatice. De aici, nitrogenul în
exces pătrunde în puţurile de apă potabilă unde
conţinutul de nitraţi se poate transforma în nitrit toxic.
Nitriţii determină scăderea de oxigen transportată de
sânge, lucru deosebit de periculos în cazul nou-năs-
cuţilor. Acest fenomen se constată mai ales în cazul
fântânilor de mică adâncime unde apa freatică este
poluată frecvent de infiltrările de îngrăşăminte chimi-
ce agricole. 

Masa principală de substanţă necesară pentru
circuitul apei în natură este asigurată de mări şi
oceane . Tot din această rezervă imensă provine
şi apa dulce de pe uscat (Fig. 45). Sub acţiunea
căldurii produse de Soare, apa de la suprafaţa
mărilor şi oceanelor se evaporă. Din aburii de
apă se formează nori, care vor da precipitaţii ce
cad în parte în oceane, cealaltă parte cade pe
uscat. O parte a acestei ape se scurge direct în
oceane, o altă parte se infiltrează în sol. Mare
parte din apa infiltrată este absorbită de plante.
Cantitatea de apă din sol este redusă considera-
bil de evaporarea superficială şi de evaporarea
produsă de plante. Plantele eliberează o parte a
apei asimilate în atmosferă prin evaporarea de la
nivelul suprafeţei frunzelor. La fel, cea mai mare
parte a apei din precipitaţii ce cade direct pe
plante se evaporă şi se reîntoarce în atmosferă.
În timp ce în circuitele din biosferă ale carbonu-
lui şi nitrogenului se produc acumulări, apa par-
curge circuitul ei aproape fără pierderi. 1% din
precipitaţiile căzute va fi înglobat în organisme-
le din biosferă şi are un rol determinant în
funcţionarea lor. 

În decursul circuitului fosforului în natură,
apa dizolvă din roci numeroase substanţe, prin-
tre care şi fosfaţii. Plantele asimilează fosforul
din soluţiile apoase ale compuşilor fosforici

anorganici. Pentru animale, sursele directe sau
indirecte de fosfor sunt, fie fosfaţii dizolvaţi în
apa pe care o beau, fie fosfaţii din plantele cu
care se hrănesc. Pentru plante, bacteriile elibe-
rează din organismele moarte compuşi fosforici
anorganici, care pot fi asimilaţi de plante. Şi
fosforul spălat din sol ajunge în apele dulci şi în
mări. Odată ajuns în organismul peştilor din
mările de adâncime mică, prin păsările răpitoa-
re, fosforul ajunge din nou pe uscat, în primul
rând în teritoriile ocupate de coloniile mari de
păsări, sub formă de dejecţii cu conţinut ridicat
de fosfor, denumit guano. Depozitele de guano
de pe insulele ocupate de colonii mari de păsări,
ce apar sub forma unor depuneri stratificate de
dejecţii, sunt exploatate ca îngrăşăminte natura-
le cu conţinut ridicat de fosfat organic uşor asi-
milabil. Din alte circuite ale biosferei, cantităţi
însemnate de fosfor se pierd prin depunerea res-
turilor organice pe fundul oceanelor de mare
adâncime. 

Fig. 45 Circuitul apei în natură

preci-
pitaţii

umiditatea 
aerului procese vitale

evaporare

uscat

preci-
pitaţii

1. Desenaţi câte o schemă pentru reprezentarea
circuitului carbonului, a nitrogenului şi a apei şi
explicaţi fenomenele ce au loc!
2. Care sunt etapele principale ale circuitului fos-

forului?
3. Ce nivele deosebim la sinteza şi utilizarea mate-

riei organice între diferitele populaţii de organisme?
4. Cum se modifică energia după ce pătrunde în

biosferă?
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Fig. 46 Relaţii nutriţionale într-un habitat terestru 
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Fluxul energetic al 
ecosistemelor

Relaţii nutriţionale directe între elementele vii şi
inerte ale biosferei se realizează numai la orga-
nismele autotrofe. În cadrul schimbului de mate-
rie – metabolismul mediului – substanţele anor-
ganice din aer, apă şi sol sunt asimilate şi trans-
formate în materie organică proprie. Deoarece
marea masă a organismelor autotrofe sunt plan-
te fotosintetizatoare verzi, pe acestea le conside-
răm cele mai importante producătoare de mate-
rie organică a biosferei de pe Terra. Importanţa
lor este crucială pentru toate celelalte organis-
me, deoarece nutriţia organismelor heterotrofe
se bazează pe materia organică sintetizată de
producători. 

Consumatorii heterotrofi sunt organisme
care se hrănesc cu materia organică vie din bio -
sferă. Majoritatea acestora sunt diferite populaţii
de ierbivore. Deoarece acestea se hrănesc con-
sumând direct producătorii, au fost denumiţi
consumatori primari. Cu aceştia se hrănesc
populaţiile de răpitori, aceştia fiind consumato-
rii secundari. Răpitoarele mai mici sunt consu-
mate de răpitorii mai mari, cei din urmă fiind
cuprinşi în grupa consumatorilor terţiari (Fig.
46). 

În afară de materie organică vie, în compo-
nenţa biosferei mai intră şi materia organică
moartă ce se acumulează în urma morţii orga-
nismelor sau ca reziduuri de materie organică.
Numeroase specii de organisme se hrănesc cu
aceste resturi de materie organică moartă,
aceştia constituind grupul organismelor des-
compunătoare. Descompunătorii sunt organis-
me mici, ciuperci şi bacterii care preiau o parte
din materialele descompuse în fracţiuni de mate-
rie organică şi le utilizează cu rol plastic în orga-
nismul propriu, cealaltă parte o descompun până
la stadiul de substanţe minerale, pe care produ-
cătorii le vor utiliza din nou. 

De exemplu, în pădurile autohtone arborii, arbuştii,
plantele erbacee de acoperire şi muşchii utilizează efi-
cient energia din radiaţiile solare. Iarna, muşchii, pri -
măvara, erbaceele, apoi arbuştii şi în final coroana de
frunze a arborilor produc volumul cel mai însemnat
de masă vegetală. Din acest volum însemnat al pro-

ducătorilor vor trăi ceilalţi membri ai sistemului. De
obicei, consumatorii primari forestieri desfăşoară o
nutriţie specifică, împărţind între ei diferitele părţi ale
plantei consumate. De exemplu, dintre insectele ierbi-
vore unele sunt consumatoare de frunze, altele consu-
mă fructele sau mugurii, altele extrag seva vegetală,
iar alte specii îşi găsesc nutrienţi pe tulpina sau rădă-
cina plantei. Răspândirea excesivă a insectelor este
controlată, în primul rând, de păsările cântătoare.
Acestea constituie în mare parte grupa consumatori-
lor secundari din pădurile autohtone. În schimb, păsă-
rile cântătoare şi mamiferele de talie mică sunt mân-
cate de consumatorii terţiari, de exemplu vulpile şi
bufniţele. La căderea frunzelor, cu aceste resturi
vegetale şi altele de origine animală – litiera -, o can-
titate însemnată de materie organică ajunge la sol.
Diferitele specii de viermi, moluşte, artropode
mărunţesc această masă organică a litierei şi o des-
compun parţial, iar organismele telurice precum
râmele le amestecă cu elementele din straturile mai
profunde. Apoi, în urma activităţii de descompunere a
fungilor şi bacteriilor de aici, materia organică este
transformată în nutrienţi asimilabili pentru plante. 

În cadrul biosferei, legăturile dintre producă-
tori, consumatori şi descompunători formează o
reţea nutritivă. Schimbul de materie dintre
reţeaua nutritivă şi mediu este, în fond, un ciclu
închis. În urma acestui ciclu, aceeaşi materie
este vehiculată din nou, numai forma ei este
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Fig. 47 Relaţiile dintre nivelele trofice într-un habitat
acvatic 
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schimbată, ciclul neavând nevoie de alte resurse
de materie (Fig. 47). Însă pentru menţinerea în
funcţiune a ciclului este nevoie de o sursă per-
manentă de energie. În cazul biosferei, aceasta
este energia solară. 

Traiectoria fluxului de energie care por-
neşte de la Soare se împarte în mai multe seg-
mente. Radiaţia solară îşi produce efectul asupra
plantelor verzi din nivelul producător al biosfe-
rei în formă de energie luminoasă. Plantele
verzi utilizează aproximativ 1% din energia
solară, din care numai o parte este utilizată pen-
tru fotosinteză, pentru a produce materie organi-
că. Energia luminoasă utilizată în acest proces se
înmagazinează în aceste substanţe organice sub
formă de energie chimică. 

Energia chimică depozitată în producători
este transmisă proporţional celorlalte elemente
ale reţelei trofice. Marea parte a rezervelor ener-
getice ale producătorilor se consumă în decursul
desfăşurării proceselor vitale, respectiv ajunge
sub formă de resturi şi deşeuri la descompună-
tori. Energia rămasă ajunge la nivelul consuma-
torilor din reţeaua trofică. Consumatorii asimi-
lează energia chimică din hrană, mare parte din
aceasta o vor utiliza pentru menţinerea funcţiilor
vitale. Şi în acest caz energia reziduală ajunge la
descompunători. 

În urma activităţilor vitale ale producătorilor,

consumatorilor şi descompunătorilor se degajă o
anumită cantitate de căldură. Astfel, o parte a
energiei care parcurge reţeaua trofică se trans-
formă în energie termică, care nu mai poate fi
utilizată de organisme. Această energie calorică
se degajă în mediul înconjurător (Fig. 48). 

Deci, în cadrul biosferei, schimbul de sub-
stanţe şi fluxul energetic se desfăşoară în strân-
să corelaţie. Cu toate acestea, între cele două
procese există o diferenţă fundamentală. În
rețeaua atrofică, aceeaşi energie este utilizată o
singură dată, apoi, parcurgând succesiv etapele
trofice, părăseşte sistemul. Fluxul energetic este
întotdeauna un proces unidirecţional. În compa-
raţie cu aceasta, o anumită proporţie a materiilor
din biosferă desfăşoară un circuit permanent.
Acest volum de materie se încarcă cu energie
prin fotosinteză, apoi eliberează treptat energia
acumulată şi ajunge într-o stare hipoenergetică.
În final, în această stare pătrunde din nou într-un
organism vegetal, se încarcă energetic şi îşi con-
tinuă evoluţia în cadrul circuitului propriu. Deci,
producătorii, ca şi purtători ai substanţelor de
bază, sunt în acelaşi timp şi purtători de energie. 

Totalitatea proceselor de sinteză a materiilor
organice din biosferă sunt denumite cu termenul
generic de producţie biologică. Realizarea
volumului mare de materie organică prin foto-
sinteză este producţia primară. Activitatea de
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Fig. 48 Traiectul energiei prin nivelele trofice
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producere a materiei organice de către organis-
mele heterotrofe consumatoare şi descompună-
toare este producţia secundară. O parte a mate-
riei organice produse în cadrul producţiei biolo-
gice este utilizată de organisme, restul se înma-
gazinează în organismul acestora. Masa de sub-
stanţă organică produsă se poate măsura, valoa-
rea ei fiind exprimată de obicei în unităţi 
de suprafaţă calculate pe o anumită perioadă, 
cu referire la cantitatea de substanţă uscată 
(Fig. 50). 

Masa totală a tuturor organismelor vii dintr-
un habitat la un moment dat reprezintă biomasa.
Această masă mare de substanţă organică înma-
gazinează o cantitate mare de energie. Din
moment ce oricare substanţă organică se poate
arde, în urma arderii unei unităţi de masă din
substanţa organică se va degaja o anumită canti-
tate de căldură, care exprimat în kilojouli ne va
arăta conţinutul energetic al biomasei respec -
tive. 

În cazul unei păduri de foioase din zona temperată
care are 275 tone de biomasă la hectar, se produc
anual 24 tone de substanţă organică nouă. Jumătate
din aceasta este utilizată de producători pentru respi-
raţia proprie, astfel producţia netă anuală este de 12
tone. Aceasta se compune din 4 tone frunziş, 5 tone
masă lemnoasă, o tonă vegetaţie erbacee şi 2 tone de
rădăcini. Energia înmagazinată în cele 12 tone de bio-
masă nou generată este în jur de 230 milioane kilo-
jouli sub formă de energie chimică, această valoare
reprezentând 0,5% din cantitatea de energie luminoa-
să care ajunge anual pe un hectar. 

Din cauza pierderilor înregistrate de fluxul
energetic care trece prin diferitele nivele ale
biosferei, cantitatea de energie utilizabilă devine
tot mai mică. O evoluţie asemănătoare prezintă
şi cantitatea de biomasă. Cea mai mare cantitate
de biomasă este produsă de nivelul de producă-
tor. Biomasa nivelului consumatorilor primari
este mai redusă, iar cea a consumatorilor secun-
dari este şi mai mică. Aceeaşi tendinţă se mani-
festă şi în dinamica numărului de indivizi din
diferitele nivele. Numărul foarte mare de indi-
vizi din nivelul producător poate întreţine popu-
laţii de consumatori compuse dintr-un număr
mai redus de indivizi. Aceste proporţii cantitati-
ve pot fi vizualizate cu ajutorul piramidelor eco-
logice (Fig. 49). 
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Fig. 49 Comparaţie între piramida trofică, energetică şi cea a biomasei 
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1. Comparaţi fluxul energetic şi schimbul de
materie al biosferei! Care este relaţia dintre ele?
2. Lanţul nutritiv din trei trepte sau din cinci trep-

te utilizează mai eficient energia provenită de la
soare? Argumentaţi răspunsul!
3. Documentaţi-vă, în care substanţe organice se

înmagazinează energia chimică în organismele
vegetale şi animale?
4. Comparaţi producţia biologică şi biomasa. Care

poate fi unitatea lor de măsură?
5. De ce apar pe Fig. 49 unităţi logaritmice?
6. Pădurea sau arătorul produce anual mai multă

materie organică? Productivitatea biomasei mici
sau a celei mari este mai mare? Pentru a controla
corectitudinea răspunsului folosiţi Fig. 50!
7. Ce putem reprezenta cu ajutorul piramidei eco-

logice?
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REZUMAT

Biosfera este cel mai înalt nivel de organizare a
vieţii terestre,fapt ce se manifestă la toate organis-
mele vii. În cadrul biosferei, organismele nu trăiesc
izolat, în mod solitar, ci se încadrează în comunităţi
de specii a căror structură şi funcţionare poate fi
determinată. Astfel, se formează unităţi zonale mari,
ce pot cuprinde continente, denumite biomuri.
Biomurile sunt constituite din asocieri de specii,
care la rândul lor se compun din comunităţi mai
mici denumite populaţii. Populaţiile sunt formate
din indivizi, care aparţin întotdeauna aceleiaşi spe-
cii. Din indivizi se organizează niveluri tot mai com-
plexe, care poartă denumirea de niveluri organiza-
torice supraindividuale. 

Totalitatea factorilor care exercită acţiunea pro-
priu-zisă asupra comunităţii de organisme vii dintr-
un anumit loc se numeşte mediu înconjurător. O
trăsătură fundamentală a factorilor care determină
mediul este schimbarea lor permanentă.
Modificarea locului în spaţiu sau trecerea timpului
modifică influenţa mediului. Măsura în care o
comunitate de specii se poate obişnui cu aceste
modificări este exprimată de adaptabilitatea comu-
nităţii respective. Speciile de plante sau animale
care rezistă la modificări în limite largi sunt speciile
cu prag înalt al adaptabilităţii, cele care rezistă
numai la variaţii reduse sunt specii cu prag scăzut al
adaptabilităţii. 

Dintre factorii de mediu care acţionează asupra
comunităţilor de organisme, efectul condiţiilor de
luminozitate este influenţat de raportul dintre lumi-
na directă şi cea difuză, latitudinea geografică şi
înălţimea pe verticală faţă de nivelul solului – altitu-
dinea. Chiar şi pe aceeaşi zonă geografică, condiţii-
le de luminozitate pot varia în funcţie de gradul de
acoperire cu nori a cerului, relieful zonei, vegetaţia
de acoperire a zonei. Condiţiile de luminozitate
acţionează în special asupra vegetaţiei. 

Condiţiile de temperatură sunt determinate tot
de latitudinea geografică şi altitudine, de asemenea
condiţiile geografice pot determina modificări
însemnate. 

Dintre elementele componente ale aerului, un rol
foarte important în pofida cantităţii mici îl are dio-
xidul de carbon, din cauza efectului avut asupra
fotosintezei. 

Creşterea permanentă a cantităţii de dioxid de
carbon din atmosferă este benefică pentru plante,
dar din cauza efectului de seră pe care îl produce,
contribuie la încălzirea globală. 

Apa, ca factor de mediu, determină condiţiile de
viaţă ale plantelor. Metabolismul hidric al plantelor
cu nivel hidric variabil depinde total de aprovizio-
narea cu apă a habitatului lor. Metabolismul hidric
al plantelor cu nivel hidric constant este mai uni-
form şi mai stabil din cauza capacităţii de reţinere a
apei şi a evaporării controlate efectuate de aceste
plante. Prezenţa apei şi temperatura optimă sunt
condiţiile esenţiale ale răspândirii animalelor. 

Formarea solului este determinată de mărunţirea
fizică a rocilor de suprafaţă şi dezagregarea lor chi-
mică şi biologică. Ca rezultat al celor două procese
din urmă se formează particulele coloidale rezultate
din amestecarea humusului şi loess-ului, adică argi-
lei. Acestea au rol deosebit în absorbţia apei şi a
ionilor diferitelor substanţe minerale. Aderarea
diferiţilor ioni pe suprafaţa coloizilor de sol influ-
enţează marcant structura solurilor. O structură opti-
mă presupune o bună aprovizionare cu aer şi apă a
solului, ceea ce contribuie la popularea solului cu
organisme telurice. 

Metabolismul şi fluxul energetic al biosferei se
desfăşoară în strânsă corelaţie. Punctul de pornire al
fluxului energetic este Soarele, de unde energia
luminoasă este radiată spre Pământ şi va acoperi
necesarul energetic al diferitelor procese de trans-
formare a materiei. Cele mai importante procese de
transformare a ale materiei în biosferă sunt cele din
cadrul circuitelor cărbunelui, nitrogenului, apei şi
fosforului. Prin acestea, materiile care compun bios-
fera sunt angajate în cadrul unor cicluri permanente,
în care organismele autotrofe, utilizând energie,
transformă materia anorganică în materie organică.
Majoritatea masei de substanţă organică a biosferei
este produsă prin fotosinteză de către plantele verzi.
Aceste plante servesc drept hrană pentru populaţiile
de consumatori. Corpul organismelor moarte şi 
reziduuri organice sunt dezagregate de descompună-
tori în substanţe anorganice, care vor fi utilizate din
nou de producători. Energia luminoasă care pătrun-
de în biosferă este transformată de plante, iar ea 
parcurge reţeaua nutritivă deja sub formă de energie
chimică, din care o parte este utilizată, restul se
transformă în energie termică. Fluxul energetic care
străbate biosfera este unidirecţional. Totalitatea 
proceselor din biosferă care au ca rezultat generarea
de materie organică au fost denumite cu termenul
generic de producţie biologică, iar totalitatea sub-
stanţei organice produse în urma acestor procese
este biomasa. 
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Structura populaţiilor

Indivizii care aparţin aceleiaşi specii, care coa-
bitează la un moment dat într-un anumit spaţiu şi
se înmulţesc între ei formează o comunitate
reproductivă care asigură perpetuarea speciei pe
care o denumim populaţie. Între un stejar izolat
şi populaţia de stejari dintr-o pădure de foioase
există deosebiri cantitative, dar şi deosebiri cali-
tative importante. Populaţia are anumite caracte-
ristici care nu sunt relevante pentru individ, ele
caracterizează numai grupurile de indivizi. În
continuare să facem cunoştinţă cu câteva noţiuni
care sunt caracteristice pentru structura popu-
laţiilor! 

Mărimea unei populaţii poate fi exprimată
prin numărul indivizilor care o compun. Dacă
într-o zonă mlăştinoasă am număra la un
moment dat toate firele de papură sau toate
broaştele de mlaştină roşii, am obţine valoarea
absolută a mărimii populaţiei de papură sau de
broaşte. Însă cifra absolută a indivizilor nu este
o valoare comparabilă, mai ales dacă ţinem cont
de faptul că dimensiunile şi factorii de mediu ale

habitatelor comparate pot să difere marcant. Din
această cauză, este mult mai utilă exprimarea
numărului de indivizi raportat la unităţi de
suprafaţă sau volum, de exemplu m2sau m3.
Această cifră, deja, nu exprimă mărimea absolu-
tă a populaţiei, ci numărul de indivizi pe unita-
tea de suprafaţă sau de volum, adică densitatea
populaţiei. 

Densitatea unei populaţii depinde de mai mulţi
factori. De exemplu, s-a analizat cum evoluează den-
sitatea unei populaţii de acarieni dăunători dintr-o
masă de cereale depozitate sub influenţa modificării
umidităţii aerului. Dinamica densităţii populaţiilor de
acarieni a urmărit fidel modificările umidităţii aerului
din diferite depozite (Fig. 51). Este un fenomen arhi-
cunoscut efectul exercitat de talia individului şi nece-
sarul de hrană al acestuia asupra densităţii populaţiei.
Astfel densitatea populaţiei de cerbi pe un Km2 de
pădure de foioase este de ordinul zecilor, cel al
piţigoilor este de ordinul sutelor, în timp ce populaţia
de miriapode brune pe acest teritoriu este de ordinul
milioanelor. 

Numărul de indivizi şi densitatea ne dau o
imagine reală asupra populaţiei în condiţiile în
care indivizii ar fi răspândiţi în mod uniform pe
arealul respectiv. Însă, în cadrul populaţiei, dis-
tribuţia spaţială a indivizilor este diferită faţă de
situaţia anterioară, indivizii se vor concentra în
acele zone ale arealului care, la un moment dat,
oferă cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea
funcţiilor vitale. 

Dintre principalele tipuri de distribuţie în spaţiu,
distribuţia uniformă este cel mai rar întâlnită. Probabil
populaţiile de păsări cântătoare se apropie cel mai
mult de acest model de distribuţie, la care perechile,
pe timpul cuibăritului, împart habitatul în mod egal
între ele. Mult mai frecvent întâlnim distribuţia
neuniformă, în care indivizii, sub acţiunea diferiţilor
factori externi, se distribuie în spaţiu în mod indepen-
dent. Distribuţia grupată apare mai frecvent la plante
şi este legată de particularităţile de reproducere.
Plantele care se reproduc prin vrejuri şi liane se vor
grupa în jurul plantei materne. Distribuţia insulară
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POPULAŢIILE ŞI ASOCIERILE 
DE SPECII

Fig. 51 Modificarea densităţii unei populaţii 
de acarieni în funcţie de modificarea umidităţii
mediului
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apare la populaţii de animale, de exemplu la furnicile
roşii de pădure (Fig. 52). 

În populaţiile naturale, reprezentanţii diferite-
lor categorii de vârstă trăiesc împreună. De
exemplu, în populaţiile gândacului de făină care
se dezvoltă rapid, la care anual apar mai multe
generaţii, întâlnim concomitent toate categoriile
de vârstă, începând cu femelele care depun ouă,
larve, pupe şi adulţi ajunşi la maturitate sexuală.
O trăsătură specifică populaţiilor este structura
pe categorii de vârstă. Dacă în cadrul popu-
laţiei se poate determina vârsta indivizilor, se
poate calcula şi proporţia diferitelor categorii de
vârstă. Acest calcul se aplică frecvent la popu-
laţiile umane. Dacă vrem să reprezentăm distri-
buţia pe vârste a populaţiei umane de pe un anu-
mit teritoriu, de exemplu Ungaria, putem desena
un arbore al vârstei (Fig. 53). 
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Fig. 52 Mai multe tipuri de distribuţie spaţială a indivizilor în cadrul populaţiei

Fig. 53 Distribuţia pe categorii de vârstă a populaţiei
Ungariei

1. Cum definim noţiunea de populaţie din punct
de vedere genetic şi ecologic?
2. Ce exprimă numărul de indivizi?
3. Ce este densitatea populaţiei?
4. Prin ce se caracterizează distribuţia spaţială a

indivizilor?
5. Ce înseamnă distribuţia pe categorii de vârstă a

indivizilor în structura populaţiei?
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Modificările populaţiei

Odată cu trecerea timpului, numărul indivizilor
dintr-o populaţie naturală este în continuă schim-
bare. Ea este influenţată de numărul naşterilor
şi deceselor din populaţie. Teoretic, fiecare
populaţie are o anumiă capacitate reproductivă
potenţială. Aceasta este data de numărul maxim
de descendenţi la care indivizii populaţiei pot da
naştere, în condiţiile în care nu există factori
interni sau externi care să perturbeze naşterea şi
dezvoltarea descendenţilor. În asemenea
condiţii, numărul indivizilor dintr-o populaţie
obişnuită de păduchi de frunze, la care anual se

succed 15 generaţii ar deveni atât de mare încât
descendenţii ar acoperi toată suprafaţa
Pământului în mai multe straturi. Acest lucru
este imposibil, deoarece reproducerea oricărui
organism viu este limitat de mediul în care tră-
ieşte. Din această cauză, în populaţiile naturale
doar o mică parte din capacitatea reproductivă
potenţială se va materializa, acest parametru
fiind denumit capacitate reproductivă reală. 

Creşterea populaţiei poate fi exprimată prin
modificarea numărului de indivizi într-un anu-
mit interval de timp. Ritmul schimbării număru-
lui de indivizi este de fapt identic cu diferenţa
dintre naşteri şi mortalităţi. Ea este influenţată
într-o măsură mai mică de emigrările şi imigră-
rile din şi înspre populaţie. La o populaţie la care
indivizii din categoriile tinere sunt preponde-
renţi, numărul naşterilor depăşeşte cu mult
numărul deceselor, creşterea numărului de indi-
vizi se accelerează, populaţia devine tot mai
numeroasă. Această creştere nelimitată, care
apare la început, se poate reprezenta printr-o
curbă cu creştere abruptă, exponenţială. (Fig.
54). Însă, resursele mediului extern necesare
susţinerii populaţiilor sunt limitate. Deci, cu
timpul, capacitatea de suportabilitate a mediului
va limita ritmul de creştere al populaţiei.
Populaţia începe să se epuizeze, până la nivelul
de prag, în timp ce numărul mortalităţilor creşte.
Această capacitate reală de reproducere, creşte-
rea limitată a populaţiei, o putem reprezenta cu
un alt grafic. Partea de sus a curbei se apropie de
valori ale numărului de indivizi care reprezintă
populaţii pe care mediul le poate încă susţine.
Asemenea populaţii se află în echilibru cu
mediul lor. Acest lucru nu înseamnă că numărul
de indivizi al populaţiei este scutit de orice fel de
ajustare, ci faptul că la orice creştere ulterioară
va reacţiona cu scăderea numărului de indivizi.
Dacă urmărim pe termen lung dinamica numă-
rului de indivizi al unei populaţii naturale, vom
constata că numărul de indivizi variază în jurul
unei valori stabile (Fig. 55). 

Pe termen lung, factorii care limitează reproduce-
rea indivizilor menţin dimensiunile populaţiilor natu-
rale la un nivel stabil. De exemplu, într-o pădure de
fag de o anumită suprafaţă, numai un anumit număr
de fagi pot să ajungă în stadiu de producţie / fructifi-
care. În pofida acestui fapt, anual răsar mii de lăstari
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Fig. 55 Graficul de creştere numerică a unei populaţii
de piţigoi
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de fag, dar aceştia găsindu-se în zona lipsită de lumi-
nă de la nivelul suprafeţei solului, vor pieri fără
excepţie. Exemplarele tinere au şanse de supravieţui-
re şi dezvoltare numai în locul rămas liber în urma
exemplarelor bătrâne care au pierit. 

În diferite habitate, pe lângă efectul capaci-
tăţii de suportabilitate a mediului, populaţiile
aparţinând anumitor specii se comportă în mod
diferit. Unele dau naştere unui număr mare de
descendenţi într-un interval relativ scurt, gene-
raţiile lor se succed relativ rapid, şi populează în
scurt timp habitatul aflat la dispoziţie. Însă la
variaţiile condiţiilor de mediu ele se adaptează
într-o măsură foarte redusă, mulţi din acel
număr mare de descendenţi mor după scurt timp.
Asemenea populaţii ajung foarte rar în apropie-
rea limitei de suportabilitate a mediului. Acestea
sunt speciile care aplică strategia „r”, de exem-
plu, păduchii de frunze sau purecii de apă. Alte
specii dau naştere la un număr redus de descen-
denţi, care au o dezvoltare prelungă, timp în
care se adaptează eficient şi se stabilesc pe ter-
men lung în habitatul dat şi exploatează mediul
până la limita de suportabilitate. Acestea sunt
speciile care folosesc strategia „k”, cum ar fi
arborii sau speciile de păsări. 

Participarea diferitelor categorii de vârstă la
procesul de reproducere este inegală. Populaţiile
formate din indivizi foarte tineri devin apte de
reproducere numai după atingerea maturităţii
sexuale. Pe de altă parte, populaţiile formate
numai din indivizi bătrâni se îndreaptă spre
extincţie. Astfel, vârsta indivizilor influenţează
capacitatea de reproducere a populaţiilor.
Fireşte, numai un număr redus de indivizi va
ajunge la limita maximă de vârstă, specifică spe-
ciei (Fig. 56). Populaţiile la care motivul morţii
celor mai mulţi indivizi, este bătrâneţea, sunt
cele care trăiesc în condiţiile asigurate de civili-
zaţia umană avansată, cum ar fi cele umane sau
cele vegetale sau animale ţinute în condiţii asi-
gurate artificial. Există populaţii, la care şansele
de mortalitate sunt aproape identice la orice
vârstă. De exemplu, la păsările cântătoare, un
anumit procent din fiecare categorie de vârstă
cade pradă răpitorilor. Însă, în populaţiile natu-
rale, cel mai frecvent, întâlnim o a treia situaţie:
se naşte un număr foarte mare de descendenţi,
marea lor majoritate va muri într-o perioadă

scurtă, de exemplu, la puietul de peşte. În
schimb indivizii care îşi găsesc un habitat pro-
tector şi supravieţuiesc în perioada critică au
şanse mari de a ajunge la maturitate sexuală. 

Prolificitatea indivizilor ajunşi la maturitate
sexuală variază în funcţie de specie. Există orga-
nisme care sunt prolifice până la moarte, ca de
exemplu, fagul. La alte specii însă, după o anu-
mită vârstă prolificitatea scade sau dispare com-
plet, cum este cazul la primate. 

Numărul indivizilor din populaţie este influ-
enţat într-o oarecare măsură şi de migraţia indi-
vizilor. Efectivul populaţiei se măreşte când
indivizi din alte areale se alătură populaţiei –
imigraţie. Acest caz apare mai ales la populaţii
de animale, dar cu ajutorul vântului şi al apei,
diferite specii vegetale pot migra. Acest feno-
men se poate desfăşura şi în sens invers, prin
emigrarea indivizilor şi scăderea efectivului
populaţiei. 
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Fig. 56 Cele trei tipuri de supravieţuire la nivel de
populaţie

1. În ce situaţii este posibilă creşterea efectivului
populaţiei? Ce limitează creşterea numărului de
indivizi într-o populaţie?
2. Prezentaţi procese evolutive urmate de creşte-

rea populaţiei şi de scăderea populaţiei! 
3. Comparaţi dinamica de creştere a populaţiilor

speciilor care aplică strategia „r” cu cele care
urmează strategia „k”. 
4. Desenaţi arborele de vârstă (vezi Fig. 53) a

celor trei tipuri de supravieţuire prezentate în Fig.
56. 
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Influenţele reciproce 
ale populaţiilor

Pe un anumit areal trăiesc populaţii ale mai mul-
tor specii. Populaţiile care coabitează vor exer-
cita o influenţă mai mică sau mai mare unele
asupra celorlalte. În anumite cazuri, această
influenţă este directă, ca de exemplu, în relaţia
dintre populaţiile de prădători şi populația 
speciei prădate. În alte cazuri, influenţa este
indirectă, cum este cea exercitată de populaţia
de fagi asupra celorlalte populaţii din habitat,
prin faptul că prima reglementează condiţiile de
luminozitate şi temperatura pentru cele din
urmă. În privinţa influenţelor reciproce exercita-
te sau suportate de populaţii, deosebim influenţe
pozitive (+), influenţe negative (–) şi influenţe
neutre (0). 

Dacă două populaţii coabitante exercită reciproc
influenţe de tip (0+), prezenţa uneia pentru cealaltă
este indiferentă, însă pentru cea de a doua, coabitarea
este benefică. Exemplu adus frecvent la această
situaţie este cel al vrăbiilor care se instalează în cuibul
de barză şi astfel capătă acces la o sursă de hrană uşor
de utilizat, fără să influenţeze în vreun fel viaţa ber-
zelor. Acest tip de influenţare reciprocă se numeşte
comensalism, ceea ce înseamnă „la aceeaşi masă”.
Această relaţie de nutriţie comună caracterizează şi
coabitarea dintre răpitorii mari şi populaţiile speciilor
care consumă resturile de la prada vânată. De exem-
plu, după ce leii şi-au consumat hrana, resturile vor fi
consumate de şacali, hiene şi vulturi. Peştii – pilot din
mări urmăresc în grupuri rechinii în migraţie şi con-
sumă resturile alimentare ale acestora, în timp ce pre-
zenţa prădătorului conferă şi protecţie contra duşma-
nilor peştelui pilot. 

Se cunosc numeroase exemple când între
diferite populaţii se formează relaţii de aranjare
reciprocă (++) denumite mutualisme. De multe
ori, acest tip de relaţii presupune o coabitare
foarte strânsă între indivizii populaţiilor aflate
sub influenţă reciprocă. Această coabitare a fost
denumită cu neologismul „simbioză”. Există
numeroase exemple pentru acest tip de relaţii
atât în lumea plantelor, cât şi în cea a animale-
lor. Simbioză apare între plantele din grupa
leguminoaselor – de exemplu mazărea, fasolea
sau lucerna – şi bacteriile fixatoare de azot 
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Fig. 57 Noduli radiculari de la plante leguminoase

Fig. 58 Ciupercă care coabitează cu rădăcina de brad

rădăcină

miceliu
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(Fig. 57). Bacteriile fixatoare de azot pătrund
din sol în ţesutul radicular al leguminoaselor,
unde formează aglomerări de ţesut, denumite
noduli radiculari. Ele trăiesc în aceşti noduli şi
fixează azotul din aerul din sol. Din acest proces
rezultă amoniac ce poate fi asimilat şi de plante-
le leguminoase. În acest timp, bacteriile îşi satis-
fac necesarul de hidraţi de carbon din produsele
rezultate în urma fotosintezei ce s-a desfăşurat la
nivelul plantei. 

Există fungi care trăiesc pe lângă rădăcinile
unor specii de plante superioare – de exemplu
conifere – în aşa fel încât filamentele lor pătrund
în ţesuturile rădăcinii sau formează o reţea în
jurul lor. Ciupercile ajută şi la asimilarea din sol
a apei, a nitrogenului şi a altor elemente, în timp
ce ele preiau de la planta cu care trăiesc în sim-
bioză, compuşi organici (Fig. 58). 

Există numeroase exemple şi pentru coabita-
rea ciupercilor şi animalelor. O activitate intere-
santă vedem la furnicile crescătoare de ciuperci.
Furnicile tăietoare de frunze din America de Sud
duc bucăţele de frunze în muşuroiul subteran.
Aici, le mestecă şi fac din ele o masă păstoasă,
cu care apoi căptuşesc mici caverne, pe care le şi
fertilizează cu excrementele proprii. În scurt
timp apare o ţesătură densă de hife, cu conţinut
proteic ridicat, din care se hrănesc şi furnicile, în
timp, acestea contribuie la reproducerea şi răs-
pândirea ciupercii (Fig. 59). 

Un alt exemplu tipic de simbioză dintre o
plantă şi un animal este cel dintre parameci şi o
algă. În urma acestei interacţiuni, alga verde uni-
celulară trăieşte în celula parameciului. În cazul
prezenţei unei cantităţi suficiente de nutrienţi
organici populaţia de parameci şi în întuneric va
depăşi în dezvoltare agele verzi. În asemenea
condiţii, aceasta duce o viaţă heterotrofă şi
numărul indivizilor care nu conţin algă este în
creştere. Dacă scade cantitatea de substanţe
organice din mediu, de exemplu, scade numărul
bacteriilor şi lumina este abundentă, atunci se
vor înmulţi acei parameci care conţin alga verde.
Această simbioză s-a format şi s-a răspândit sub
acţiunea mediului. În general, condiţia pentru
menţinerea simbiozei este ca rata de creştere a
celor două populaţii să fie într-un echilibru dina-
mic. 

În categoria relaţiilor de tip (0-) includem şi feno-
menul antibiozei sau amensalismul. Acesta apare
între diferite specii de microorganisme. Produsul de
metabolism al unui microorganism are efect nefavo-
rabil asupra factorilor principali de mediu ai celui de-
al doilea microorganism, blocând astfel dezvoltarea
populaţiei celui din urmă. Aceste substanţe chimice
active sunt denumite antibiotice. O asemenea sub-
stanţă inhibitoare a bacteriilor cunoscută demult este
penicilina, sintetizată de o ciupercă. 

Una din formele fundamentale de interacţiu-
ne dintre populaţii este cel de tip (– –). Prezenţa
simultană a populaţiilor poate fi uneori un deza-
vantaj, deoarece anumiţi factori de mediu, pe
care ambele populaţii le folosesc în mod iden-
tic, să fie insuficienţi pentru toţi cei care au
nevoie de ei. În asemenea situaţii, între popu-
laţii porneşte o competiţie pentru a obţine o
situaţie cât mai avantajată. În acelaşi timp, com-
petiţia are efect regulator, deoarece limitele de
toleranţă ale populaţiilor concurente niciodată
nu sunt complet identice. În aceste condiţii,
competiţia poate asigura supravieţuirea genoti-
purilor cel mai bine adaptate. 

Dacă de exemplu, cultivăm şi împreună, şi
separat două specii de parameci pe substraturi
cu conţinut identic de bacterii, la cultura simul-
tană populaţiile se dezvoltă mai lent decât în
culturile izolate. În competiţia pentru hrană,
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Fig. 59 Furnici tăietoare de frunze din America de
Sud
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indivizii speciei cu mişcare mai lentă vor rămâ-
ne fără hrană şi se vor stinge treptat. Odată cu
scăderea acestei din urmă populaţii are loc
creşterea populaţiei concurente până la atinge-
rea pragului de suportabilitate a mediului (Fig.
60). În alte situaţii, competiţia poate stabili o
stare de echilibru între populaţii, dacă diferitele
părţi ale sursei de hrană vor fi împărţite între
populaţii. 

Între populaţii pot să existe mai multe inte-
racţiuni de tip (+ –). Una din interacţiunile de
acest tip este parazitismul. În această relaţie,
una din populaţii este parazită şi ea se hrăneşte
din populaţia gazdă. Parazitul dăunează indivi-
dului gazdă, dar nu produce în mod direct sau
imediat moartea acestuia. Deci interacţiunea din
punctul de vedere al gazdei este absolut deza-
vantajoasă, iar pentru parazit este avantajoasă.
Un parazit bine cunoscut este ciuperca peronos-
pora de pe frunzele de vie. Hifele acestuia
pătrund în ţesutul frunzei de vie şi de aici îşi pro-
cură hrana (Fig. 61). Majoritatea paraziţilor sunt
specializaţi pe o singură specie gazdă, dar există
şi specii cu adaptare multiplă. Tenia se poate
stabili fie în intestinul omului, al câinelui sau
porcului şi consumă hrana pe care o găseşte în
individul gazdă. 
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Fig. 60 Competiţia dintre populaţiile a două specii
diferite de parameci

Fig. 61 Parazitarea peronosporei pe faţa dorsală a
frunzei de vie
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Fig. 62 Influenţa reciprocă dintre o populaţie vegeta-
lă şi una erbivoră
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Relaţiile nutriţionale pot genera interacţiuni
de tip (+ –), de exemplu procurarea prăzii.
Într-o asemenea relaţie, una din populaţii – cea
prădătoare consumă indivizii celeilalte popu-
laţii – cea prădată. Noţiunea de pradă este folo-
sită în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv
devorarea fiecărui individ în viaţă. În funcţie
de populaţia prădată,distingem mai multe tipuri
de procurare a prăzii. Marea parte a speciilor de
animale sunt ierbivore, care consumă părţile
verzi, florile, seminţele şi fructele plantelor.
Într-o pădure de conifere din Europa s-a efec-
tuat observarea evoluţiei numărului de indivizi
la o populaţie de veveriţe. Pe graficul evoluţiei
efectivului de veveriţe s-a marcat şi evoluţia
producţiei de seminţe de brad. Din reprezenta-
rea grafică reiese clar interacţiunea dintre cele
două populaţii (Fig. 62). Într-un habitat din
Canada s-a observat pe o perioadă şi mai înde-
lungată, evoluţia efectivului populaţiilor de
animale carnivore. Şi pe acest grafic se poate
urmări cum efectivul populaţiei de prădători se
adaptează permanent evoluţiei efectivului
populaţiei prădate (Fig. 63). Există specii de
animale care se hrănesc şi cu plante, şi cu ani-
male, acestea se numesc polifage, de exemplu,
cimpanzeii. 

Există organisme care se hrănesc cu resturi
de ţesuturi vegetale sau animale moarte. Acest
tip de nutriţie heterotrofă este caracteristică
organismelor saprofite. Majoritatea ciupercilor
este încadrată în această grupă, de asemenea şi
numeroase specii de bacterii, care în urma pro-
cesului de nutriţie descompun materia organică
a organismelor moarte. 
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Fig. 63 Influenţa reciprocă dintre populaţia prădată şi cea de prădători

1. Care este diferenţa dintre mutualism şi simbio-
ză? Daţi exemple pentru ambele! 
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vorabilă pentru ambele părţi. Cum poate să se
iniţieze concurenţa şi care sunt totuşi avantajele ei? 
3. Care este diferenţa dintre parazitismul exercitat

de cuscută şi vâsc? 
4. Comparaţi parazitismul şi procurarea prăzii! 
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cum reiese din Fig. 62 şi 63. Cunoscând Fig. 54,
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Structura asocierilor de specii

Asocierea de specii sau biocenoza este comu-
nitatea tuturor populaţiilor aparţinând diferite-
lor specii vegetale şi animale de pe un areal.
Între populaţii se pot forma interacţiuni mai
strânse sau mai lejere, dar în oricare din aceste
situaţii, între ele există o relaţie sistematică şi se
adaptează împreună la factorii de mediu ce
acţionează asupra fiecăreia din habitatul respec-
tiv. Deoarece în biocenozele terestre populaţiile
de plante alcătuiesc nivelele vizibile, ele sunt
cele care vor determina caracterul habitatului.
Unele biocenoze diferă aşa de marcant între ele
încât diferenţele sunt evidente de la prima vede-
re, de exemplu, la o asociere de specii dintr-o
pădure de brad sau dintr-un şes mlăştinos.
Unele biocenoze au o structură simplă, cum ar
fi cele deşertice, altele sunt foarte complexe,
cum sunt anumite biocenoze forestiere. În pofi-
da tuturor diferenţelor, există totuşi o serie
întreagă de asemănări, care sunt caracteristice
transformărilor şi structurii oricărei asocieri de
specii. 

Există biocenoze care se caracterizează
printr-un număr foarte redus de specii, de
exemplu cele din zonele polare. Pe de altă parte
există biocenoze în structura cărora participă
populaţii de la mai multe specii. Exemplu bine
cunoscut în acest sens este pădurea tropicală,
unde pe o suprafaţă de câteva hectare, numai
populaţiile de plante lemnoase reprezintă mai
multe sute de specii. Pentru a descrie diversi-
tatea biocenozelor nu este suficient să
cunoaştem numărul speciilor, trebuie să
cunoaştem şi frecvenţa de apariţie a lor rapor-
tată la celelalte specii. 

Dacă de exemplu o populaţie de prădători se hră-
neşte cu zece specii distincte de pradă, care sunt dis-
ponibile din abundenţă, în măsură egală prădătorului
pe termen lung, atunci toate cele zece specii prădate
contribuie în mod egal la reglarea efectivului popu-
laţiei prădătorului. Să presupunem însă că una din
cele zece specii prădate este disponibilă într-un mod
foarte îmbelşugat, în timp ce indivizii celorlalte nouă
specii sunt rari. Aceste specii rare au un rol neglijabil
în reglarea populaţiei prădătorului, astfel că modifică-
rile efectivului populaţiei prădătoare par să evolueze
în funcţie de o singură specie prădată. 

Cele două extreme ale biocenozelor sunt dacă
toţi indivizii aparţin aceleiaşi specii sau dacă fie-
care individ aparţine altei specii. Evident, valoa-
rea diversităţii unei biocenoze se va afla undeva
între aceste două valori extreme. Această valoa-
re este caracteristică pentru fiecare biocenoză.
La fiecare intervenţie venită din exterior – de
exemplu, de natură antropică – biocenoza va
reacţiona în primul rând prin modificarea diver-
sităţii ei. În asemenea situaţii, modificarea se
manifestă de obicei prin reducerea diversităţii,
ceea ce duce la o scădere valorică, la o deterio-
rare a biocenozei. 

Aranjarea pe verticală a populaţiilor ce alcă-
tuiesc biocenoza ne va prezenta stratificarea
acesteia. Această structură survine în parte din
înălţimea diferită a speciilor de plante, pe de altă
parte din necesităţile diferite ale anumitor popu-
laţii vegetale şi animale (Fig. 64). În diferitele
tipuri de biocenoze întâlnim un număr variabil
de nivele. Cel mai mare număr de nivele îl întâl-
nim în biocenozele forestiere. În pădurile autoh-
tone, nivelele se diferenţiază net, din această
cauză putem distinge nivelul coroanei arborilor,
cel al arbuştilor, al pajiştii şi al muşchilor.
Mergând în jos de la acest ultim nivel putem
deosebi alte nivele: cel al litierei, al rădăcinilor
care pătrund la diferite adâncimi. Deoarece
aceste nivele se caracterizează prin factori de
mediu specific, este de la sine înţeles că popu-
laţiile care alcătuiesc biocenoza se vor aşeza în
funcţie de aceste condiţii. Asemănător plantelor,
şi populaţiile de animale, fungi şi diferite
microorganisme se vor organiza pe nivele, con-
form necesităţilor proprii şi relaţiilor avute cu
alte populaţii. 

Dintre condiţiile de mediu, lumina are un rol
deosebit în organizarea pe verticală a biocenoze-
lor, deoarece structura pe nivele este în primul
rând rezultatul concurenţei pentru lumină. În
acelaşi timp, populaţiile au şi o structură pe ori-
zontală, prin aceasta determinând juxtapunerea
biocenozei. Acest tip de distribuire este, de obi-
cei, rezultatul competiţiei pentru apă şi nutrienţi,
precum şi al particularităţilor de reproducere.
Un exemplu pentru acestea din urmă o constitu-
ie aşezarea grupată a plantelor care se înmulţesc
prin lujeri. 

Într-o biocenoză, fiecare populaţie necesită
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anumite condiţii de mediu. De exemplu, în
aceeaşi biocenoză, indivizii unei populaţii de
piţigoi culeg hrana de pe sol şi de pe crengile
mai groase ale coroanei arborilor, în timp ce
indivizii populaţiei de piţigoi albaştri îşi culeg
hrana de la vârfurile crengilor. Dacă într-o bio-
cenoză două populaţii ar avea necesităţi ecologi-
ce identice, între ele s-ar ivi o situaţie de concu-
renţă totală. În condiţiile date, aceasta ar condu-
ce la eliminarea completă a populaţiei mai puţin
adaptate de către populaţia mai bine adaptată.
Conform acestei idei, populaţiile a două sau mai
multe specii nu pot coabita pe termen lung într-
o biocenoză, dacă necesităţile lor de mediu sunt
total identice (principiul lui Gause). 

Dacă necesităţile ecologice a două populaţii sunt
complet identice, atunci de obicei ele trăiesc în medii
separate, în arii geografice diferite. De multe ori,

modul de viaţă al populaţiilor acestor specii care tră-
iesc pe arii despărţite geografic este foarte asemănă-
tor. Exemplu pentru acest caz din lumea animalelor
este dat de speciile de colibri din America de Sud,
păsările din familia Nectarinii din Africa şi păsările
nectarivore din Australia. Cu toate că prezintă asemă-
nări exterioare, ele nu sunt înrudite. Însă, rolul pe care
îl îndeplinesc în biocenoze este identic, toate fiind
specii nectarivore. 
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Fig. 64 Schimbările factorilor de mediu în nivelele din pădurea de foioase
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1. Comparaţi populaţia şi biocenoza! Enumeraţi
trăsăturile acestora!
2. Care este explicaţia faptului că la definirea

diversităţii, pe lângă numărul de indivizi se ţine
cont şi de frecvenţa apariţiei lor?
3. Care trăsătură a structurii pădurii este prezenta-

tă în Fig. 64?
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Fig. 65 Aspectele pe anotimpuri ale pădurii de foioase din zona temperată.
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Modificările biocenozelor

Şi structura biocenozelor se modifică continuu,
precum cea a populaţiilor. Schimbările pot fi
ciclice, care revin periodic sau procese cu des-
făşurare unică. Structurile biocenozelor ciclice
determină aşa-numitele aspecte periodice, în
cadrul cărora structura biocenozei nu se modifi-
că fundamental, dar în fiecare din aceste aspec-
te, caracterele vizibile ale biocenozei sunt deter-
minate de altă specie, în timp ce celelalte specii
rămân retrase. Acest fenomen poate fi bine
urmărit la schimbarea înfăţisării pădurilor de
foioase din zona temperată (Fig. 65). Aspectul
unei păduri de foioase primăvara, de culoare
verde crud şi cu inflorescenţele colorate ale
plantelor de acoperire se diferenţiază net de
aspectul pădurii pe timp de toamnă, cu frunzişul
colorat şi arborii încărcaţi cu fructe. La fel
putem urmări modificările în timp ale unor aso-
cieri de specii animale. Să ne gândim, spre
exemplu, la o colonie de păsări stabilită pe mar-
ginea unui lac, la sosirea păsărilor migratoare în
diferite anotimpuri, respectiv la migrarea lor.

În biocenoze se produc şi modificări progresi-
ve, care modifică profund structura internă a
biocenozei. În urma acestor modificări, bioceno-
za respectivă îşi pierde caracterul ei iniţial, în
locul acesteia formându-se o biocenoză cu o
structură diferită. Acest proces de transformare,
prin care o anumită structură a biocenozei apare
în urma transformării structurii precedente, a
fost denumit succesiune (Fig. 66). Un asemenea
proces este colmatarea unui lac. Dacă în lac se
acumulează multe substanţe nutritive, începe o

sinteză intensă de substanţe organice. În decur-
sul acesteia, depunerea aluviunilor permite trep-
tat invadarea locului iniţial al lacului de ariile
ocupate de diferitele plante din zona malului,
cum ar fi stufărişul, păpurişul, vegetaţia de
mlaştină. După ce acestea au ocupat locul unde
iniţial se afla lacul, apar ca elemente dominante
tufele de salcie, apoi se transformă în pădure de
luncă. La această schimbare permanentă contri-
buie şi emigrarea sau imigrarea populaţiilor de
animale, eventual stabilirea lor pe areal. 

În fazele incipiente ale succesiunii, un areal
pustiu se populează relativ rapid. Sporii,
seminţele fertile sau părţile vegetative capabile
de reproducere pătrund pe terenul pustiu purtate
de vânt, apă şi animale care străbat terenul.
Treptat se formează o biocenoză de pionierat.
Plantele sunt aşezate foarte rar, diseminate la
distanţă unele faţă de altele, deoarece la început
şi solul are un conţinut de apă şi nutrienţi foarte
redus. Cu trecerea timpului, numărul indivizilor
din populaţia vegetală creşte, pe teren apar spe-
cii noi, biocenoza de pionierat evoluează tot mai
complex. Contactul dintre populaţii devine tot
mai strâns, creşte numărul interacţiunilor. Creşte
influenţa biocenozei asupra solului şi a condiţii-
lor de microclimat. În această biocenoză în for-
mare se stabilesc o serie de specii animale, la
început diferite specii de insecte, care sunt con-
sumatori ai speciilor vegetale care s-au stabilit în
habitat. Prin schimbarea lentă a factorilor de
mediu, biocenoza pregăteşte terenul pentru o
următoare asociere de specii. Seria de biocenoze
ale succesiunii se va înlocui în timp, până când
se ajunge la biocenoza cu organizarea cea mai
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Fig. 66 Succesiunea colmatării unui lac
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complexă, care este în sincron cu condiţiile cli-
matice ale teritoriului. Aceasta se numeşte bio-
cenoză stabilizată. Sensul succesiunii în evo-
luţia biocenozei se îndreaptă spre starea stabilă.
De regulă acest proces este lent, ajungerea la
stadiul de biocenoză stabilizată poate dura mai
multe sute de ani. În ţara noastră, în cele mai
multe locuri biocenoza stabilizată este reprezen-
tată de pădurea de foioase. 

La începutul succesiunii, interacţiunile dintre
populaţii sunt doar posibile, reproducerea spe-
ciilor nu este încă limitată. Din această cauză,
sunt avantajate populaţiile care pot da naştere la
un număr mare de descendenţi în timp scurt.
Odată cu progresarea succesiunii, concurenţa
dintre numărul tot mai mare de populaţii devine
tot mai acerbă, şi cu aceasta se manifestă tot mai
puternic şi factorii care limitează reproducerea,
deoarece resursele naturale se vor diviza între un
număr tot mai mare de consumatori. În această
fază, avantajate vor fi acele populaţii care îşi pot
susţine pe termen lung numărul de indivizi prin
autoreglare, pornind de la un număr mai redus
de descendenţi şi care sunt eficienţi în com-
petiţia dintre specii. Aceştia contribuie la un
echilibru mai stabil al biocenozei. Din această
cauză, biocenozele stabilizate sunt atât de dura-
bile. Este posibil ca factorul antropic să perma-
nentizeze şi biocenoze nestabilizate – de exem-
plu prin cosit, păşunat. 

Principalele tipuri de biocenoze
forestiere din Ungaria

Cea mai mare parte a Ungariei se află în zona
pădurilor de foioase. Excepţie fac habitatele din
centrul şi sud-estul Câmpiei Maghiare, în care
relicvele biocenozelor ancestrale încadrează
aceste locuri de zona de silvo – stepă şi părţile
cele mai vestice ale regiunii Transdanubiene,
unde se găsesc terenuri acoperite cu păduri
mixte de conifere. Pădurile imense aflate iniţial
în aceste regiuni, au fost înlocuite prin inter-
venţia omului din decursul ultimelor secole în
mare parte de terenuri agricole. În timp ce înain-
te de intervenţia antropică teritoriul ţării noastre
era acoperit de păduri în proporţie de 85%, azi
această cifră abia ajunge la valoarea de 20%
(Fig. 67). Din pădurile rămase, numai jumătate
mai seamănă cu arealele împădurite natural, cea-
laltă parte sunt păduri plantate care necesită
intervenţie umană pentru a se menţine. 

Dintre biocenozele forestiere autohtone, cele
mai mari teritorii sunt ocupate de aşa-numitele
păduri climatogene. Denumirea lor provine de
la faptul că în formarea lor, cei mai importanţi
factori au fost cei climatici caracteristici zonei,
în special valorile precipitaţiilor şi temperaturi-
lor, care au facilitat răspândirea pădurii de foioa-
se (Fig. 68). În habitatele ocupate, pădurile de
foioase formează întotdeauna biocenoze stabili-
zate, şi producţia lor biologică oferă pe termen
lung cea mai mare masă de substanţă organică. 

Cel mai răspândit tip de biocenoză forestieră cli-
matogenă este cero – stejărişul (Fig. 69). Acesta
s-a format în regiunile muntoase de înălţime medie
şi în zonele colinare. Sunt păduri cu o înălţime
relativ mare, în care nivelul coroanei este format de
două specii: cerul şi gorunul. Coroana lor permite
penetrarea luminii, din care cauză nivelul arbuşti-
lor este bine dezvoltat. Nivelul pajiştii este bogat în
specii care înfloresc, de primăvara timpuriu până
toamna târziu (Fig. 70). 

O altă asociere de specii pe care o întâlnim
frecvent în munţii Ungariei şi în zonele de şes
mai răcoroase sunt pădurile de carpen – stejar
(Fig. 71). În zonele mai înalte carpenul este
amestecat mai ales cu gorunul, în timp ce pe
şesurile răcoroase acesta se asociază mai ales cu
stejarul. În coroana lor deosebim două nivele.
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1. Cum poate varia diversitatea de specii a unei
biocenoze în timp şi spaţiu?
2. Cum se pot transforma caracteristicile bioceno-

zelor şi ale populaţiilor din ele, pe parcursul des-
făşurării succesiunii?
3. În afară de progres, rezultatul succesiunii poate

fi şi de degradare, deteriorare. Căutaţi pe internet
exemple şi imagini pentru acest caz! Ce caracteris-
tici şi care specii marchează degradarea? 
4. Enunţaţi diferenţa dintre biocenoza stabilizată

şi asocierea de pionierat! Pe baza căror caracteris-
tici considerăm o biocenoză mai evoluată decât
alta, în cadrul succesiunii?
5. Cum putem preveni ca lacul Balaton, conform

şirului de succesiune, să nu se transforme în pădu-
re? Cât este de actuală această problemă?
6. Ţineţi o prezentare scurtă! Una din grupe să

prezinte un şir de succesiune de apă, iar cealaltă de
pe un sol nisipos. 
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Fig. 67 Zonele acoperite de păduri din Ungaria

Fig. 68 Harta precipitaţiilor din Ungaria

păduri de conifere 

făgete 
stejărişuri
păduri de pe terenuri
nisipoase 
păduri de luncă şi
mlaştină

sub 500 mm

500–550 mm

550–600 mm

600–700 mm

700–800 mm

peste 800 mm

precipitaţii anuale

600

600600

700

800

800
800

800

700

600

550
550

600 600
600 600

600

600 600
600 600

700

700
600

Miskolc

Debreţin

Kecskemét

BUDAPESTA

Seghedin

Pécs

Nagykanizsa

Szombathely

Győr

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:38 AM  Page 69



Stejarii bătrâni cu înălţime mare formează nive-
lul superior, iar carpenii mai puţin înalţi formea-
ză nivelul inferior al coroanei. În comparaţie cu
cero – stejărişurile, învelişul foliar bine închis,
cu mai multe straturi al pădurii de carpen – ste-
jar permite pătrunderea unei cantităţi mult mai
mici de lumină la nivelele inferioare. Din aceas-
tă cauză, nivelul arbuştilor din această bioceno-
ză este mult mai rar, nivelul pajiştii prezintă un

aspect determinat de flori timpurii de primăvară,
cu rizomi şi bulbi. Aceste specii se folosesc pen-
tru înflorire de perioada mai luminoasă, înainte
de înfrunzire. 

Pădurile de fag – făgetele sunt biocenoze ce
se află mai ales în zonele mai înalte din munţii
Ungariei, dar ele apar şi pe versanţii nordici, în
văile mai răcoroase sau în zonele cu precipitaţii
mai bogate din regiunea colinară mai joasă (Fig.
72). Nivelul coroanei este format, în zonele mai
joase, din fag, la care se asociază stejar şi carpen.
În cele din zonele mai înalte, fagul apare ca unică
specie. Frunzele dese ale fagului, specie cu nece-
sar mare de lumină, formează o coroană închisă,
împiedicând pătrunderea luminii în interiorul
pădurii. Din această cauză, nivelul arbuştilor din
făgete, care este compus din lăstari de fag aflaţi
în perioada când planta încă suportă bine zonele
umbroase, este slab dezvoltat. Corespunzător
acestor condiţii, şi nivelul pajiştii este sărac în
specii, cuprinde doar câteva specii adaptate la
umbră. Şi în această biocenoză este tipic aspectul
care include florile cu rizomi şi bulbi, care înflo-
resc înainte de înfrunzirea arborilor. 

Partea mai mică a biocenozelor forestiere autoh-
tone este dată de pădurile azonale. În afară de fac-
torii climatici, la formarea acestor păduri a contri-
buit acţiunea modelatoare a condiţiilor hidrografi-
ce diferite, a rocii de bază sau a formelor de relief. 
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Fig. 70 Vegetaţia de acoperire din pădurea de stejarFig. 69 Cero - stejăriş

Fig. 71 Carpeno – stejăriş 
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În zonele de mal ale apelor se formează aso-
cierile de tip pădure de luncă (Fig. 73). Zonele
inundabile mai joase pot fi acoperite de ape de
revărsare pentru perioade mai lungi, chiar de mai
multe ori pe an. În asemenea locuri se pot stabili
asocierile de specii ce includ arbuştii de salcie, iar
pe zonele puţin mai înalte găsim pădurile de luncă
combinate salcie – plop. Biocenoza de stabilizare
pentru aceste asocieri este pădurea de luncă mixtă
stejar – frasin. Pentru terenurile nedrenate, cu ape

interioare în exces sunt caracteristice pădurile de
mlaştină (Fig. 74). Pe lângă asocierile de arbuşti
de salcie care apar şi în aceste teritorii, mai întâl-
nim păduri formate din anin, eventual mesteacăn.
Vegetaţia de acoperire este formată din plante de
mlaştină şi din erbacee hidrofile. 

Formele tipice de biocenoze silvestre influ-
enţate de roca de bază, sunt pădurile din zonele
nisipoase. Un factor de mediu comun acestor
biocenoze este roca de bază de factură nisipoasă,
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Fig. 72 Făget Fig. 73 Pădure de luncă

Fig. 74 Pădure de mlaştină Fig. 75 Pădure din zonă nisipoasă, cu plopi şi ienuperi
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care la suprafaţă se usucă rapid şi în profunzime
este permanent umedă. Dunele şi depresiunile din-
tre ele, formate pe suprafaţa foarte schimbătoare a
acestor terenuri, crează efecte microclimatice ce
vor influenţa biocenoza. Pe versanţii călduroşi şi
uscaţi ai dunelor găsim, ca biocenoze stabilizate,
asocieri mai deschise cu stejari pe soluri nisipoa-
se sau asocieri de plopi şi ienuperi, iar pe terenu-
rile cu ape freatice mai ridicate întâlnim ste-
jărişuri mai închise pe sol nisipos (Fig. 75). 

Biocenozele silvestre, formate în urma efectu-
lui modelator al formelor de relief sunt de obicei
păduri de extinderi mai reduse. Se formează, de
obicei, pe versanţii sudici ai munţilor de înălţime
medie, cu microclimat cald şi uscat, pe soluri
superficiale şi stâncoase. Specia predominantă din
diferitele biocenoze ale pădurilor de stejar pufos
este chiar stejarul pufos, având sub nivelul coroa-
nei un nivel al arbuştilor şi al plantelor spermato-
fite erbacee foarte bogat (Fig. 76). Pădurile pante-
lor cu grohotişuri stâncoase sunt asocierile de tei –
frasin. Acestea au, în primul rând, rol protector,
ele împiedică deteriorarea solului (Fig. 77). 

În Ungaria nici clima, nici relieful nu favori-
zează răspândirea pădurilor de conifere gimnos-
perme. Din această cauză, pădurile de conifere
din ţara noastră sunt de întindere mică şi au de
obicei structură mixtă. În partea de nord – vest a
Transdanubiei, la bazele Alpilor specia predo-
minantă de conifer este molidul, iar în partea de
sud – vest pinul. În aceste asocieri, vegetaţia de
acoperire este formată din multe specii de
muşchi, licheni şi ciuperci (Fig. 78). 

În deceniile trecute, în locul asocierilor naturale
pierite s-a plantat parţial pin şi pin negru. Plantările
forţate cu specii de conifere oferă avantaje numai pe
termen scurt prin masa lemnoasă obţinută, însă pe ter-
men lung sunt chiar dăunătoare, nu numai pentru că în
ţara noastră condiţiile de climă şi relief nu sunt opti-
me pădurilor de conifere, dar şi pentru că litiera lor nu
se descompune. Astfel, solul din arealele respective
se modifică, iar după o pieire timpurie a lor, solul
golaş rămas în urmă nu este capabil să ofere suport
pentru asocierea naturală originală. 

În asocierile forestiere autohtone, un element abso-
lut străin este salcâmul importat din America de Nord,
la sfârşitul secolului al XVIII-lea. S-a răspândit rapid
din cauza necesităţilor minime, dezvoltării rapide şi
florilor melifere. Însă, trebuie ştiut că acaparează com-
plet toată rezerva de nutrienţi a solului şi produce sur-
plus de azot, prin care ajută răspândirea buruienilor, în
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Fig. 76 Stejăriș pufos

Fig. 77 Pădure de tei şi frasin
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timp ce contribuţia sa la formarea humusului este
nesemnificativă. După ce pătrunde şi se extinde în aso-
cierile forestiere originale, cauzează deteriorarea aces-
tora. În pădurile plantate din Câmpia Maghiară, plopul
hibrid este cultivat pentru creşterea rapidă şi utilizarea
lui la fabricarea hârtiei. Vegetaţia de acoperire, ca şi în
pădurile de salcâm, este sărăcăcioasă, în mod frecvent
câte o specie se înmulţeşte excesiv. 

Fauna biocenozelor forestiere autohtone
este formată din populaţii de animale de consu-
matori şi descompunători. Consumatorii pri-
mari care sunt în relaţie directă cu speciile vege-
tale sunt reprezentaţi de mamifere şi insecte,
într-o măsură mai mică de păsări. Vânatul mare
erbivor este reprezentat de cerb, căprior, mistreţ
– o specie omnivoră foarte prolifică şi de specii-
le colonizate de lopătari şi mufloni. Mamifere
erbivore de talie mică sunt popândăul, şoarecele
de pădure, veveriţa şi pârşul mare. Dintre păsări,
speciile granivore sunt puţine, care în perioada
de reproducere se hrănesc cu insecte.
Segmentarea pădurii este foarte favorabilă pen-
tru stabilirea insectelor erbivore.Unele specii, de
exemplu molia Lymantria, prin răspândirea lor
excesivă dăunează foarte grav coroanei pădurii,

arborii afectaţi cu greu pot să revină la starea
naturală iniţială. 

Majoritatea consumatorilor secundari din
pădurile autohtone este reprezentată de un număr
mare de specii de păsări cântătoare entomofage.
Consumatorii mamiferelor erbivore mici sunt
mamiferele prădătoare, cum ar fi vulpea, viezu-
rele sau jderul, pisica sălbatică sau râsul, care
devin tot mai rari. Mamiferele entomofage din
păduri sunt liliecii şi chiţcanii. Consumatorii
terţiari sunt păsările răpitoare, de exemplu
bufniţa sau falconiformele. Câteva dintre aces-
tea, din cauza efectivelor foarte scăzute, sunt
declarate specii protejate. Răpitoarele majore,
care consumă mamiferele din grupa vânatului
mare au dispărut din ţara noastră mai demult, din
această cauză este deosebit de importantă plani-
ficarea şi gospodărirea judicioasă a pădurilor de
către om. Populaţiile de descompunători ai pădu-
rii sunt viermi, insecte, moluşte care trăiesc şi se
hrănesc în mediul umed, de sub litieră. 

Cunoaşterea asocierilor de specii din pădurile
naturale şi aplicarea principiilor ecologice în
cultivarea modernă a pădurilor sunt cerinţe obli-
gatorii. Una din principalele sarcini ale pro-
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Fig. 78 Pădure de brazi
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tecţiei mediului la nivel naţional este proteja-
rea maximă a biocenozelor primitive autohtone,
sincronizate complet cu factorii de mediu locali
şi populaţiile vegetale sau animale ale acestora,
aflate pe cale de dispariţie. 

Una din metodele protecţiei mediului este con-
servarea zonelor mari bioclimatice în starea lor
originală, sub formă de parcuri naţionale.
Asemenea zone sunt zona munţilor Bükk sau
zona Hortobágy (Fig. 79). Scopul unităţilor mai
mici ca suprafaţă decât parcurile naţionale, denu-
mite rezervaţii naturale protejate este de a con-
serva elementele specifice din componenţa zonei
respective. O asemenea unitate este rezervaţia
naturală protejată de la Sopron, care păstrează
vegetaţia specifică zonelor aflate la picioarele
Alpilor. Unităţile şi mai mici aflate sub protecţie
ecologică, care se află diseminate prin ţară, sunt
ariile naturale protejate. Acestea adăpostesc ele-
mente de patrimoniu biologic sau geologic care
necesită o protecţie deosebită, de exemplu,
mlaştina ancestrală de la Bátorliget care păstrează
urmele asocierilor din timpul glaciaţiunii sau
diferitele parcuri dendrologice sau peşterile. 

Principiile ecologice trebuie să se reflecte şi la
plantarea de noi păduri. O condiţie fundamentală a
plantării sau reîmprospătării unei arii forestiere este
alegerea judicioasă a speciei / speciilor predominante.
Acest lucru este necesar, pentru ca pădurea în deveni-
re să se apropie cât mai mult de trăsăturile biocenozei
forestiere naturale originale. Dar silvicultura modernă
include şi susţinerea nivelului arbuştilor şi al pajiştii,
pentru că atingerea nivelului corespunzător de strati-
ficare verticală oferă posibilitatea supravieţuirii popu-
laţiilor de animale din biocenoză. 
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Fig. 79 Parcurile naţionale din Ungaria

1. Parcul naţional Fertő-Hanság 
2. Parcul naţional Őrségi
3. Parcul naţional regiunea Balaton
4. Parcul naţional Duna-Dráva

5. Parcul naţional Duna-Ipoly
6. Parcul naţional Bükk
7. Parcul naţional Aggtelek
8. Parcul naţional Kiskunsági

9. Parcul naţional Hortobágyi
10. Parcul naţional Kőrös-Maros

1. De ce este diferită şansa de răspândire în cazul
biocenozelor forestiere şi a celor neforestiere? 
2. Comparaţi trăsăturile asocierilor de specii de

tipul cero – stejăriş, carpeno – stejăriş şi făget! 
3. În ce regiune a ţării noastre se găsesc asocieri

naturale de conifere, şi care este motivul răspândirii
lor limitate?
4. Care este diferenţa fundamentală dintre pădurea

de luncă şi cea de mlaştină?
5. În ce fel influenţează roca de bază şi formele de

relief, formarea pădurilor? 
6. Formaţi grupe şi fiecare să prezinte câte un parc

naţional! Căutaţi pe internet texte şi imagini!
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Principalele tipuri 
de asocieri de 
specii nelemnoase din Ungaria

Zonele climatogene ancestrale cu asocieri de
specii nelemnoase au fost utilizate aproape în
totalitate de om pentru terenuri agricole.
Formarea biocenozelor nelemnoase originale,
care au supravieţuit până azi, a fost influenţată
de roca de bază şi de aprovizionarea cu apă. 

De exemplu, particularităţile rocii de bază au
dus la formarea, în regiunea dintre Dunăre şi
Tisa sau în zona Nyírség a pajiştilor nisipoase
panonice (Fig. 80). Dintre particularităţile ce au
dus la formarea lor sunt microclimatul cald şi
uscat dintre dune, distanţa mare faţă de apa frea-
tică şi profilul permanent schimbător al supra-
feţei de nisip sub acţiunea vântului. Pe habitate-
le pajiştilor nisipoase se poate studia bine proce-
sul prelung de împădurire a zonelor golaşe,
deoarece asocierile caracteristice diferitelor
etape ale succesiunii le găsim concomitent pe
diferitele părţi ale habitatului cu dune (Fig. 81). 

Asocierile de pionierat ale seriei de succesiune a
habitatului nisipos se caracterizează prin apariţia aso-
cierilor de muşchi şi licheni pe suprafaţa nisipoasă
nudă cu plante erbacee anuale care rezistă la micro-
climatul călduros şi secetos, ca de exemplu obsiga,
troscotul, colţii babei. Pajiştea formată din specii

anuale nu acoperă în întregime toată suprafaţa solului,
pătura vegetală este nelegată. În urma prezenţei aces-
tei asocieri, în straturile superficiale ale solului se
acumulează foarte puţin humus. Asocierea de pionie-
rat este urmată de prima asociere care produce o lega-
re considerabilă a nisipului, pajiştea nisipoasă des-
chisă. Nici această pajişte nu acoperă complet solul,
dar este formată mai ales din specii perene şi oferă o
protecţie relativă contra efectului eolian de a trans-
porta nisipul. Specia predominantă este păiuşul, pe
lângă care solul este acoperit de muşchi şi licheni.
Nici această asociere nu produce o cantitate mare de
humus, dar oferă un substrat bun pentru pajiştile nisi-
poase închise. Această asociere este bogată în specii,
populaţia dominantă, este în afară de păiuş şi colilia.
Biocenoza acoperă în întregime solul şi fixează defi-
nitiv nisipul. Pe nisipul cu un conţinut tot mai mare de
humus pot să apară colonii de stejar ce vor forma ste-
jărişurile deschise pe nisip, cu un nivel bogat de
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Fig. 80 Pajişte nisipoasă

Fig. 81 Succesiunea de împădurire a nisipurilor fluvatile

10–50 ani

SUCCESIUNE

1, 2, 3, 4, 5, 6,

licheni, muşchi pajişte compusă pajişte formată pajişte de pustă stejeriş deschis stejeriş închis 
(asociere de din specii anuale din specii perene nisipoasă închisă de nisip pe nisip 
pionierat) (biocenoză 

de stabilizare)

1–10 ani 50–100 ani
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arbuşti. În final, prin confluarea nivelurilor coronare
are loc o acoperire completă a teritoriului şi se va
forma stejărişul închis pe nisip ca biocenoză de stabi-
lizare. 

Condiţiile pedologice formate sub influenţa
rocii de bază vor da naştere la asocierile nelem-
noase sărăturate (Fig. 82). Solurile sărăturate
se formează în locurile unde din cauza evaporă-

rii puternice din straturile superioare ale solului
se produce o acumulare de sare ce determină
creşterea concentraţiei ionilor de Na. Aceasta
defavorizează structura granulară a solului, şi
afectează aprovizionarea cu apă şi aer a solului.
În cazuri extreme, sarea acumulată se vede la
suprafaţa solului sub forma unor pete sărăturate
albicioase. Concentraţia ridicată de sare şi
condiţiile nefavorabile sunt suportate numai de
plantele semi-deşertice. Din aceste cauze, o tră-
sătură frecventă a plantelor din această zonă este
rădăcina ce pătrunde adânc în sol sau mugurii
suculenţi şi capacitatea ridicată a rădăcinii de a
absorbi apa. Asocierile din sărături sunt tipice
Câmpiei Maghiare, iar specia care apare cu un
efectiv foarte mare este muşeţelul. 

Roca de bază influenţează direct formarea
pajiştilor pe stâncării (Fig. 83). Acestea sunt
biocenozele de pionierat ale rocilor de bază cu
înveliş subţire de pământ din regiunile submon-
tane din ţară. Ele se prezintă sub forma a trei
tipuri, şi anume, pajişti pe stâncă formate pe:
rocă de bază cu silicaţi (regiunea de nord – vest
a lacului Balaton), pe rocă de bază calcaroasă
(regiunea carstică Aggtelek) şi cele pe rocă de
bază dolomitică (regiunea munţii Buda). O pro-
prietate comună a lor este aceea că vegetaţia nu
acoperă toată suprafaţa solului, ci apare sub
formă de insule, stânca propriu-zisă este expusă
pe suprafeţe destul de mari. 

Aceste pajişti deschise pe stâncă vor fi înlocui-
te treptat de asocieri, care se închid gradual, de
pajiştile stepice închise pe pante (Fig. 84).
Efectul direct al rocii de bază este estompat de
stratul relativ gros de humus fertil din sol. Acestea
sunt asocieri bogate în specii floricole care, din
primăvara timpurie şi până la mijlocul verii, înflo-
resc, apoi, după o perioadă uscată din vară, urmea-
ză să înflorească din nou în toamnă. Deoarece
ambele tipuri de asocieri conţin numeroase ele-
mente ancestrale, ele trebuie protejate neapărat. 

Există câteva asocieri nelemnoase care s-au for-
mat în urma intervenţiei omului. În zonele montane
defrişate, prin cositul sistematic, se întreţin fâneţele
montane. Plantele erbacee care cresc pe ele sunt
nutreţuri valoroase. Aspectul lor, de la începutul verii,
se caracterizează prin înflorirea masivă a dicotiledo-
natelor, de exemplu, a margaretelor. 
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Fig. 82 Pajişte sărăturată

Fig. 83 Pajişte pe stâncării
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Răspândirea buruienilor a fost de fapt cauzată de
activitatea umană. Exemple pentru buruienile de
semănătură sunt macul sălbatic şi albăstrelele, pe care
le vedem des în tarlalele agricole. Pe grămezile de
gunoaie şi pe marginea drumurilor întâlnim buruieni-
le terenurilor degradate. O specie vegetală de acest tip
este ştirul care preferă deşeurile bogate în substanţe
organice sau pirul care apare în asocieri de la margi-
nea drumului. 

Tipurile specifice de asocieri nelemnoase
autohtone s-au format pe terenurile cu apă din
abundenţă. Pe terenurile nedrenate, cu apă stătă-
toare, aflate de multe ori în locul fostelor păduri
de mlaştină se află pajiştile de mlaştină (Fig.
85). Trăsătura lor comună este că din plantele
moarte, în condiţiile anaerobe din sol, se for-
mează turbă. Pe suprafaţa turbei, terenuri întinse
sunt ocupate de muşchi frunzoşi. Speciile care
apar periodic şi masiv în aceste zone sunt diferi-
te rogozuri, iar în zonele mai uscate Molinia. Pe
terenurile cu apă proaspătă, care deseori vara se
usucă, se formează pajiştile de mlaştină (Fig.
86). În solul acestora nu se formează tur -
bă, nivelul muşchilor este nesemnificativ.
Menţinerea lor se poate face prin păşunat sau
cosire periodică. În lipsa acestor activităţi înce-
pe seria de succesiune cu apariţia vegetaţiei de
arbuşti, şi în final se formează biocenoza de sta-
bilizare care, în acest caz, este pădurea de luncă.
Deoarece în ţara noastră, în văile râurilor, în

zonele joase, aceste pajişti ocupă terenuri însem-
nate, ele au un rol economic important pentru
producerea furajelor. Speciile erbacee predomi-
nante din componenţa lor sunt iarba câmpului
(Agrostis stolonifera), coada vulpii (Alope curus
pratensis) şi păiuşul de livadă (Festuca praten-
sis). 

În zonele acoperite de ape de mică adâncime
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Fig. 84 Pajişte de stepă în pantă

Fig. 85 Pajişte umedă Fig. 86 Pajişte de mlaştină
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sau în zonele inundate temporar, din lunci se
formează asocierile cu rogozuri înalte (Fig.
87). Elementul vegetal predominant este una din
speciile de rogoz, ca de exemplu rogozurile din
familia Carex:. C. acutiformis sau C. elata.
Rogozurile înalte fac trecerea de la pajiştile
umede sau cele de mlaştină la asocierile de tip
stufăriş, de la marginea apelor (Fig. 88).
Stufărişul cuprinde vegetaţia de la marginea
apelor care îşi are rădăcinile până la adâncimi de
1 – 2 m sub apă, dar are parte fotosintetizantă

care se ridică mult deasupra apei. Rolul stu-
fărişurilor este foarte important în ciclul de viaţă
al biotopurilor acvatice, ele filtrează agenţii
poluanţi care vin dinspre mal. 

Între biocenozele nelemnoase autohtone sunt
încadrate şi asocierile de plante acvatice palustre
(Fig. 89). O asociere tipică apelor din apropierea
malului o formează speciile de plante acvatice
ancorate, din familia Potametea, a căror rădăcini
pătrund în fundul apelor de mică adâncime. O
parte a speciilor din asociere formează un acoperiş
vizibil la suprafaţa apei, ca de exemplu nuferii.
Alte specii formează asocieri sub apă, cum ar fi
broscariţa sau peniţa. Asociaţiile apelor deschise
sunt formate din specii de plante subacvatice din
clasa Lemnetea, dintre acestea lintiţa şi algele
verzi filamentoase sunt cele mai tipice. Stratul
superior al apelor deschise este populat de o masă
flotantă de alge unicelulare şi animale minuscule,
care se numesc planctoni, şi care reprezintă punc-
tul de pornire al lanţului trofic acvatic. 

Deoarece suprafaţa biocenozelor nelemnoase coin-
cide în mare parte cu cea a terenurilor cu potenţial agri-
col ridicat, o parte din ele a trebuit să fie pusă sub pro-
tecţie. Cele mai tipice biocenoze ale pustei nisipoase
sunt păstrate în Parcul Naţional Kiskunság. Cea mai
mare pustă sărăturată din Ungaria se află pe teritoriul
Parcului Naţional Hortobágy. Pajiştile pe stâncării din
regiunea submontană şi cele de stepă în pantă sunt peri-
clitate de împăduririle artificiale. Amenajările cursuri-
lor de apă au avut, ca rezultat modificarea aprovizionă-
rii cu apă a zonelor de luncă şi acest lucru a influenţat
biocenozele arealelor umede şi mlăştinoase ancestrale.
După ce problemele ecologice sunt identificate, în pre-
zent tot mai multe măsuri prevăd protejarea prioritară
de către toată lumea a biocenozelor naturale. Un exem-
plu în acest sens a fost restabilirea stării originale a ariei
umede – mlăştinoase Kis – Balaton, deoarece acesta
are un rol important în filtrarea apelor care se revarsă în
lacul Balaton din bazinul de colectare a râului Zala.
Asocierile naturale de specii de plante de aici sunt în
acelaşi timp habitatele protejate ale unor populaţii de
păsări de apă  rare. 

Fauna biocenozelor nelemnoase autohtone
este formată din populaţii de specii terestre şi
acvatice. Dintre mamiferele consumatoare pri-
mare, rozătoarele de talie mică – de exemplu
popândăul, şoarecele, suportă cel mai bine culti-
varea agricolă a terenurilor. Un mamifer erbivor
răspândit în toată ţara este iepurele de câmp.
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Fig. 87 Populaţie de rogoz înalt

Fig. 88 Stufăriş
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Dintre păsări, pot fi considerate consumatoare
primare diferitele păsări granivore, ca de exem-
plu, fazanul, potârnichea, columbiformele sau
specia cu talia cea mai mare, dropia, pasăre ocro-
tită. Cea mai mare parte a hranei lor se compune
din seminţe de buruieni, dar consumă şi cantităţi
reduse de insecte. Dintre speciile de insecte, un
număr considerabil sunt fitofage, de exemplu
speciile de greieri sau de cosaşi. Dintre consu-
matorii secundari, menţionăm răpitorii de talie
mică şi mamiferele entomofage, majoritatea spe-
ciilor de păsări, şopârlele care preferă zonele căl-
duroase şi uscate, precum şi insectele şi păianje-
nii răpitori. Ca şi consumatori terţiari, dintre
păsările de pradă menţionăm în primul rând fal-
coniformele. Majoritatea descompunătorilor sunt
reprezentaţi de specii de bacterii şi ciuperci, iar
dintre animale, viermii şi artropodele. 

În cazul biocenozelor acvatice, consumatorii
primari cu efectivele cele mai mari sunt cele
planctonice, cum este parameciul, purecii de
apă, ciclopii. Între consumatorii primari sunt
incluse şi unele specii de peşti fitofagi.
Consumatorii secundari includ peştii care se
hrănesc cu animale mici, amfibienii şi păsările
din zonele de coastă. Consumatorii terţiari sunt
peştii răpitori de talie mare, cum este ştiuca,
somnul şi păsările de apă care se hrănesc cu ani-
malele de apă. Descompunătorii din aceste bio-
cenoze, sunt bacteriile, unicelularele, viermii şi
moluştele care trăiesc în aluviunile apelor (Fig.
90). 
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Fig. 89 Vegetaţie de apă

1. Comparaţi trăsăturile sărăturilor, pajiştilor de
pe stâncării şi ale pajiştilor de stepă din pante!
2. Comparaţi caracteristicile zonelor umede şi a

mlaştinilor! 
3. Comparaţi caracteristicile pajiştilor umede şi a

celor mlăştinoase!
4. Comparaţi trăsăturile stufărişului cu păpurişuri-

le înalte!
5. Comparaţi fauna din biocenozele nelemnoase

de apă şi de uscat! 
6. Comparaţi fauna biocenozelor forestiere lem-

noase şi nelemnoase!
7. Comparaţi seriile de succesiune ale colmatării

unui lac şi ale împăduririi terenurilor nisipoase!
(Vezi Fig. 66 şi 81!).

Fig. 90 Câteva exemple de relaţii trofice în biocenozele de apă dulce

producători

descompunători

CONSUMATORI
PRIMARI

CONSUMATORI
SECUNDARI

CONSUMATORI
TERŢIARI               
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80 REZUMAT

REZUMAT

În comunităţile cele mai simple, populaţiile, coabi-
tează cu indivizi ai aceleiaşi specii. Aceştia se repro-
duc între ei, perpetuarea speciei este asigurată prin
descendenţi fertili. 

Mărimea absolută a populaţiilor reprezintă numă-
rul total al indivizilor care formează populaţia, deci
efectivul populaţiei. Densitatea populaţiei este
numărul de indivizi de pe unitatea de suprafaţă sau
de volum. Distribuţia spaţială a indivizilor de obi-
cei este inegală, ea variază în funcţie de condiţiile de
mediu date din diferitele zone ale habitatului.
Deoarece într-o populaţie întâlnim indivizi de dife-
rite vârste, structura pe categorii de vârstă este o
altă trăsătură specifică a populaţiilor. 

Cu trecerea timpului, efectivul populaţiei se
schimbă permanent. Acest parametru este influenţat
în primul rând de numărul de naşteri şi mortali-
tăţi. Această dinamică este influenţată şi de catego-
ria de vârstă predominantă în cadrul populaţiei şi
perioada de fertilitate a femelelor. Un alt motiv al
modificării efectivului populaţiilor este procesul de
emigrare şi imigrare. 

Modificarea efectivului unei populaţii într-un
interval de timp stabilit o denumim rata de creşte-
re a populaţiei. În principiu, fiecare populaţie are
un potenţial reproductiv ce ar permite o creştere
nelimitată a numărului de indivizi. Însă factorul de
suportabilitate a mediului este limitat, şi astfel per-
mite numai o creştere limitată a numărului de indi-
vizi, aceasta fiind capacitatea reală de reproducţie a
unei populaţii. 

Pe un anumit teritoriu pot trăi mai multe populaţii
ale unor specii care interacţionează între ele. Există
mai multe tipuri ale acestei interacţiuni. Relaţia de
coabitare înseamnă avantaje reciproce pentru popu-
laţiile care participă la această interacţiune. Prin
activităţile lor vitale, populaţiile aflate în strânsă
cooperare ajută desfăşurarea activităţilor vitale ale
populaţiei partenere. Un alt tip de bază al interre-
laţiei dintre specii este concurenţa. Aceasta este
relaţia dintre populaţiile cu moduri de viaţă identice,
care se află în condiţii de mediu identice. Şi parazi-
tismul este un tip de interacţiune interspecifică. În
această interacţiune, o populaţie parazitează pe cea-
laltă. Aceasta înseamnă avantaj în favoarea parazi-
tului. Cea mai cunoscută interacţiune de nutriţie este
procurarea prăzii. Prin această interacţiune, indivi-
zii populaţiei prădătoare consumă ca hrană pe indi-
vizii populaţiei prădate. Pe baza prăzii procurate
deosebim animale fitofage / erbivore, zoofage / car-
nivore şi polifage / omnivore. O altă formă de

nutriţie este saprofitismul ce presupune consumarea
materiei organismelor moarte. 

Comunitatea de organisme formate din populaţii-
le diferitelor specii care ocupă un anumit areal se
numeşte asociere de specii sau biocenoză.
Frecvenţa de incidenţă a populaţiilor raportată la
prezenţa celorlalte populaţii este exprimată prin
noţiunea de diversitate. Aceasta este una din carac-
teristicile structurale ale biocenozei, la fel ca şi aran-
jarea spaţială a biocenozei. Organizarea pe verticală
a biocenozelor determină o structură pe nivele iar
organizarea pe orizontală determină juxtapunerea
populaţiilor pe arealul biocenozei. 

Structura asocierilor nu este definitivă, ea se
schimbă permanent în decursul timpului. Structurile
specifice ale biocenozelor care revin periodic au fost
denumite aspecte. Acestea nu aduc modificări
esenţiale în structura biocenozelor, ci fac ca la anu-
mite intervale de timp, anumite populaţii să devină
predominante în cadrul biocenozei, apoi, la trecerea
intervalului specific aspectului, ele se retrag din rolul
dominant într-unul de fundal. În schimb, succesiuni-
le duc la modificarea structurii interne a biocenoze-
lor. În urma schimbărilor progresive, biocenoza îşi
pierde caracterul iniţial şi în locul ei se formează o
biocenoză cu o structură diferită de cea iniţială.
Dintre etapele succesive ale evoluţiei biocenozelor,
prima asociere de specii o denumim biocenoză de
pionierat, iar pe cea mai bine organizată şi adaptată
condiţiilor climatice, biocenoză de stabilizare. 

Cea mai mare parte a biocenozelor forestiere
autohtone sunt formate din păduri climatogene
corespunzătoare condiţiilor climatice locale.
Asemenea asocieri sunt cero – stejărişurile, carpeno
– stejărişurile şi făgetele. Acestea sunt completate
de biocenozele forestiere formate din păduri azona-
le, care sunt influenţate şi de aprovizionarea cu apă,
roca de bază şi formele de relief. Asemenea asocieri
sunt pădurile de luncă, pădurile de mlaştină, păduri-
le pe soluri nisipoase, precum şi stăjărişul pufos sau
asocierile de tei şi frasin. 

Reprezentanţii cei mai tipici ai asocierilor
autohtone nelemnoase dependente de roca de bază
sunt pajiştile nisipoase, sărăturile, pajiştile pe stân-
cării, pajiştile de stepă în pantă. Pe terenurile aflate
sub influenţa puternică a apei, întâlnim pajiştile
umede, pajiştile de mocirlă, rogozurile înalte, stu-
fărişurile şi asocierile de plante acvatice. Atât în
fauna asocierilor forestiere, cât şi în a celor nelem-
noase, întâlnim populaţiile speciilor autohtone spe-
cifice de consumatori şi descompunători.
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Ecosistemele marine

Suprafaţa Pământului este acoperită în proporţie
de 71% de un înveliş de apă format din oceane
şi mări. Biocenoza acestei mase imense de apă
prezintă distribuţie zonală atât pe orizontală, cât
şi pe verticală. Pe orizontală se constată o zona-
litate care este în conformitate cu marile zone
geografice, de la mările calde tropicale la mările
polare reci. Pe verticală se deosebesc zone de
adâncime variind de la apele de coastă de mică
adâncime la zonele abisale. Conform distribuţiei
zonale, se modifică şi factorii de mediu. 

Condiţiile de luminozitate sunt determinate în
cea mai mare măsură de adâncime. Adâncimea
maximă de penetrare a luminii în apele marine
este de 300 – 400 metri, straturile de apă mai
groase decât această valoare absorb în totalitate
lumina. Cu cât scade intensitatea luminii în stra-
turile mai profunde ale apei, cu atât plantele
marine fotosintetizante sunt mai rare. Acest fapt
are efect asupra răspândirii zoocenozei / faunei.
Astfel se explică faptul că în straturile total întu-
necate întâlnim numai specii aparţinând prădă-
torilor şi descompunătorilor. 

Parcurgând în jos stratul superior de apă pe o adân-
cime de 400 metri, se modifică treptat intensitatea
luminii, dar şi lungimea de undă a acesteia. În stratu-
rile superioare, imediat sub suprafaţa apei se află
algele verzi care folosesc eficient lumina roşie. În
straturile de dedesubt este filtrată lumina roşie cu
unde lungi, apoi şi cea galbenă. Lumina rămasă, cu
lungimea de undă mai scurtă, este utilizată de algele
brune. În straturile mai profunde pătrunde numai
lumina albastră închisă, cu unde scurte, care este uti-
lizată ca sursă de energie de algele roşii de la acest
nivel. 

În comparaţie cu uscatul, condiţiile de tempe-
ratură ale mărilor prezintă o imagine mult mai
uniformă. Cea mai joasă temperatură a mărilor
este de aproximativ –2 °C, iar cea mai înaltă de 
+30 °C. Există ape atât în mările tropicale, cât şi
în cele polare, la care variaţia de temperatură

calculată pe o perioadă de un an nu depăşeşte
nici 1°C. Un asemenea mediu cu temperatură
relativ constantă este favorabil mai ales speciilor
cu adaptabilitate redusă, în special privind adap-
tarea la variaţiile de temperatură. Din această
cauză, flora şi fauna mărilor tropicale precum şi
a celor polare diferă foarte mult. 

Deşi lumina şi temperatura sunt factori
importanţi în răspândirea organismelor marine,
factorul determinant este conţinutul de nutrienţi
al mărilor. O parte a substanţelor minerale nece-
sare plantelor nu se regăsesc iniţial în mări, ele
sunt preluate continuu de pe uscat. Nutrienţii
utilizaţi de plante nu se vor întoarce fără pierderi
în ape nici în mod direct, nici indirect, deoarece
resturile animale şi vegetale cad pe fundul ape-
lor. Substanţele care cad în adâncuri nu vor par-
ticipa în circuitele materiilor din natură pentru o
perioadă de timp destul de lungă, lipsa lor va fi
compensată de conţinutul de substanţe minerale
ale apelor dulci care se revarsă în mări. Nivelul
producător al plantelor fotosintetizante se bazea-
ză pe conţinutul de nutrienţi ai mării, iar pe acest
nivel se bazează nivelul consumatorilor, format
din animale marine. În final, resturile organice
sunt utilizate de descompunători (Fig. 91). 

Înaintând din apele de coastă înspre largul
mării, odată cu adâncimea apei se modifică şi
flora, dar şi fauna marină. În funcţie de acestea,
deosebim biocenoze litorale, din largul mărilor –
pelagice şi pe cele abisale. Biocenozele litorale
se întind până la adâncimi de 200 de metri, pe
platoul continental. În această zonă marină
găsim o biocenoză extrem de bogată şi diversifi-
cată. Acest lucru se datorează mai multor fac-
tori. În această zonă se revarsă râurile pe uscat,
aducând cu ele cantităţi mari de materie organi-
că. După ce mor, organismele din această zonă
nu cad pe fundul zonelor abisale, ele participă la
circuitul substanţelor din zonele acvatice de
coastă, în apele de mică adâncime, contribuind
astfel la aprovizionarea cu nutrienţi a apelor de
coastă. Apa bogată în nutrienţi, în care până la
adâncimea de 200 metri pătrunde şi lumina, este
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un mediu optim pentru producători. Pe fundul
nisipos sau mâlos al apelor de mică adâncime,
numeroase specii vegetale spermatofite mono-
cotiledonate se ancorează cu rădăcinile. Unele
specii de ierburi de mare formează covoare
subacvatice verzi de mare întindere. În zonele

mai adânci, pe fundul stâncos colonizează alge
verzi, brune şi roşii. Unele specii dintre acestea
pot creşte până la 200 – 300 metri lungime şi
formează adevărate păduri subacvatice (Fig.
92). 

În această vegetaţie abundentă găsesc hrană şi
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Fig. 91 Relaţii trofice într-un ecosistem marin.
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adăpost consumatorii. Dintre fitofage, în aceste
locuri apar mai ales raci mici de mare şi melcii,
precum şi peştii fitofagi din zona litorală. Pe
fundul apelor întâlnim răpitori, de exemplu cni-
darii sau stele de mare din grupul echinoderme-
lor. Dinspre larg vin în zona litorală peşti pentru
a depune icrele, de exemplu heringii care se hră-
nesc cu crustacei mărunţi, şi care sunt urmaţi de
peştii cod (Fig. 93). În final, la răpitorii zonei
litorale includem şi păsările, şi acele câteva spe-
cii de mamifere care trăiesc în zona ţărmului. 

La organismele descompunătore includem
bureţii, viermii, melcii, scoicile şi tunicatele care
trăiesc pe fundul mării. De această grupă aparţin
şi masele de bacterii care vor transforma în final
resturile organice în substanţe anorganice. 

În mările tropicale de mică adâncime una dintre
cele mai caracteristice biocenoze este cea a coralilor.
Coralii sunt cnidarii cu formă de polip, denumita şi
mărgean. O particularitate a lor este că discul de la
talpa lor secretă este un exoschelet calcaros. De regu-
lă ei se stabilesc pe fundul stâncos al mărilor calde şi
formează colonii enorme. Sunt animale cu adaptabili-
tate redusă, se dezvoltă cel mai rapid în apele de 25°C
şi cu salinitatea de 30-35 ‰. De exemplu, în apele de
coastă ale Australiei s-au format recife imense de
corali, de mai multe mii de kilometri. Aceste recife
sunt zonele cu cea mai mare densitate de organisme
vii de pe Terra. Algele specifice recifelor de coral,

moluştele şi peştii care apar în cele mai variate culori
formează o asociere marină deosebit de frumoasă
(Fig. 94). 

Flora şi fauna din largul mărilor ocupă
zonele mai depărtate de ţărm ale mărilor, într-o
adâncime de până la 200 metri. Aici la baza ori-
cărei forme de viaţă stă masa flotantă de alge
unicelulare şi microorganisme care formează
planctonul marin (Fig. 95). 

Numărul indivizilor la un litru de apă poate
ajunge la suta de mii. Apa din largul mărilor este
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Fig. 92 Alge marine verzi şi brune în apa din zona de
litoral

Fig. 93 Peşti răpitori vânând peşti mici

Fig. 94 Organisme ale recifului de corali
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colorată de plancton în gri-verzui. Apa mărilor
cu plancton puţin este albastră. Cea mai mare
densitate a planctonului o întâlnim în mările reci
din zonele polare, de-a lungul curenţilor marini
reci, precum şi în zonele limitrofe ţărmului,
deoarece la plus 4°C, aglomerarea moleculelor
de apă, deci şi vâscozitatea apei este cea mai
mare. Din această cauză, aici găsim cea mai

mare cantitate de nutrienţi flotanţi, şi acesta este
planctonul utilizabil. Avansând înspre mările
calde, densitatea planctonului scade vertiginos. 

Producătorii din largul mărilor sunt în primul
rând algele unicelulare din plancton. Masa cea
mai mare a acestora se află până la o adâncime
de 30 – 40 de metri. La aceste adâncimi flotează
şi câteva specii de alge brune, acestea formează
în anumite locuri păduri de alge de mai multe
sute de km2 (Fig. 96). 

Dintre consumatorii din largul mărilor, un
număr imens de crustacei mici se găsesc în
plancton, ei se hrănesc cu alge unicelulare. Din
ansamblul format de fitoplancton şi zooplancton
se hrănesc şi melcii fără cochilie din familia
Clionide, care duc o viaţă flotantă în mările reci,
reprezentând hrana balenelor, sau a meduzelor
din mările temperate sau mai calde.
Consumatorii de plancton de talia cea mai mare
sunt balenele. Tot cu plancton se hrănesc şi
heringii care formează bancuri imense, care pre-
feră apele mai reci, precum şi speciile de sarde-
le din apele mai calde. Aceste bancuri de peşti
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Fig. 95 Alge diatomee din plancton

Fig. 96 Producţia primară a oceanelor
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migratori sunt urmăriţi de răpitori, precum tonul
sau rechinii. 

Biocenozele abisale s-au adaptat la condiţii
de mediu speciale. În adâncurile de mai multe
mii de metri întunericul este total, temperatura
este scăzută şi uniformă, iar presiunea hidrosta-
tică exercitată asupra organismelor este extrem
de mare. Deoarece, aici nu există vegetaţie, lip-
seşte nivelul producător. Consumatorii şi des-
compunătorii care trăiesc aici îşi pot baza exis-
tenţa numai pe nutrienţii care se scufundă din
nivelele de apă superioare. Fundul mărilor abi-
sale este acoperit de un strat gros format din res-
turile scheletelor calcaroase şi silicioase ale
planctonului mort. Pe fundul acestor mări
adânci, trăiesc bureţi abisali, cnidarii, echinoder-
me, iar în apele abisale trăiesc peşti răpitori cu
forme neobişnuite, majoritatea acestora dispu-
nând de câte un organ care emite lumina (Fig.
97). 

O formă specială de reîmprospătare a apelor ocea-
nice se realizează prin curenţii ascendenţi fierbinţi.
Biocenoza acestora se compune din bacterii ancestra-
le şi nevertebrate hipertermofile, pentru care valoarea
optimă a temperaturii este cea fierbinte. 

Biosfera din pădurile 
ecuatoriale

Pădurile ecuatoriale sunt situate de-a lungul
Ecuatorului. Factorul de mediu al climei de la
Ecuator este foarte favorabil formării unei vege-
taţii dense şi a faunei bazate pe această vegetaţie
(Fig. 98). Pe teritoriul de răspândire al pădurilor
ecuatoriale, domină o temperatură constantă tot
timpul anului. Temperatura medie anuală este de
25-27°C, variaţia anuală de temperatură abia
depăşeşte 1°C. În urma circulaţiei atmosferice
permanent ascendente aproape zi de zi au loc
ploi. Cantitatea anuală de precipitaţii este de cel
puţin 1500 mm, dar în unele zone depăseşte
chiar şi 5000 mm (Fig. 99). Clima caldă şi
umedă provoacă o cantitate mare de vapori de
apă, în aer.

Aceste condiţii fac posibilă, pentru vieţuitoa-
rele producătoare din pădurile ecuatoriale, o
importantă producţie biologică. Plantele păduri-
lor tropicale au frunze tot timpul, adică sunt
verzi în permanenţă. Frunzele lor nu cad deoda-
tă, vegetaţia îşi schimbă coroana în mod con-
stant. În pădurea ecuatorială deosebim mai
multe nivele, în funcţie de înălţimea plantelor
(Fig. 100).
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Fig. 97 Peşte abisal 

1. Comparaţi producţia biologică a zonelor de
uscat şi a mărilor. Folosiţi Fig. 50 şi 96! 

Fig. 98 Secvenţă dintr-o pădure tropicală
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Nivelul superior al coroanei îl constituie spe-
cia de copaci care se înalţă cu coroana lor şi
până la 50-60 de metri. Coroana acestora nu
constituie un nivel compact. Copacii uriaşi
situaţi la distanţă unul de altul sunt sprijiniţi de
sol prin rădăcini de sprijin uriaşe, protejând
copacii uriaşi împotriva răsturnării. 

Copacii care cresc sub ei, până la o înălţime
de 20-30 de metri, formează nivelul mediu al
coroanei care este compact, închis. Sub acesta se
formează un al treilea nivel la o înălţime de 10-
15 metri din copaci mici şi tineri. Totalitatea
acestora constituie nivelul inferior al coroanei.
Una din caracteristicile pădurilor tropicale este
faptul că ele sunt constituite nu doar dintr-o spe-
cie de copac, ci din specii variate. 
Este caracteristic acestei diversităţi faptul că
doar într-un teren de 1 hectar de pădure tropica-

lă, putem distinge peste două sute de specii de
arbori. 

Prin coroana copacilor compactă la mai multe
nivele, doar puţină lumină se mai strecoară în
straturile mai joase ale pădurii tropicale. De
aceea, aici nu se formează un nivel compact de
arbuşti. Acest nivel este dominat, aici, de pal-
mieri scunzi aflaţi la distanţe mai mari între ei. 

La nivelul de jos, al ierburilor, pot trăi doar
acele plante cu tulpina moale, care suportă bine
umbra. Concurenţa pentru lumină poate să gene-
reze forme de viaţă specifice în pădurea tropicală.   

Lianele, înrădăcinate în pământ, se caţără pe
copaci cu tulpina lor foarte groasă şi îşi formea-
ză propria coroană în condiţii mai favorabile de
lumină, la nivelul superior al coroanei celorlalţi
copaci. Plantele ce trăiesc pe copaci se agaţă de
bifurcaţiile crengilor sau se instalează în adânci-
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Fig. 99 Diagramă climatică despre teritoriul de răspândire al pădurilor ecuatoriale 
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turile putrezite ale trunchiurilor de copaci, pe
resturi organice folosind pentru menţinerea lor
în viață substanţele nutritive ale acestora, pre-
cum şi apa adunată în frunzele lor, în formă de
pâlnie, dar şi conţinutul de vapori de apă din aces-
tea. Pe câte un copac uriaş pot locui până la 30-40
de asemenea specii de plante căţărătoare.
Suprafaţa verde, folosită la fotosinteză a acestor
plante şi a lianelor, de multe ori, o depăşeşte chiar
şi pe cea a coroanei copacului care le oferă habi-
tatul. De aceea ele contribuie în mare măsură la
producţia de biomasă. Caracteristic fiecărui nivel
din pădurile ecuatoriale, este prezenţa muşchilor.
Rolul lor este acela de a menţine umezeala în per-
manenţă, de a depozita apa (Fig. 101). 

Câteva dintre speciile de copaci din pădurile ecua-
toriale – precum abanosul negru sau mahagoni roşu –
sunt utilizate la confecţionarea mobilelor speciale.
Aici este originar şi arborele de cauciuc, care mai târ-
ziu a ajuns să fie cultivat pe plantaţii pentru industria
de cauciuc, la fel ca şi bananierul care creşte la nive-
lul arbuştilor. Şi cele mai multe dintre plantele de
cameră care preferă umbra, cum ar fi majoritatea feri-
gilor, sunt originare de aici. Speciile binecunoscute de
orhidee şi bromelii au ajuns la noi dintre aceste plan-
te trăitoare pe copaci. 

Pe baza vegetaţiei bogate din pădurile ecuato-
riale, s-a format habitatul variat al animalelor
consumatoare. Cu toate că nivelele de consu-
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Fig. 100 Repartiţia pe nivel vertical a plantelor dintr-o pădure ecuatorială 
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Fig. 101 Liane, plante trăitoare pe copaci într-o pădu-
re ecuatorială din America de Sud
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matori diferă între ele de la un continent la altul,
totuşi, diferitele specii de animale au roluri ase-
mănătoare în ceea ce priveşte modul lor de viaţă.
Principalii consumatori ai pădurilor ecuatoriale
trăiesc la nivelul coroanei. Cele mai semnificati-
ve sunt maimuţele, precum şi lumea deosebită a
insectelor şi a păsărilor (Fig. 102). Tipurile
caracteristice pentru consumatorii de categoria a
doua şi a treia sunt mamiferele de pradă şi repti-
lele. 

Animalele caracteristice Americii de Sud sunt
mamiferele cu specifica lor coadă folosită la căţărat,
precum maimuţa urlătoare sau maimuţa capucin.
Acestea consumă în primul rând plante, la fel ca
multe specii de papagali sau colibri. Un rol similar au
cimpanzeii şi speciile de papagali din Africa sau oran-
gutanii şi păsările paradisului din pădurile din Asia.
Dar asemenea paralele putem face şi între răpitori
notorii, de exemplu, între jaguarul sud-american şi
speciile de pantere din Asia sau Africa. 

Materia organică a imenselor cantităţi de rezi-
duuri provenite din pădurile ecuatoriale se des-
compune foarte repede odată căzute la sol.
Activitatea vieţuitoarelor implicate în procesul

de descompunere – insecte, ciuperci, bacterii –
este facilitată în bună măsură de mediul umed şi
cald, de ploile permanente. Ploile erodează o
mare parte a stratului de substanţe nutritive, iar
din cauza descompunerii rapide nu este timp
suficient pentru formarea humusului, de aceea
solul pădurilor tropicale nu este acoperit cu
arbuşti, solul fertil fiind foarte subţire. Plantele
fac rădăcini doar în stratul superior al solului,
absorbind de îndată substanţele nutritive prove-
nite din descompunere. Astfel, solul rămâne cu
o rezervă foarte mică de substanţe nutritive. 
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Fig. 102 Papagal din pădurile tropicale din Africa

1. Să prezentăm pe baza Fig. 99 unde se situează
aria pădurilor ecuatoriale şi clima specifică acestor
locuri! Ca să ne fie mai uşor, putem să ne folosim şi
de Fig. 28!
2. Care ar putea fi motivul faptului că nivelul infe-

rior al pădurilor ecuatoriale este foarte slab dezvol-
tat? Ce nivele întâlnim în locul acestuia? 
3. Ce legătură poate exista între slaba dezvoltare a

nivelului de la sol din pădurile ecuatoriale şi
defrişările de pădure care depăşesc chiar şi cotele
din zona temperată? Să caracterizăm nivelul de la
sol din pădurile ecuatoriale!
4. De ce nu este ecologist cineva care cumpără

mobilă, parchet confecţionat din lemn din pădurile
ecuatoriale? Să adunăm argumente şi contraargu-
mente! Să organizăm o discuţie pe această temă!
5. Să verificăm, ce animale trăiesc în zonele tropi-

cale din diferite continente! Să sortăm cunoştinţele
adunate într-un tabel similar cu cel de mai de jos!
Să explicăm care sunt asemănările! Care este moti-
vul acestora? 

6. Să concepem trei lanţuri trofice ale vieţuitoare-
lor din pădurile ecuatoriale!

Ame ri ca- Africa Asia
de Sud de SE

Consumator 
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Biosfera savanelor

Pe teritoriile situate mai la nord şi mai la sud de
zona ecuatorială s-a format clima savanelor.
Schimbarea factorilor de mediu odată cu înde-
părtarea de Ecuator, în primul rând, scăderea
precipitaţiilor, joacă un rol important în felul
cum se prezintă mediul (Fig. 103). În aceste
teritorii temperatura medie anuală coincide în
linii mari cu cea de la ecuator. Schimbarea
esenţială constă în faptul că în timpul anului,
aici, avem o alternanţă de anotimpuri între unul
secetos şi unul ploios. În anotimpul ploios osci-
laţia temperaturii din timpul unei zile este foar-
te mică, dar în perioada secetoasă aceasta poate
fi şi de 10-15°C. Pe măsură ce ne îndepărtăm de
Ecuator, anotimpul secetos se prelungeşte şi el
tot mai mult. Astfel, şi cantitatea medie anuală
de precipitaţii variază între 250-1500 mm (Fig.
104).

Plantele din nivelul producătorilor se
modifică şi ele, adaptându-se la cantitatea de
precipitaţii scăzută. În teritoriile învecinate cu
pădurile ecuatoriale întâlnim păduri tropicale
cu frunze căzătoare (Fig. 105). Nivelul coroa-
nei lor este mult mai mic decât cel al pădurilor
ecuatoriale şi totodată şi mai unitar, pădurea

tropicală fiind formată din mai puţine specii de
copaci. Frunzele lor cad în perioada secetoasă,
de aceea şi numărul plantelor trăitoare pe
copaci este redus. În teritoriile în care anotim-
pul secetos este mai lung decât cel ploios, nu se
mai formează păduri compacte (Fig. 106).
Deoarece şi la sol, ajunge din belşug suficientă
lumină aici, dominante sunt ierburile de câmp
cu unele pâlcuri de copaci mai mici sau mai
mari. 

În zonele cu mai multe precipitaţii întâlnim
savana împădurită, în cele cu mai puţine preci-
pitaţii, copaci mai mici, tufe (Fig. 107).

Reprezentantele tipice ale pădurilor tropicale sunt
junglele din Asia cu copacul lor dominant numit teak.
Păduri similare formează în Australia copacii de
eucalipt. 

Cele mai tipice forme ale savanelor ploioase şi ale
celor uscate se întâlnesc în Africa. Speciile tipice de
copaci sunt, aici, copacul-maimuţă şi acacia. În ano-
timpul secetos, vegetaţia uscată din cauza arşiţei, poate
să ia foc, provocând distrugătoarele incedii de savană.
În asemenea cazuri, ard toate plantele de la suprafaţa
solului, cu excepţia pâlcurilor de copaci. Apoi, odată
cu venirea anotimpului ploios peisajul se înverzeşte
de la o zi la alta ca urmare a încolţirii seminţelor şi
revigorării organelor rămase în sol. 
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Fig. 103 Schimbarea vegetaţiei cu arbori sub influenţa climei de savană
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Fig. 104 Diagrame climaterice despre aria de răspândire a savanelor

Fig. 105 Pădure tropicală de foioase în perioada de
secetă

Fig. 106 Savană împădurită în Africa
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Nivelul de consumatori ai savanelor este
deosebit de bogat (Fig. 108). Pe suprafeţele tutu-
ror continentelor acoperite cu savană, trăieşte o
mare varietate de animale erbivore. Din acestea
fac parte zebrele africane, diferitele specii de
antilope, de gazele, lăcuste care uneori îşi fac
prezenţa în savanele africane şi sud-americane
în număr uriaş sau animalele băştinaşe ale conti-
nentului australian, cangurii. Erbivorele sunt
capturate mai ales de către leu, leopard sau
puma sud-americană.

În procesul de descompunere a materiilor
organice, la curăţarea reziduurilor participă şi
mamiferele şi păsările necrofage. Din acestea
fac parte: şacalii, hienele sau diferitele specii de
vulturi. 
Specii de insecte specifice savanelor sunt termi-
tele care se hrănesc cu plante ce conţin celuloză.
Materia organică, căzută pe sol este transforma-
tă prin descompunere de către speciile de ciu-
perci şi bacterii, în material nutritiv mineral şi
humus. În condiţiile de climă uscată humusul nu
se erodează, ci măreşte conţinutul de material
nutritiv al solului. 
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Fig. 107 Savană cu iarbă în Africa

1. Să comparăm cu ajutorul figurilor 99 şi 104
clima oraşelor Iquitos, Lagos şi Sokoto! Care dintre
factorii de mediu are efect limitator? 
2. A căror biomasă şi producţie biologică este mai

mare, a pădurilor tropicale, a savanelor împădurite
sau a savanelor cu iarbă? De ce? 
3. Ce este caracteristic nivelurilor de descompu-

nere şi de consum al savanelor? 
4. Să caracterizăm diferitele tipuri de savane şi să

dăm exemple de specii din nivelele producătoare,
consumatoare şi de descompunere!
5. Din ce motiv există în savane mai mult humus

în sol? 
6. Să verificăm, ce plante cultivate provin din

savane!

Fig. 108 Animale potolindu-şi setea într-un rezervor
natural de apă din savană
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Biosfera zonelor subtropicale 

La limita dintre regiunile tropicale şi subtropica-
le, de-a lungul tropicelor, s-au format deşerturi-
le zonale (Fig. 109). Temperatura medie anuală
este de obicei de peste 20°C. Oscilaţia diurnă de
temperatură este mare, căldura toridă din timpul
zilei este urmată de îngheţuri în zorii zilei.
Cantitatea de precipitaţii nu atinge nici 250 mm
anual, ba chiar există regiuni unde nu plouă cu
anii (Fig. 110). În asemenea condiţii, în deşert
nu există vegetaţie permanentă, neîntreruptă.
Plantele de aici sunt toate rezistente la secetă
supravieţuind perioadelor neprielnice fie ca
seminţe uscate, fie prin depozitarea în ele a unei
mari cantităţi de apă acumulată. La modul de
viaţă din deşert s-au putut adapta doar câteva
animale mai puţin pretenţioase. 

Modul de viaţă al plantelor într-un deşert este
reprezentat cel mai fidel de speciile de cactuşi din
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Fig. 109 Deşertul din Africa de Nord pe teritoriul
Marocului

Fig. 110 Diagrame climaterice cu zone deşertice, mediterane şi cu afectate de monsun
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deşerturile nord-americane (Fig. 111). În trunchiul lor
gros şi cărnos depozitează în materii mucoase mari
cantităţi de apă. Frunzele lor se transformă în spini,
astfel reducând la minim suprafaţa de evaporare.
Ţesuturile pieliţei şi blana vegetală fină ce se întinde
pe suprafaţa lor îi protejează de razele puternice ale
soarelui. În deşerturile africane un mod asemănător de
prezentare au şi plantele euphorbiacee. La viaţa din
mediu deosebit s-au adaptat şi animalele. Necesităţile
de apă ale unui şoarece săritor pot fi satisfăcute chiar
şi numai din consumul de plante. 

Regiunile subtropicale mai apropiate de
deşerturi sunt caracterizate prin veri toride şi
uscate şi ierni blânde şi ploioase. O astfel de
climă întâlnim, de exemplu, în regiunea medite-
raneană care împrejmuieşte Marea Mediterană.
În lunga perioadă secetoasă plantele de aici dez-
voltă diferite metode de vaporizare pentru a
preîntâmpina uscarea lor. Copacii cu coroana
solidă sunt lucioşi, cu frunzele tari, iar dosul lor
este adesea păros. Vegetaţia scundă este forma-
tă din mulţimea de plante întotdeauna verzi. O
parte a pădurilor cu coroana solidă a fost demult
defrişată de mâna omului. În aceste regiuni, pre-
cipitaţiile din timpul iernii au erodat solul, iar pe
stratul de sol subţiat pădurea nu a mai fost în
stare să se regenereze din forţe proprii. Astfel 
s-a format peisajul de arbuşti cu specific medite-
ranean, macchia (Fig. 112). Dat fiind faptul că
zona pădurilor cu coroana solidă constituie doar
o fâşie îngustă şi cea mai mare parte a ei se
situează azi în zone intens locuite, fauna aceste-

ia constă în primul rând din animalele care vin
dinspre zonele temperate. 

Dintre copacii din pădurile cu coroana solidă sunt
binecunoscuţi măslinul şi stejarul de plută. În regiuni-
le situate la altitudine mai mare sunt mai răspândite
speciile de gimnosperme, precum cedrii şi ciprii.

În zonele cu climă de monsun zilele calde ale
anului coincid cu perioada ploioasă. Acest lucru
este favorabil dezvoltării plantelor. Astfel, în
aceste regiuni întâlnim zona pădurilor de lauri
foarte bogate în vegetaţie. Aceste păduri sunt
formate mai ales din diferitele specii de lauri şi
stejari verzi în permanenţă. Vegetaţia măruntă
din aceste păduri este reprezentată de ferigi şi
muşchi, care adoră umiditatea.

În zonele asiatice, pădurile de lauri sunt secondate
şi de păduri de conifere bogate în ferigi, în care nive-
lul arbuştilor se constituie din bambuşi. Dintre copa-
cii cu frunzele căzătoare care trăiesc aici, cel mai spe-
cific este dudul. Pe continentul american vegetaţia
naturală a fost în mare parte înlocuită cu terenuri agri-
cole. 
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Fig. 111 Plantele rezistente la secetă într-un deşert
din America de Nord

Fig. 112 Arbustul dens al zonei mediteraneene, mac-
chia 

1. Să caracterizăm în baza Fig. 110 cele trei
variante ale climei subtropicale!
2. Ce relaţie există între clima subtropicală, vege-

taţia şi fauna acesteia? 
3. Să vedem, care dintre animalele regiunilor sub-

tropicale au fost domesticite de către om? 
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Biosfera stepelor 

Zona de stepă se întinde în regiunile temperate
din interiorul continentelor. Dintre factorii de
mediu care au impact asupra faunei şi vege-
taţiei, efectul comun al precipitaţiilor relativ scă-
zute de doar 200-500 mm anual şi cel al tempe-
raturilor extreme nu permite creşterea copacilor,
de aceea suprafaţa solului este acoperită de
vegetaţie formată din ierburi cu tulpina moale.
În această zonă verile sunt relativ calde, iar ier-
nile, reci (Fig. 113). Astfel că vegetaţia are două
perioade de odihnă. Una în timpul iernii şi una
în timpul secetei din vară. La aceste condiţii de
mediu cel mai bine s-au adaptat ierburile mono-
cotiledonate şi plantele cu bulbi şi tuberculi.
Frunzele înguste ale ierburilor de pajişte sunt
protejate de ţesuturi care le consolidează împo-
triva îndoirii. Plantele cu bulb şi cele cu tuber-
culi supravieţuiesc iernilor în organele lor subte-

rane, înflorind în masă odată cu ploile de primă-
vară şi cele de toamnă (Fig. 114).

Câmpurile acoperite cu ierburi din spaţiul euroa-
siatic le numim generic stepă. Câmpuri similare aco-
perite cu ierburi situate în America de Nord se
numesc preerii, iar în America de Sud, pampas.
Deoarece teritoriile mai umede ale acestor zone sunt
ideale pentru cultivarea cerealelor, iar cele acoperite
cu ierburi, pentru creşterea animalelor, agricultura a
înlăturat în cea mai mare parte biosfera naturală a
acestor zone. 

Plantele de cultură din stepe sunt diferite în
funcţie de cantitatea de precipitaţii şi de calitatea
solului. 

În regiunile cu precipitaţii mai puţine s-au for-
mat stepele cu ierburi pitice. În regiunile mai
umede, plantele ierburilor înalte care anual mor,
produc prin bogatul lor material organic un
humus de bună calitate. Deoarece formării
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Fig. 113 Diagramă climaterică reprezentând răspândirea stepelor
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humusului îi sunt favorabile şi condiţiile de tem-
peratură din aceste locuri, stratul de sol ce
conţine humus poate să depăşească chiar şi un
metru. Aceste suprafeţe foarte fertile sunt utili-
zate în ziua de azi ca terenuri agricole. 

Trecerea dinspre stepă spre pădurile de foioa-
se este marcată de stepa împădurită. Specifică
acestor locuri este alternanţa dintre pâlcuri de
pădure şi câmp cu iarbă. Peisajul este dominat
de prezenţa stejarilor răsfiraţi asemenea unor
parcuri (Fig. 115). Păduri compacte mai apar
doar de-a lungul albiei râurilor. 

Nivelul de consumatori ai stepelor a fost
reprezentat chiar şi la începutul secolului al 19-
lea de către erbivorele masive cu copite. În Asia
a dominat calul sălbatic, în America de Nord,
bizonul american. Dintre aceste specii cândva cu
un număr mare de exemplare, azi mai există
doar exemplare protejate. Mamiferele rozătoare
au suportat cu mai mare uşurinţă intervenţia
omului, acestea formează şi astăzi colonii dense,
cum ar fi hamsterul şi popândăul. 

Stepei îi aparţin şi păsările de pradă care se hrănesc
cu rozătoare (şoimul dunărean, acvila de câmp, specii
de ulii). 
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Fig. 115 Stepă cu păduri

Fig. 114 Stepă cu iarbă şi flori

1. Să comparăm clima savanei cu iarbă şi a stepei!
Să privim cu atenţie diagramele climaterice 104 şi
113! Ce influenţe cauzează diferenţele? 
2. Cum se explică faptul că pe lângă savanele cu

iarbă, întâlnim şi savane cu păduri, iar pe lângă
stepa cu iarbă s-a format şi stepă cu păduri? Care
este factorul de mediu limitator? 
3. Să facem o comparaţie între stepele cu iarbă din

spaţiul Euroasiatic, din sudul Africii şi din nordul
Africii! Cum se explică faptul că în cele trei zone
habitatele şi vieţuitoarele de pe cele trei continente
sunt atât de asemănătoare între ele? 
4. Să dăm trei exemple de lanţ trofic cu vieţuitoa-

rele din stepa cu iarba!
5. Ce legătură există între calitatea solului din ste-

pele cu iarbă şi faptul că vieţuitoarele din habitatul
lor natural de aici practic au dispărut?
6. Să verificăm, în ce parc naţional întâlnim stepă

cu iarbă?
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Biosfera pădurilor de foioase 

În regiunile mai umede şi lipsite de geruri extre-
me ale zonei temperate se întâlneşte zona cu
păduri de foioase cu o acoperire neîntreruptă.
Dintre factorii de mediu şi aici precipitaţiile au
un rol important. Pădurea de foioase se formea-
ză doar în acele zone temperate, în care media
anuală de precipitaţii depăşeste valoarea de 500
de mm. Temperatura minimă este sub limita de
îngheţ, iar temperatura medie a celei mai calde
luni depăşeşte 10°C. Şi zonei pădurilor de foioa-
se îi este specifică variaţia mare de temperatură
în cursul anului (Fig. 116).

În pădurile de foioase cea mai mare parte a
materiei organice este produsă de copaci.
Toamna, lipsa de umiditate provoacă căderea
frunzelor în urma căreia suprafaţa de vaporizare
a copacilor scade la o valoare minimă. Perioada

de odihnă din timpul iernii ia sfârşit odată cu
încălzirea din primăvară. Nivelele pădurilor de
foioase sunt mai puţine în comparaţie cu cele ale
pădurilor tropicale (Fig. 117). Nivelul superior
al coroanelor este format din coroanele întrepă-
trunse ale copacilor înalţi de 20-30 de metri. Sub
ei, specii mai scunde şi pomi mai tineri formea-
ză un nivel de coroană mai joasă şi mai puţin
întrepătrunsă, mai ales în pădurile compuse din
mai multe specii. Nivelul arbuştilor constă din
copaci mici cu o tulpină de 2-3 metri înălţime.
Nivelul ierburilor este tot timpul anului în conti-
nuă schimbare şi constă din plante cu tulpina
moale. În final, suprafaţa solului este acoperită
de muşchi, licheni formând împreună nivelul
neîntrerupt al muşchilor. 

Pădurile de foioase din zona temperată din
Europa, sunt formate cu precădere dintr-o singu-
ră specie de copac. Dar şi în cazul prezenţei altor
specii, una este cea dominantă (Fig. 118).
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Fig. 116 Diagrama climaterică despre răspândirea pădurilor de foioase
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Acestea sunt de obicei stejarul şi gorunul, pre-
cum şi speciile de fag. Nivelul de consumatori
este foarte variat, întâlnind în diferitele nivele
deopotrivă mamifere, păsări şi diverse insecte.
Însă, spre exemplu, animalele sălbatice masive
precum ursul brun sau bizonul european (zim-
brul) s-au retras în teritorii foarte mici din cauza
divizării habitatelor (Fig. 119).

Pădurile de foioase din America de Nord au multe
aspecte comune cu cele din Europa, dar sunt mai
bogate în specii de plante. Dintre speciile de stejar
acolo se întâlnesc de patru ori mai multe, iar mai spre
nord şi arţarul se prezintă ca specie dominantă. În
părţile Asiei cu climă oceanică, în estul Chinei întâl-
nim păduri de foioase, care sunt cele mai bogate şi
prezintă cea mai atractivă diversitate de păduri. Pe
lângă nenumăratele specii de stejar şi arţar, paleta se
îmbogățește cu specii precum copacul trabuc sau spi-
nul lui Cristos. Deasupra vegetaţiei joase de orhidee,
azalee, crini cresc speciile scunde de bambus. 

Clima zonelor pădurilor de foioase este favo-
rabilă descompunerii treptate a frunzelor şi
altor reziduuri organice. Viermii şi antropodele
din desişul de frunze căzute ale pădurilor, care
efectuează descompunerea, multitudinea de spe-
cii de ciuperci şi bacterii, produc prin mişcările
lor permanente un loc bogat în substanţe nutriti-
ve specific acestor păduri. 
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Fig. 118 Pădure de stejari în Marea Britanie

Fig. 117 Repartiţia plantelor pe nivele în pădurile de foioase
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Fig. 119 Bizonul european şi ursul brun trăiesc în ziua de azi doar în câteva zone protejate

1. Să comparăm clima zonei mediteraneene cu cea
a pădurilor din zona temperată! Să folosim Fig. 110
şi 116!
2. Să analizăm diagramele climatice din Fig. 116!

Când este perioadă uscată la Budapesta? De ce are
Kazan o climă mai uscată decât Budapesta? Să ne
împrospătăm cunosţinţele de geografie!
3. Ce legătură există între perioada uscată şi căde-

rea frunzelor? Care este factorul limitator în păduri-
le de foioase din zona temperată? 
4. Să comparăm nivelele dintr-o pădure tropicală

şi cele dintr-una de foioase din zona temperată! Să
folosim Fig. 100 şi 117!
5. Să comparăm solurile dintr-o pădure tropicală

şi una de foioase din zona temperată! Să explicăm
cauza diferenţelor!
6. Să comparăm bogăţia de specii, diversitatea

dintr-o pădure tropicală şi una de foioase din zona
temperată! Să explicăm cauza diferenţelor!
7. Să comparăm biomasa, producţia biologică

dintr-o pădure tropicală şi una de foioase din zona
temperată! Să explicăm cauza diferenţelor!
8. Să comparăm nivelele de producător, consuma-

tor şi de descompunător dintr-o pădure tropicală şi
una de foioase din zona temperată! Să explicăm
cauza diferenţelor!
9. Să verificăm, ce plantă este reprezentată în

stema Canadei! Care este motivul!
În regiunile nordice ale pădurilor nord-americane
apare şi arţarul ca specie dominantă
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Biosfera pădurilor 
de conifere

În teritoriile reci ale zonei temperate, dispuse ca
o zonă ce împrejmuieşte Emisfera Nordică, se
găsesc pădurile de conifere. Teritorii cu climă
asemănătoare din Emisfera Sudică sunt acoperi-
te peste tot de oceane. Efectul factorilor de
mediu sunt determinaţi, în esenţă, de temperatu-
ră. Trei sferturi ale anului sunt caracterizate de o
vreme deosebit de rece. Valoarea temperaturii
medii anuale este în jur de 0°C, dar temperatura
medie a celei mai reci luni poate atinge şi valoa-
rea de -50°C. Iarna lungă este urmată de o vară
scurtă de 2-3 luni. Perioada tranzitorie de primă-
vară şi cea de toamnă durează doar câteva săptă-
mâni. Verile relativ calde se explică prin durata
lungă a zilei şi poziţionarea relativ înaltă a soa-
relui. Temperatura medie a celei mai calde luni
depăşeşte chiar şi +20°C. Aici se înregistrează

cea mai mare variaţie de temperatură anuală de
pe Pământ (Fig. 120). Deşi cantitatea de precipi-
taţii este relativ scăzută, din cauza temperaturii
scăzute nici această umezeală puţină nu se eva-
poră, de aceea în cea mai mare parte a anului,
specifică este clima umedă. 

Pe măsură ce ne deplasăm spre nord, speciile
de copaci coniferi iau locul copacilor pădurilor
de foioase ca producători de pădure. Copacii
celor două tipuri de pădure, la început constitu-
ie păduri mixte, mai ales amestecate cu bradul,
iar mai târziu speciile de copaci caracteristice
pădurilor de foioase dispar în totalitate, cu
excepţia mesteacănului, după care speciile de
brazi constituie o întindere nesfârşită de pădure
numită taiga (Fig. 121). Specia dominantă este
molidul căruia i se asociază bradul clasic şi
lariţa roşie cu frunze căzătoare. Nivelul închis
al coroanei brazilor din taiga abia permite
pătrunderea luminii şi aşa puțină în straturile
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Fig. 120 Diagramă climatică despre răspândirea pădurilor de conifere 
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mai joase ale pădurii. În pădurile de taiga nive-
lul arbuştilor, dar chiar şi cel al ierburilor, este
deficitar. Cu atât mai gros este însă nivelul
muşchilor, care pe alocuri poate atinge grosi-
mea de un metru (Fig. 122).

În acele părţi ale taigalei în care în sol se acumu-
lează ceva mai multă apă, pot să se formeze mlaştini
cu ape nemişcate de mai mulţi kilomentri pătraţi.
Vegetaţia acestora este compusă mai ales din diverşi
muşchi de turbă. Adesea perna groasă de muşchi
îmbibată cu apă poate depozita foarte mari cantităţi de
apă. Pe stratul de muşchi de turbă cresc arbuşti per-
manent verzi, de mici dimensiuni, precum afini şi
plante care digeră insecte, cum ar fi roua cerului. Ba
mai mult, în unele zone adesea întâlnim şi mlaştini de
muşchi de turbă acoperite de brazi, constituind în
acest fel tipul pădurii de taiga mlăştinoasă şi cu un
teren impracticabil şi instabil. 

Numeroasele specii de animale, care constitu-
ie nivelul de consumatori din taiga, sunt răs-
pândite şi în pădurile mixte situate mai la sud, ba
chiar şi în pădurile de foioase. Dar din cauza
exploatării pădurii şi a extinderii terenurilor
agricole s-au retras tot mai mult spre pădurile de
taiga rămase încă destul de inaccesibile.
Erbivore specifice sunt diferitele specii de cerbi,
de exemplu elanul. Cu vegetaţia rară de la sol se
hrăneşte iepurele alpin, iar cu semintele de brad
se hrănesc multe specii de păsări şi mamiferele
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Fig. 121 Taiga cu păduri de conifere

Fig. 122 Repartiţia de nivele a plantelor într-o pădure de taiga
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rozătoare mai mici (Fig. 123). Frunzele ţepoase
ale bradului sunt consumate de către pasărea
specifică taigalei, cocoşul de munte. Dintre ani-

malele răpitoare mai mici fac parte nurca şi
samurul, iar dintre cele mai mari, lupul şi râsul.
Diferitele specii de urşi sunt omnivore. 

Pătura de zăpadă groasă şi durabilă protejează
mulţimea de arbuşti pitici permanent verzi, dar toto-
dată şi multe specii de insecte care iernează în acest
fel. De aceea, taigaua este destul de bogată în specii
de insecte. De exemplu, pădurile de taiga sunt inva-
date în timpul verii de roiuri uriaşe de ţânţari. În urma
încălzirii de la începtul verii, pătura de zăpadă se
topeşte, iar bălţile formate la suprafaţa solului precum
şi mlaştinile de muşchi cu turbă devin locuri ideale
pentru înmulţirea diferitelor specii de ţânţari.

Majoritatea efectivului de copaci din pădurile
întinse nu ajunge să fie deloc exploatată de mâna
omului. Brazii bătrâni, răsturnaţi putrezesc, se
descompun. Procesele de descompunere din
taiga sunt îndelungate din cauza temperaturii
scăzute. Acest proces este îngreunat şi de
conţinutul ridicat de răşină al frunzelor şi de
stratul exterior de ceară. În multe locuri este spe-
cifică formarea de turbă. Mare parte a humusu-
lui ce se formează încet, este spălat de apa ce se
infiltrează în sol. Pe deasupra, solul este în cea
mai mare parte a anului îngheţat. Astfel,
absorbţia de substanţe nutritive a copacilor din
pădurile de taiga este îngreunată de efectul
comun al multor factori.
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Fig. 123 Printre cei mai specifici locuitori ai taigalei
se numără bufniţa din Urali şi pasărea cu cioc
încrucişat, care caută seminţe de brad

1. În aria pădurilor de conifere cad multe precipi-
taţii, totuşi aici întâlnim plante rezistente la secetă.
Cum se explică acest fapt?
2. Să comparăm coloritul, bogăţia de specii şi pro-

ducţia biologică a pădurilor de foioase cu cea a
pădurilor de conifere!
3. Ce legătură există între frig şi formarea turbei?

Ce este turba? Care este specificul nivelului de la
sol al pădurilor de conifere? 
4. Să căutăm din conţinutul manualului speciile de

copaci care formează pădurile de conifere! Care
specie nu este gimnospermă? Să căutăm aceste spe-
cii din cartea Növényismeret şi să citim descrierea
lor!
5. Să realizăm o prezentare în imagini despre

taiga! Să căutăm imagini din cataloagele agenţiilor
de turism sau de pe internet cu parcuri naţionale din
ţările nordice şi să-i invităm pe colegii noştri într-o
excursie cât mai impresionantă!
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Biosfera de la poli 

Pe măsură ce ne deplasăm din ce în ce mai spre
nord, depăşind cercul polar, întâlnim condiţii
climatice din ce în ce mai vitrege pentru biosfe-
ră. Dintre factorii de mediu, temperatura medie
anuală în zonele învecinate de taiga rămâne sub
0°C. În regiunile mai îndepărtate cu curenţi
maritimi aceasta poate să fie chiar şi sub –10°C.
Acestor regiuni le sunt specifice ierni lungi şi
geroase, urmate de veri scurte de 2-3 luni, şi
răcoroase. Precipitaţiile sunt foarte scăzute cu o
medie ce variază între 200-400 de mm, ba chiar
sub 200 de mm în unele regiuni. Cea mai mare
parte a precipitaţiilor este ninsoarea, care cade
sub forma unor fine ace de gheaţă. Această
climă este specifică tundrei (Fig. 124). 

Condiţii şi mai vitrege sunt caracteristice teri-
toriilor de la Polul Nord şi Polul Sud acoperite în

permanenţă cu câmpuri de gheaţă. Aici este un
singur anotimp, iarna deosebit de rece şi grea cu
îngheţuri permamente. Temperatura medie
anuală poate atinge şi –30°C. Temperatura şi aşa
foarte scăzută devine insuportabilă din cauza
vântului foarte puternic. 

Tundra apare în jurul cercului polar ca o con-
tinuare a pădurilor de taiga. În regiunile înveci-
nate cu taigaua pădurile cu un efectiv răzleţ de
copaci formează tundra împădurită. Copacii
acesteia sunt mai ales brazi de mici dimensiuni
şi diferite specii de mesteacăn. Vegetaţia scundă
constă din arbuşti pitici şi plante cu tulpina
moale rezistente la ger. Ceva mai la nord, din
solul îngheţat până la o adâncime de mai multe
zeci de metri, doar un mic strat de suprafaţă se
mai dezgheaţă în timpul verii. În aceste regiuni
şi cea mai mică radiaţie termică a solului este
captată de plante. Arbuştii pitici, precum salcia
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Fig. 124 Diagramă climatică despre teritoriile polare 
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polară, îşi asigură sursa de căldură lipindu-se de
sol. Plantele cu tulpina moale se adună în con-
glomerate, formând pe suprafaţa solului aşa-
numitele perne. Şi mai departe înspre nord, după
copaci, dispar şi arbuştii pitici şi doar plante fără
flori mai acoperă solul. În locurile mai umede
muşchii, iar în cele mai uscate lichenii formează
în pâlcuri vegetaţia moale. 

Plantele tundrei sunt fără excepţie plante perene şi
plante permanent verzi. Doar aşa sunt capabile să
supravieţuiască din cauza perioadei foarte scurte de
vară. Reproducerea lor este foarte lentă, cresc anual
doar câţiva milimetri. Ele cresc atât de încet, încât
dacă într-un loc renul a păscut lichenii, aceştia vor
atinge mărimea originară abia peste 15-20 de ani. 

Biosfera tundrei este caracterizată prin
numărul mic de specii, dar numărul mare de
exemplare. Cel mai important erbivor este renul.
Acesta trăieşte în turme formate din mai multe
sute de exemplare (Fig. 125). Dintre rozătoare,
caracteristice pentru tundră sunt speciile de lem-
ming ce fac parte din categoria hârciogilor indi-
geni. Turmele de reni sunt atacate de lupii care
fac incursiuni dinspre taiga, iar lemmingul este
principala sursă de hrană pentru vulpea polară şi
bufniţa polară. 

Caracteristic vieţuitoarelor din teritoriile cu
îngheţuri permanente de la Polul Nord şi Polul
Sud este migrarea permanentă, iar plantele sunt
reprezentate doar de nişte specii de alge.
Majoritatea animalelor sunt animale marine,
care vin pe uscat doar în perioada de reproduce-
re. 

Specific Antarcticii şi insulelor din vecinăta-
tea ei situate în emisfera sudică sunt multitudi-
nea de exemplare de păsări marine adunate în
colonii. 

Cele mai cunoscute, dintre speciile de păsări
din Emisfera Sudică, sunt pinguinii. Aceştia nu
ştiu să zboare, dar cu aripile lor acoperite cu
pene asemenea unor solzi, pot să înoate foarte
repede. Se hrănesc cu peşti marini, la fel precum
şi unul dintre mamiferele de pradă marine, foca.
În perioada de reproducere, atât pinguinii cât şi
focile invadează zonele de ţărm. (Fig.126)
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Fig. 125 Renul din tundră

Fig. 126 Pinguini care se protejează împotriva gerului
adunându-se în grupuri 

1. De ce trăiesc animale masive şi migratoare în
tundră?
2. Să facem legătura între factorii limitatori ai cli-

mei din tundră şi caracteristicile faunei şi vegetaţiei
din această zonă!
3. Să reflectăm asupra caracteristicilor tundrei

după următoarele considerente: bogăţie de specii,
producţie biologică, grosimea solului!
4. De ce trăiesc pinguinii cei mai mari, din specia

pinguinilor imperiali, la Polul Sud? Să răsfoim
manualul la Fig. 35!
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Biosfera munţilor înalţi

Biosfera unui anumit loc este determinată de
altitudinea la care aceasta se găseşte faţă de
nivelul mării, deoarece odată cu altitudinea se
schimbă şi clima. Răspândirea biosferei este în
mare măsură influenţată de scăderea de tempe-
ratură cu 0,5°C la fiecare 100 de metri înălţime,
de vântul a cărui putere creşte odată cu altitudi-
nea, de presiunea atmosferică şi de scăderea
cantităţii de oxigen asociată acesteia. Desigur,
mediul natural ce se întinde pe verticală este
determinat şi de poziţionarea latitudinară a aces-
tuia. În funcţie de aceasta, limitele diversităţii
biosferice diferă între regiunile montane tropica-
le şi cele temperate. (Fig. 127)

În mun�ii tropicali, de pildă în Kilimanjaro,
savanele care se întind până la o altitudine de
1000 de metri sunt urmate deasupra acestei alti-
tudini de păduri tropicale în care majoritatea
copacilor sunt verzi tot timpul, dar mărimea lor
nu o depăşeşte pe cea a celor dintr-o zonă tem-
perată. Nivelul coroanei lor este unitar. 

La altitudinile de 2000 de metri unde se for-
mează norii, aerul mult mai umed favorizează
răspândirea muşchilor şi a lichenilor. Acestea
acoperă ca un veşmânt nu doar trunchiurile
copacilor, dar şi crengile acestora, ba mai mult,
unii atârnă de pe crengile mai subţiri asemenea
unor fire. La limita superioară a pădurilor sub-
tropicale s-au format păduri pitice compuse din
copaci cu coroana mai joasă, care la altitudinea

de peste 3000 de metri sunt înlocuiţi treptat de
arbuştii alpini. 

La altitudinile de peste 4000 de metri, zilele
relativ calde pot fi urmate de nopţi în care se pot
înregistra chiar şi –10°C. În condiţiile semi-
deşertice în privinţa precipitaţiilor şi a variaţiilor
puternice de temperatură supravieţuiesc doar
plante speciale adaptate la îngheţ. De exemplu,
în America de Sud întâlnim ierburi de pajişte
nodoase şi ţepoase, iar în Africa întâlnim plante
suculente numite bromelii (Fig. 128). Altitu -
dinile de peste 5000 de metri sunt acoperite de
zăpezi şi gheţuri permanente.

În masivele montane temperate, de pildă în
Munţii Alpi din Europa, la poalele munţilor
întâlnim pădurile de foioase în care domină mai
întâi pădurile de stejari, iar apoi cele de fag. În
zonele cu climat temperat, pădurile de foioase
sunt urmate de păduri de conifere. 
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Fig. 127 Mediul natural din zonele montane

Fig. 128 Bromelii în Kilimanjaro
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La limita superioară a pădurilor de conifere,
acestea devin pitice, copacii ating înălţimi din ce
în ce mai reduse după care îşi fac apariţia
arbuştii pitici alpini. Altitudinile de peste 2000
de metri sunt dominate de pajişti alpine constan-
te (Fig. 129) care odată cu creşterea altitudinii se
răresc, se adună în ghemotoace moi, lăsând apoi
loc muşchilor. 

Altitudinile de peste 3000 de metri sunt în cea
mai mare parte acoperite cu zăpezi permanente. 

Biosfera şi protecţia naturii

Diversitatea biologică, sau cu alte cuvinte, bio-
diversitatea cuprinde deopotrivă bogăţia specii-
lor de plante şi animale precum şi diversitatea
populaţiilor şi asociaţiilor din biosferă.
Biodiversitatea este garantul permanenţei bios-
ferei şi al puterii sale de rezistenţă faţă de diferiţi
factori perturbatori. Din secolele trecute până în
zilele noastre activitatea omului are repercusiuni
pe spaţii din ce în ce mai întinse ale biosferei. În
urma acestui fapt, diversitatea care s-a format în
urma proceselor naturale a milioane de ani se
transformă, respectiv se alterează într-un ritm
accelerat. Aceste procese globale au condus la
dispariţia mai multor specii ale biosferei.
Biologii au descris până în prezent peste un
milion şi jumătate de specii însă conform unor
estimări, numărul speciilor care trăiesc pe
Pământ ar putea depăşi mai multe zeci de
milioane. Deşi aceste specii încă nedescoperite
sunt mai degrabă vieţuioare de mici dimensiuni,
ele nu sunt cu nimic mai puţin importante decât
altele. Iar dacă mai analizăm şi rolul ecologic al
unor vieţuioare, ne dăm seama cât de puţin ştim
despre ele. Se pare că procesul de dispariţie a
speciilor s-a accelerat considerabil datorită acti-
vităţilor nesăbuite ale omului, încât multe dintre
aceste specii nici nu mai pot fi cunoscute. 

Pentru ca măcar să putem avea o imagine de
ansamblu despre felul cum funcţionează biosfe-
ra şi ca să putem păstra echilibrul ei ecologic
este nevoie neapărat de menţinerea diversităţii,
de protejarea speciilor. Însă nu fiecare specie
are nevoie în mod egal de protecţie. Una din spe-
ciile care adesea se regăseşte în număr mare în
cele mai diferite locuri ale lumii – cum ar fi păpă-
dia – nu este considerată o specie ameninţată de
dispariţie (Fig. 130). Spre deosebire de aceasta,
alte specii ce numără puţine exemplare, care se
regăsesc în populaţii mici pe un teritoriu restrâns
şi în rezervaţii speciale – de exemplu floarea
Onosoma tornensis – este considerată o specie
rară în curs de dispariţie. (Fig. 131)

Castorul european a populat cândva toate lun-
cile râurilor de pe glob, dar din cauza vânării
sale necruţătoare şi a reducerii biosferei sale, a
dispărut din cea mai mare parte a Europei,
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Fig. 129 Biosfera alpină

1. Care sunt cauzele existenţei mediului diferit în
care se formează vegetaţia în mediul tropical şi în
cel temperat?
2. De ce pădurile de foioase sunt urmate, în

funcţie de altitudinea faţă de nivelul mării, de pădu-
rile de conifere.
3. De ce sunt lichenii capabili să suporte condiţii-

le de supravieţuire foarte dure? 
4. De ce se răresc şi devin pitice pădurile odată cu

creşterea altitudinii?
5. La ce altitudini întâlnim arbuşti pitici în Europa

şi la ce altitudine îi întâlnim în Kilimajaro? Cât este
umiditatea aerului în asemenea locuri?
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menţinânu-se doar câteva colonii izolate situate
la mare distanţe între ele. În Ungaria, ultimele
exemplare au fost menţionate pe la mijlocul
secolului al XIX-lea, după care pentru mai bine
de o sută de ani a dispărut din pădurile care se
întind de-a lungul râurilor patriei noastre. Din
această cauză, în ultimele decenii ale secolului

XX au fost colonizate mai multe familii de cas-
tori în regiunile dintre râurile Dunăre şi Drava şi
pe teritoriul Parcului Naţional de Rezervaţie
Fertő-Hanság, unde a pornit şi reproducerea lor
naturală (Fig. 132).

Un animal protejat este şi râsul. Este unul din cele
mai mari animale feline de pradă din Europa. Mai
demult populaţii de râs se găseau pe întreg continen-
tul, aşadar chiar şi în Ungaria. Din cauza vânatului
său intensiv şi a reducerii biosferei sale, el a devenit
un mamifer în curs de dispariţie, protejat. În Ungaria
ultimele exemplare au fost văzute pe la mijlocul seco-
lului trecut. În ultimele decenii însă populaţiile de râs
din munţii înalţi ai Slovaciei au început să crească
considerabil datorită protejării acestei specii. Din
aceste populaţii unele exemplare de râs au coborât şi
mai spre sud ajungând şi în pădurile din munţii nor-
dici şi de mijloc ai Ungariei, unde şi-au format o bios-
feră în zone cu tufişuri dese, din pădurile de foioase.
Hrana sa se compune din păsări şi mamifere rozătoa-
re de dimensiuni mai mici. Îi este caracteristic faptul
că devorează prada în întregime. Ca animal de pradă,
ocupă un loc important în sistemul ecologic al biosfe-
rei sale reglementând densitatea animalelor ce servesc
drept pradă. Scopul protecţiei sale este crearea unei
populaţii de râs viabile pe teritoriul ţării noastre (Fig.
133).

Cauzele dispariţiei speciilor se datorează
efectului în comun al mai multor factori.
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Fig. 130 Păpădia Fig. 131 Floarea de Torna

Fig. 132 Castorul european

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:39 AM  Page 106



Efectele acestora nu doar că se completează
reciproc, ci chiar se pot întări unele pe altele. În
general, acestea se manifestă atât de des şi pe
teritorii atât de întinse, încât speciile sunt inca-
pabile să se adapteze sau să migreze către locuri
cu condiţii mai bune de trai. Duşmanul principal
al speciilor ameninţate azi de dispariţie este dis-
trugerea biosferei lor. Unul dintre exemplele
cele mai evidente ale diminuării biodiversităţii
este dispariţia pădurilor tropicale. Pădurile tropi-
cale constituie cel mult 7% din suprafaţa uscatu-
lui, dar în linii mari, circa 50% din totalitatea
speciilor trăiesc în acestea (Fig. 134). Aceste
păduri tropicale sunt defrişate pe suprafeţe întin-
se fiind arse, iar apoi întrebuinţate în scopuri
agricole. Datorită faptului că solul acestor supra-
feţe este jos şi sărac în minerale, ploile spală, în
lipsa pădurilor cu uşurinţă, stratul de pământ fer-
til şi astfel, acesta devine de neutilizat în scopuri
agricole, ceea ce atrage după sine defrişarea a
noi suprafeţe împădurite. Dispariţia biosferei în
pădurile tropicale atinge anual proporţii ce
depăşesc mărimea Ungariei. Biosfera majorităţii
speciilor a şi dispărut deja şi doar o infimă parte
a acesteia s-a păstrat în zonele protejate. De
exemplu, două treimi din biosfera orangutanului

a fost deja distrusă, dar chiar şi din teritoriul
biosferei sale actuale doar 2% constituie zonă
protejată. În mod asemănător, este periclitată şi

107BIOMURILE ŞI  BIOSFERA

Fig. 133 Râsul

Fig. 134 Răspândirea pădurilor tropicale pe Pământ
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biosfera din pădurile de foioase, de pe pajiştile
cu climă temperată sau lumea încă bogată a
coralilor din mediul oceanic. (Fig. 135)

Exploatarea exagerată a mediului, cum ar fi
vânatul, pescuitul sau culesul de mari proporţii
a plantelor din mediul lor natural, poate de ase-
nemea cauza importante daune biosferei. În
comunităţile străvechi au existat acele regle-
mentări care au permis ca utilizarea resurselor
naturale să rămână în limite rezonabile. Odată
cu creşterea rapidă a omenirii a crescut rapid şi
eficacitatea procurării de alimente. Urmările
folosirii armelor moderne de vânătoare au fost
că din Europa, Asia şi de pe întinse teritorii ale
Americii de Nord au dispărut, în decursul seco-
lelor animalele erbivore mari şi cele prădătoare.
În ziua de azi vânatul nu mai reprezintă o moda-
litate de a face rost de hrană, ci serveşte intere-
sele colecţionarilor de trofee (Fig. 136).
Uriaşele flote maritime de pescuit care navi-
ghează pe oceanele lumii, cu tehnicile lor
moderne de a întinde plase, pe lângă faptul că
decimează substanţial populaţia de peşte, cau-
zează mari pagube şi printre animalele maritime
ce nu se utilizează în industrie, cum ar fi delfi-
nii, focile sau diferitele specii de broască ţes-
toasă (Fig. 137).

Multe dintre speciile străine de biosfera în
care au fost colonizate de către om, ajung să eli-
mine sau să reducă numărul speciilor autohtone.
Una dintre caracteristicile insulelor oceanice
este bogăţia în specii autohtone. Ca urmare a
izolării, au apărut multe specii specifice care
sunt complet neputincioase împotriva speciilor
aduse din întâmplare de departe sau colonizate
intenţionat de către om. Astfel, una dintre rarele
specii din Noua Zeelandă este şopârla arhaică
(tuatara) care este grav ameninţată de o specie
de şobolani aduşi în Noua Zeelandă, care
mănâncă ouăle reptilei şi puii acesteia. În insu-
lele în care s-au înmulţit şobolanii, populaţiile
de şopârle au dispărut cu totul în timp ce în insu-
lele din care lipsesc şobolanii, populaţiile de
şopârle au crescut în mod natural. (Fig. 138)

Cel mai eficient mod al menţinerii biodiver-
sităţii sunt asocierile de protecţie a naturii şi
păstrarea la locul de origine al biosferei diverse-
lor populaţii. Speciile sunt capabile să se adap-
teze prin evoluţie la schimbările din mediul
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Fig. 135 Exploatare forestieră într-o pădure străveche

Fig. 136 Blana unor animale din speciile protejate
înainte de prelucrare

Fig. 137 Efectivele broaștei țestoase marine (Caretta
caretta) au scăzut aproximativ la jumătate
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ambiant numai în locurile lor proprii de biosferă
şi doar în asemenea locuri sunt capabile să con-
stituie populaţii de asemenea mărimi încât să nu
fie expuse pericolului dispariţiei. O asemenea
protecţie legată de loc presupune crearea de
zone protejate mai extinse precum sunt parcuri-
le naţionale, zone de protecţie naturală, spaţii
biosferice ocrotite (Fig. 139). 

Dacă populaţia care s-a păstrat este prea mică
pentru menţinerea speciei sau dacă exemplarele
păstrate trăiesc în afara zonei de protecţie natu-
rală, în asemenea condiţii dispariţia întregii
populaţii poate fi prevenită doar prin intervenţia
omului. Aceasta este protecţia în afara biosferei
naturale. Aceasta poate avea loc în mai multe
locuri. Grădinile zoologice, pe lângă difuzarea
de cunoştinţe despre lumea animalelor, ocupă un
loc important în păstrarea şi înmulţirea cu succes
a câte unui ultim exemplar. Un rol similar în
îndeplinesc, în cazul plantelor, grădinile botani-
ce şi parcurile dendrologice. După crearea unor
mostre ale speciilor rare şi a celor ameninţate de
dispariţie, scopul final este recolonizarea cu ele
a biosferei lor naturale. Seminţele celor mai
multe plante pot fi păstrate la temperaturi scăzu-
te în bănci pentru seminţe, special create în acest
scop. 

În munca de protecţie a naturii, în afara organis-
melor de stat, participă şi numeroase organizaţii civi-
ce. Cea mai mare organizaţie de protecţie a naturii
este Fondul Mondial pentru Natură, în prescurtarea sa
în engleză WWF (World Wide Found of Nature),
care a fost constituit în anul 1961 pentru protecţia ani-
malelor şi plantelor în mediul lor natural. Până în ziua
de azi acesta a ajuns o organizaţie uriaşă, operaţiuni-
le lor de salvare sunt de amploare mondială.
Organizaţiile şi reprezentanţele sale naţionale funcţio-
nează în peste o sută de ţări printre care şi în ţara
noastră. Activităţile de început s-au axat asupra unor
specii ameninţate în mod deosebit cu dispariţia pre-
cum elefantul, orangutanul, hipopotamul şi panda
uriaş. Acesta din urmă a devenit şi mascota organi-
zaţiei (Fig. 140). Azi, activitatea acestei organizaţii
este mult mai extinsă şi pe lângă protecţia biodiversi-
tăţii, scopul ei este şi păstrarea resurselor naturale pre-
cum şi stoparea poluării mediului înconjurător.
Programele locale din Ungaria au în vedere protecţia
biosferei din luncile râurilor şi din stepe, depistarea
efectelor nocive ale agriculturii asupra naturii, prote-
jarea plantelor şi animalelor periclitate şi educaţia în
spirit ecologic.

109BIOMURILE ŞI  BIOSFERA

Fig. 138 Şopârla arhaică tuatară 

Fig. 139 Fragment de pădure străveche din Parcul
naţional Bükk
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Biosfera şi protecţia 
mediului 

În decursul evoluţiei sale de mai multe miliar-
de de ani, biosfera s-a adaptat mereu condiţii-
lor terestre. Apariţia omului şi activitatea sa au
influenţat acest proces doar treptat şi pe supra-
feţe reduse. Însă în ultimii două sute de ani
industrializarea a cauzat o adevărată explozie
în privinţa activităţilor umane de acest gen.
Această schimbare de mărimea unei clipiri în
evoluţia de miliarde de ani este atât de rapidă
încât biosfera nu este capabilă să i se adapteze
într-un timp atât de scurt fără să sufere pagu-
be. 

Exploatarea treptată a pădurilor tropicale,
arderea sporită a combustibililor pentru foc, uti-
lizarea pe scară largă a îngrăşămintelor artifi-
ciale şi a soluţiilor de protecţie a plantelor în
agricultură, adesea depăşesc limita de suporta-
bilitate a majorităţii vieţuitoarelor. Efectele
nocive ce se abat asupra biosferei ating pro-
porţii din ce în ce mai mari conducând la degra-
darea calităţii biosferei prin poluarea aerului,
apei şi a solului. 

La început, poluarea aerului şi-a făcut
simţită prezenţa doar strict în zona în care s-a
produs poluarea, adică în zonele industriale, în
marile oraşe mai ales ca un fenomen care a
afectat omul (Fig. 141). În ziua de azi, poluări-
le care sunt tot mai durabile şi care se repetă, se
răsfrâng asupra unor suprafeţe mult mai extinse.
Poluarea cea mai pronunţată a biosferei este
cauzată de creşterea în atmosferă a dioxidului
de sulf. Acesta, eliminat în natură ca urmare a
arderii materialelor combustibile, poate ajunge
în spaţiul dintre celule prin deschizăturile frun-
zelor prin care acestea schimbă gazele, iar în
mediu umed, acesta se poate transforma în acid
cu efecte devastatoare. Dar acesta poate ajunge
în contact direct şi cu materialul color al orga-
nismelor verzi, perturbând astfel procesul foto-
sintezei. Dacă gazul de dioxod de sulf ajunge să
se condenseze odată cu vaporii de apă, atunci
poluarea poate ajunge şi la distanţe mai mari de
sursa poluării sub formă de ploi acide. Acestea
au un efect asupra vegetaţiei nu doar în mod
indirect, ci influenţează şi ph-ul solului precum
şi vieţuitoarele din sol. Însă plantele şi vieţui-
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Fig. 140 Panda uriaş este mascota WWF

1. Prin ce se explică faptul că protecţia mediului
înconjurător şi a biosferei este o chestiune a zilelor
noastre?
2. Ce înţelegem prin biodiversitate?
3. De ce este nevoie de protecţia speciilor?
4. Care sunt cauzele principale ale dispariţiei unor

specii majore?
5. Ce metode eficiente există pentru menţinerea

biodiversităţii? 
6. Ce însemnătate au diferitele biomuri pentru

parcurile naţionale?
7. Să enumerăm câte un exemplu legislativ, etic şi

practic pentru menţinerea biodiversităţii!
8. Ce este protecţia mediului?
9. Să enumerăm argumente de natură medicală,

culturală şi economică care susţin necesitatea pro-
tecţiei mediului!
10. Explicaţi, de ce este mai importantă protejarea
biosferei decât a unor specii? 
11. Ce măsuri ale ţărilor dezvoltate contribuie la
protejarea pădurilor tropicale?
12. Să verificăm puţin! Ce este Cartea roşie, ce spe-
cii de insecte, reptile, păsări şi mamifere trăitoare în
ţara noastră aparţin acestei categorii?
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toarele din sol suportă numai în anumite
condiţii schimbarea proporţiei ph-ului.
Majoritatea speciilor de copaci care se găsesc în
păduri sunt foarte sensibile la poluarea aerului.
De aceea sunt atât de periclitate pădurile aflate
în apropierea marilor centre industriale (Fig.
142).

Poluarea apelor are în primul rând conse-
cinţe, care duc la reducerea sau încetarea vieţii
din ele. Alterarea calităţii biologice a apelor
este cauzată de cantitatea în creştere a materii-
lor organice, dar şi de către poluanţii biologici
activi. 

În apele naturale materiile organice se des-
compun încet, în timp ce vegetaţia acvatică
foloseşte drept hrană produsele care se descom-
pun. Pentru acest proces de autoepurare este
nevoie de oxigenul care se găseşte în ape. În
cazuri normale există un echilibru între produ-
cerea şi descompunerea materiei organice. Dar
dacă datorită factorilor externi – spre exemplu,
pătrunderea în apă a unor scurgeri de poluare ce
conţine mulţi fosfaţi şi nitrogeni – conţinutul de
substanţe nutritive în apă creşte considerabil,
ceea ce perturbă procesul de autoepurare (Fig.
143). Iar în apele bogate în substanţe nutritive,

în aşa – numitele ape eutrofizate, creşte consi-
derabil producerea de substanţe nutritive.
Reziduurile naturale ale vieţuitoarelor moarte
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Fig. 141 Sursele poluării aerului Fig. 142 Cantitatea mare de acid din ploaie dă peste
cap echilibrul natural biologic al pădurilor

Fig. 143 Stropirea solului pentru culturi cu apă mena-
jeră 
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ajung pe fundul apei, unde, după un timp,
vieţuitoarele care descompun aceste materii
organice nu mai sunt capabile să prelucreze
cantitatea crescândă a acestora. În malul acu-
mulat încep procese de descompunere, care sus-
trag din apă o importantă cantitate de oxigen.
Prin consumarea a prea multe materii organice
se înmulţesc microorganismele heterotrofe,
care ca să respire folosesc de asemenea oxigen.
În apă, concomitent cu scăderea constantă a
oxigenului, creşte ponderea produselor metabo-
lice toxice, de exemplu, cantitatea de amoniu şi
acid sulfuric. Apa naturală învechită în acest fel
se umple cu mâl în urma procesului de eutrofi-
zie, transformându-se ulterior în mlaştină.

Controalele pentru verificarea eutrofiziei
lacului Balaton au început prin anii 1970.
Primele producţii primare, adică transformarea
în mâl a suprafeţelor de apă a fost sesizată cel
mai intens în Bazinul Keszthely. Cauza acestui
fenomen a fost faptul că apele care s-au devărsat
în acest loc, precum râul Zala, au transportat în
lac substanțe nutritive în cantități și proporții
diferite. Sursa acestora a fost lichidul reziduuri-
lor furajere şi surplusul de îngrăşăminte chimice
infiltrate de pe terenurile agricole. Prin restabili-
rea în forma originară a Micului Balaton mlăşti-
nos, a cărui asanare fusese iniţial decisă, s-a
putut reface filtrarea apelor care se devarsă în
Balaton, precum şi echilibrul de autoepurare al
apei. 

Dintre substanţele toxice active biologic care
ajung în ape cele mai răspândite sunt pesticidele
şi erbicidele folosite în agricultură şi efectul
poluant al detergenţilor casnici sintetici. Aceste
materiale ajung în sol fie prin reţeaua de canali-
zare, fie prin intermediul precipitaţiilor.
Deoarece majoritatea acestora nu sunt capabile
să se integreze chimic în circuitul material natu-
ral, se acumulează în diferitele reţele nutritive
cauzând uneori grave intoxicaţii la nivelul con-
sumatorilor (Fig. 144).

Poluarea acumulată în apele de pe uscat ajun-
ge în final în mări. Această situaţie afectează cu
precădere zona de ţărm. Însă cea mai mare sursă
de poluare a mediului marin este ţiţeiul. Efectul
poluant al acestuia ajunge până în largul mărilor.
Ţiţeiul se întinde pe suprafaţa mărilor sub forma
unei pojghiţe subţiri, care împiedică oxigenarea
apei, absoarbe lumina, reduce procesul de foto-
sinteză al plantelor acvatice, acoperă suprafaţa
corpurilor păsărilor acvatice şi a mamiferelor
marine. 

Poluările maritime provin de la sondele de
extracţie a ţiţeiului, construite pe mare, de la
conductele de ţiţei subacvatice, de la spălarea
transportoarelor de ţiţei și catastrofele acestora,
de la rafinăriile şi uzinele de exploatare a ţiţeiu-
lui construite în apropierea litoralului mării. Din
toate acestea, anual ajung în mări în medie circa
10 milioane de tone de ţitei. Ca să ne dăm seama
de acest pericol este suficient să ştim că doar o
tonă de ţiţei acoperă cu pojghiţa de ţiţei 12 km²
(Fig. 145). 
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Fig. 144 Acumularea de insecticide în consumatorii
unei reţele de nutriţie ce porneşte din mare
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Poluarea solului şi eroziunea dăunează
deopotrivă solului fertil. Eroziunea este urmarea
efectelor permanente ale apei şi vântului. Acest
proces natural poate fi accelerat în mare măsură
prin intervenţia omului. Deoarece acest proces
afectează, în primul rând, zonele cu vegetaţie
mai redusă, defrişările și distrugerea pajiştilor şi
câmpurilor naturale atrag întotdeauna după sine
accelararea eroziunii (Fig. 146).

Poluarea solului este cauzată, în primul rând
de folosirea necorespunzătoare a îngrăşăminte-
lor chimice şi a substanțelor toxice folosite în
protecţia plantelor care rămân în sol. Poluarea
solului înseamnă în multe privinţe distrugerea
bacteriilor, a râmelor, a artropodelor şi a altor
vieţuitoare care ajută la descompunerea materii-
lor din sol producând humusul. Deoarece for-
marea unui strat de sol fertil de grosimea a 4-5
cm poate dura şi o sută de ani, utilizarea neco-
respunzătoare şi exagerată a solului poate cauza
probleme serioase pe termen lung în regenera-
rea straturilor vegetale, în primul rând, a pădu-
rilor. 

După defrişarea pădurilor tropicale, puţinele sub-
stanţe nutritive pot ajunge în urma ploilor în scurt
timp în straturile mai adânci ale solului. Puieţii aduşi
în locul defrişării sau noua vegetaţie ce creşte după
aceasta, va creşte foarte anevoios sau moare. Chiar
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru regenera-
rea pădurii va fi nevoie de foarte mult timp pentru
refacerea ei completă. De exemplu, pădurea tropicală
din Cambogia, în zona Angcor, defrişată acum 600 de
ani, diferă încă cu mult de pădurile din vecinătate
rămase intacte. 
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Fig. 146 Eroziune în urma unei defrişări de pădure

1. De ce este periculoasă pentru vieţuitoare polua-
rea aerului cu dioxid de sulf? Să răsfoim manualul
la Fig. 38! Să prezentăm urmările ploilor acide!

2. Să rezumăm pe baza Fig.141 care sunt sursele
de poluare a aerului?
3. Care componentă a aerului accentuează efectul

de seră? Să răsfoim manualul la Fig. 33! Să vedem,
ce acord internaţional există referitor la acest gaz!
4. Să ne amintim pe baza cunostinţelor noastre de

chimie, ce tipuri de smog cunoaştem! Ce este de
făcut în cazul unei alarme de smog?

Fig. 145 Foci afectate de poluarea cu ţiţei

5. Ce înseamnă de fapt autoepurarea apelor? Se
poate curăţa apa de vreo substanţă toxică care ajun-
ge în ea? Ce vieţuitoare contribuie la epurarea apei? 
6. Ce substanţe toxice pun în pericol puritatea

apei, sursele de apă potabilă? 
7. Ce înseamnă eutrofizarea apelor?
8. Care este diferenţa între eroziune şi poluare?
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REZUMAT

Biomurile, care alcătuiesc marile comunităţi de
vieţuitoare, sunt situate zonal, adaptându-se la
condiţiile climatice. Răspândirea zonelor biogeogra-
fice se produce şi pe verticală în funcţie de altitudi-
ne. Un exemplu, în acest sens este biosfera marină.
Straturile apelor nu prea adânci, bine luminate din
apropierea ţărmului bogate în substanţe nutritive
oferă condiţii excelente vegetaţiei acvatice şi bogatei
lumi animale marine bazată pe consum şi descompu-
nere. În straturile superioare ale mărilor se răspân-
desc micile vieţuitoare producătoare şi consumatoa-
re ale planctonilor. Aceşti planctoni stau la baza
reţelei de nutriţie a populaţiilor consumatoare din
mările adânci. Reziduurile organice care se depun pe
fundul mărilor sunt prelucrate de vieţuitoare ce efec-
tuează descompunerea lor. Un alt exemplu al răspân-
dirii zonelor biogeografice pe verticală este biosfera
regiunilor montane. Odată cu creşterea altitudinii,
temperatura scade. Acest lucru are un rol hotărâtor în
apariţia biodiversităţii. Latitudinea terestră poate să
modifice în anumite limite acest efect, ceea ce cau-
zează o diferenţă uşor sesizabilă între zonele biogeo-
grafice care se succed în munţii înalţi din regiunile
tropicale şi cele temperate. 

Parcurgând distanţa de la ecuator spre poli se
modifică şi componenţa biomurilor care se adaptea-
ză în funcţie de schimbarea climei. Cele două ele-
mente principale care influenţează schimbarea sunt
temperatura şi precipitaţiile. Acestea influenţează în
mare măsură producţia nivelului de producător a
unora dintre biomuri şi prin urmare, şi formarea
nivelului descompunerii şi cel al consumului. Clima
caldă, bogată în precipitaţii a pădurilor tropicale
produce păduri dese pe mai multe nivele. În păduri-
le întunecoase acestea contribuie şi la formarea de
niveluri ale plantelor cu o formă de viaţă deosebită
precum lianele şi plantele căţărătoare, care concu-
rează pentru lumină. Pe producţia primară se clă-
deşte un nivel de consumatori foarte diverşi.
Descompunerea uriaşei cantităţi de materie organică
este facilitată şi de către factorii climatici. Odată cu

scăderea precipitaţiilor se formează biosfera sava-
nelor. Apariţia pădurilor tropicale de foioase urma-
te de savanele împădurite şi cele de stepă indică scă-
derea precipitaţiilor. În regiunile subtropicale
învecinate cu tropicele se întâlnesc zonele deşertice.
Spre regiunile mai uscate dinspre emisfera tempera-
tă a acestora sunt specifice păduri cu coroana mai
ţeapănă, pe când spre cele subtropicale mai umede,
păduri de lauri. Ajungând în zonele temperate ale
continentelor, interiorul acestora a devenit habitatul
stepelor, iar în cele mai bogate în precipitaţii, întâl-
nim păduri de foioase. Exploatarea agricolă a redus
biosfera naturală din cea mai mare parte a pădurilor
de foioase şi a savanelor. Privitor la numărul nivele-
lor de pădure, în pădurile de foioase din zonele
temperate acesta este mai mic în comparaţie cu cel
al pădurilor tropicale, iar pădurile de conifere au o
structură şi mai simplă. Din ce în ce mai puţine spe-
cii au reuşit să se adapteze la condiţiile climatice tot
mai vitrege. De aceea, în biosfera de la poli se
găsesc doar puţine specii, dar acestea sunt caracteri-
zate printr-un număr relativ mare de exemplare. 

Activitatea omului din ultimele două sute de ani
a transformat cu rapiditate factorii care au impact
asupra habitatelor. Aceștia au dăunat în mare măsu-
ră bogăţiei de specii ale biosferei, adică biodiversi-
tăţii. Speciile constituite din exemplare puţine, care
formează populaţii mici ce populează suprafeţe
reduse cu un habitat special sunt vieţuitoare ame-
ninţate cu dispariţia. Cauza dispariţiei lor este dis-
trugerea habitatului în care trăiesc, exploatarea lor
excesivă şi ocuparea intensivă a habitatului lor de
către specii străine colonizate. Metoda eficientă a
menţinerii biodiversităţii este protecţia la faţa locu-
lui, iar în caz de necesitate, păstrarea lor în afara
habitatului natural. 

Poluarea care provoacă diminuarea calităţii habi-
tatelor conduce la reducerea biodiversităţii. De
aceea, în epoca noastră este de o importanţă deose-
bită protecţia coordonată a biosferei terestre şi a
mediului acesteia.
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EVOLUŢIA LUMII VII
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Echilibrul genetic 
al populaţiilor

Exemplarele aparţinătoare aceleiaşi specii tră-
iesc în comunităţi de reproducere, adică în popu-
laţii. Perpetuarea unei populaţii este menţinută
prin asigurarea de noi generaţii consecutive.
Când exemplarele îşi lasă moştenire genele lor
urmaşilor, contribuie totodată şi la menţinerea
patrimoniului genetic al populaţiei. Patri -
moniul genetic înseamnă totalitatea alelelor
dintr-o populaţie, care se împart între membrii
populaţiei de reproducere. Alelele care constitu-
ie patrimoniul genetic au o frecvenţă diferită la
populaţiile respective. Să verificăm, dacă frec-
venţa alelelor se modifică la generaţiile conse-
cutive, dacă luăm în considerare doar posibilita-
tea combinaţiilor! 

Să luăm ca exemplu cazul în care în populaţia
cercetată poate avea numai două alele în varian-
tele A şi a (Fig. 147). Să marcăm frecvenţa ale-
lei A cu p, iar a alelei a cu q. Să presupunem că
frecvenţa alelei A la populaţie este de 60%,
adică are valoarea p = 0,6. În consecinţă, alela a
are o frecvenţă de q = 0, 4. Se poate observa că
întreaga cantitate a unei gene la populaţia dată se
compune din frecvenţa a două alele. Aceasta
înseamnă că pentru frecvenţa alelei în generaţia
F1 este valabilă ecuaţia p + q = 1. 

Pornind de la acestea, să analizăm frecvenţa
celor două alele în generaţia următoare! Dacă
înlocuim în tabel alelele fiecărei celule sexuale
cu valorile frecvenţei din exemplul dat, atunci
din rezultatele parţiale p = 0,36 + 0,12 + 0,12 =
0,6 obţinem frecvenţa alelei A la generaţia F2. La
fel este valabilă pentru frecvenţa alelelor a şi
valoarea q = 0,12 + 0,12 + 0,16 = 0,4. La modul
general: probabilitatea formării genotipului AA
la generaţia F2 este p2, a genotipului Aa este 2pq,
iar a genotipului aa este q². Deoarece suma pro-
babilităţilor este 1, principalul raport în genetica

populaţiei poate fi exprimat şi sub forma unei
simple ecuaţii matematice:

p² + 2pq +q² = 1 

În mod asemănător se poate calcula frecvenţa
alelelor şi pentru generaţiile care vor urma, în
cazul cărora este valabil acelaşi raport. Se poate
spune aşadar despre modelul denumit după ela-
boratorii lui, Legea Hardy-Weinberg, că prin
libera combinaţie a alelelor nu se modifică frec-
venţa alelelor în populaţia A în generaţiile care
urmează consecutiv. Aceasta înseamnă că în
cazul unei asemenea populaţii ideale specifică
este permanenţa echilibrului genetic.

Legea Hardy-Weinberg dă posibilitatea ca în baza
cunoaşterii distribuţiei fenotipurilor, să stabilim într-o
populaţie dată frecvenţa alelelor şi distribuţia fenoti-
purilor. Să presupunem că dintre 10 000 de vulpi trăi-
toare pe un anume teritoriu s-au găsit 9991 de culoa-
re roşcat-sălbatică şi 9 de culoare albuie, care sufe-
reau de albinism. Culoarea roşcat-sălbatică este o tră-
sătură dominantă V, în timp ce v alb are un caracter
recesiv. Exemplarele cu fenotipul dominant fie sunt
homozigoţi VV sau sunt heterozigoţi Vv, care împreu-
nă formează 99,91%. Exemplarele cu fenotipul rece-
siv sunt bineînțeles homozigoţi vv şi constituie 0,09%
din populaţie. 

În baza acestora, frecvenţa alelei v este q² = 0, 0009,
din care q = 0,03. Din aceasta rezultă că frecvenţa ale-
lei V este p = (1-q) = 0,97. Astfel am obţi nut frecvenţa
celor două alele la populaţia de vulpi dată. Din frec-
venţa alelei V putem calcula şi ponderea exemplare-
lor dominante homozigote şi heterozigote, adică
VV = p² = 0,97 ² = 0, 9409 şi vv = 2 pq = 2 · 0,97 
· 0,03 = 0, 0582.

Deci, genotipul VV este de 94,09% , în timp ce ge -
notipul Vv este de 5,82%, iar genotipul vv se regă-
seşte la populaţia de vulpi cercetată în proporţie de
0,09%. 

La populaţiile reale din natură, spre deosebi-
re de populaţiile ideale extrem de numeroase,
complet izolate, nesupuse unor influenţe interne
sau externe, se poate constata o transformare
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continuă. În urma acesteia se poate modifica şi
frecvenţa alelelor, care constituie patrimoniul
genetic al populaţiei. Modificarea frecvenţei
alelelor unei populaţii poate să fie determinată
de mai mulţi factori. 

Unul dintre fenomenele cu un asemenea efect
este apariţia în cadrul populaţiei de noi mutanţi.
Dacă aceştia reuşesc să se răspândească sufi-
cient de frecvent, se pot menţine în populaţie,
influenţând condiţiile de frecvenţă ale alelelor.
Cu toate că mutaţia în sine modifică lent frec-
venţa alelelor, ea poate determina în decursul a
mai multor generaţii transformări importante
într-o populaţie.

Frecvenţa alelelor se poate modifica şi ca
urmare a circulaţiei de gene. Circulaţia de gene
este determinată de migrarea exemplarelor
dintr-o populaţie în alta. Aceasta are importanţă
cu precădere acolo unde populaţiile aceleiaşi
specii trăiesc relativ aproape unele de celelalte
şi astfel, deplasările din şi în populaţii au loc cu
regularitate. Dacă migrarea are loc cu regulari-
tate şi atinge proporţii destul de mari, atunci
prin această migrare unele alele se păstrează
durabil, pe când altele, ca urmare a refluxului
lor din populaţie, devin mai rare, modificând
astfel frecvenţa alelelor. Prin circulaţia genelor
pot ajunge şi gene mutante dintr-o populaţie în
alta. 

Şansele de supravieţuire a exemplarelor unei
populaţii nu sunt la toate identice. Soarta unei
alele într-o populaţie depinde în primul rând de
măsura în care acel exemplar contribuie la
reproducerea populaţiei. Din punctul de vedere
al perpetuării speciei cele mai avantajoase alele
se selectează şi se răspândesc în cadrul popu-
laţiei. 

Condiţiile frecvenţei alelelor pot fi modifica-
te şi prin derivare genetică. Când în cadrul unei
populaţii numărul indivizilor capabili de repro-
ducere scade simţitor, atunci, chiar şi din simplă
întâmplare, unele alele mai rare pot dispărea
definitiv din populaţie, în timp ce altele se păs-
trează. 

Cazul extrem al derivaţiei genetice este efec-
tul de fondator. Dacă de exemplu, din populaţia
unei specii de păsări se desprinde o singură pere-
che de reproducere şi se stabileşte pe o insulă,
urmaşii acesteia vor forma următoarele gene-
raţii. 

Evident că perechea fondatoare nu poartă în
sine fiecare alelă în proporţia în care acestea se
regăsesc în populaţia de origine, astfel că noua
populaţie ce rezultă din această pereche va fi
caracterizată de o nouă frecvenţă a alelelor, total
arbitrară. 
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Fig. 147 Modelul Hardy-Weinberg 

P:

F1:

F2:

Aa

A

A

AA Aa

aa

a

a

Aa
AA x aa

0.24

0.6 0.36 0.24

0.160.4

0.6 0.4

pq

p p2 pq

q2q

p q

p2 + 2pq + q2 = 1

p = 0.6   q = 0.4

p + q = 1

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:39 AM  Page 117



Selecţia naturală 

Pentru ca o trăsătură nouă să se poată păstra la o
populaţie, exemplarele trebuie să lase urmaşi. Se
ştie că nu trăsăturile se moştenesc, ci genele care
le determină pe acestea. Aşadar, exemplarele
trebuie să fie rezistente şi capabile de reprodu-
cere pentru a-şi da mai departe genele, adică tre-
buie să se reproducă cu succes. Reproducerea
reuşită, prezenţa genelor în generaţiile următoa-
re o numim generic aptitudine genetică.
Aceasta exprimă, în esenţă, acea probabilitate cu
care un anumit genotip apare în generaţia urmă-
toare. Aptitudinea poate fi evaluată pe o scară
între 0-1. 

Dacă valoarea aptitudinii este 0 înseamnă că
alela respectivă nu este prezentă în niciun
urmaş, putând fi vorba de un mutant incapabil să
supravieţuiască, sau exemplarul respectiv nu a
lăsat în urmă niciun urmaş. Însă dacă valoarea
aptitudinii este 1, atunci acel genotip va fi pre-
zent în următoarea generaţie în proporţie identi-
că cu care a fost prezent în părinți. Valorile de
aptitudine în descreştere de la 1 la 0 indică influ-
enţe selective, care afectează negativ reproduce-
rea exemplarelor deţinătoare de mai puţine gene
apte şi aptitudinea de supravieţuire a urmaşilor
lor. Proporţia aptitudinii indică aşadar reprodu-
cerea cu succes a alelei respective în populaţia
dată. 

Dacă ne reamintim ce am învăţat despre struc-
tura şi schimbările unei populaţii, să recapitulăm
faptul că amploarea aptitudinii de reproducere a
fiecărei specii este în raport cu tendinţa de
suprapopulare. Dacă luăm drept exemplu chiar
şi specia care se reproduce cel mai încet, elefan-
tul african, am constata că populaţia acestuia ar
creşte de la o singură pereche de reproducere în
750 de ani la 20 de milioane, cu condiţia ca
nimic să nu-l împiedice în reproducere. Dar cer-
cetând efectivul populaţiilor pe un termen mai
lung, se poate constata că acesta este mai mult
sau mai puţin constant. 

Numărul exemplarelor care mor este aproape
identic cu cel al celor noi. După cum se ştie, o
populaţie de aceea nu creşte peste o anumită
limită, pentru că resursele pe care le are la dis-
poziţie nu fac posibil acest lucru. Deci, capaci-
tatea reală de reproducere a unei populații este
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1. Să dăm explicaţii în baza figurii 147! De ce la
încrucişarea a două exemplare frecvenţa alelelor
este de 0,5 şi 0,5 şi de ce este 0,25 frecvenţa geno-
tipului homozigot dominant? De ce poartă atât celu-
lele sexuale feminine cât şi cele masculine din
populaţie cu probabilitatea p şi q cele două alele şi
de ce este p² frecvenţa genotipului homozigot
dominant?
2. Ce enunţă regula Hardy-Weinberg şi care este

condiţia valabilităţii sale? Ce factori modifică frec-
venţa alelelor? 
3. Să stabilim, cărui proces de modificare a frec-

venţei alelelor i se datorează următorul fenomen!
a) Printre tătari grupa sanguină B este mai frecven-
tă, iar aceasta, în urma năvălirii tătarilor, a devenit
mai frecventă şi în Ungaria.
b) Indienii americani sunt originari din Asia, astfel
încât un mic grup dintre ei au emigrat pe continen-
tul american.
c) În procesul de ameliorare a porumbului, au fost
reproduse acele exemplare de pe a căror cocean nu
au căzut boabele de porumb. 
d) Printre vulpile de culoare roşcată deodată a apă-
rut un minunat exemplar de culoare gri-deschis.
4. Frecvenţa grupelor sanguine la maghiari este

următoarea: A: 45%, B: 13%, AB: 6%, 0: 36%. Să
stabilim frecvenţa alelelor!
Ca ajutor, recurgem la divizarea Hardy-Weinberg a
celor trei alele.
Cele trei alele: A1, A2, A3, frecvența: p, q, r

p(A1) + q(A2) + r²(A3) = 1
(p + q +r)² =1 

p²(A1A1) + q²(A2A2) + r²(A3A3) + 2 pq(A1A2) + 
+ 2pr(A1A3) + 2qr(A2A3) = 1

Distribuţia exemplarelor diferitelor genotipuri o
putem vizualiza şi în planul unui pătrat, în care
suprafaţa pătratelor corespunde proporţiei diferite-
lor genotipuri. 

pq prp2

q rp

q2 qrpq

qr r2pr

p

q

r
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limitată de capacitatea portantă a habitatului pe
care îl ocupă.

Pentru resurse – precum hrană, apă, habitat
corespunzător din mai multe puncte de vedere –
are loc o concurenţă acerbă între exemplarele
populaţiei. Totodată, cum am văzut mai înainte,
diferitele exemplare ale populaţiei nu au şanse
egale de supravieţuire. Reproducerea şi răspân-
direa lor cu succes depinde de aptitudinea lor
genetică. Datorită diferenţelor dintre exemplare,
populaţia va avea mereu membri, care îi întrec
pe semenii lor în aptitudinea de reproducere şi
astfel aceştia vor avea mai mulţi urmaşi în popu-
laţie. Astfel, ei vor putea participa cu şanse mai
mari în cursa pentru resurse. În acest proces
exemplarele mai slabe, cu o aptitudine mai redu-
să dispar din populaţie pe calea selecţiei natu-
rale.

Deoarece acest lucru se petrece permanent în
decursul a multor generaţii, el conduce la schim-
barea treptată a frecvenţei alelelor în populaţie.
Aceste schimbări apar după o anumită perioadă
şi în fenotipurile exemplarelor populaţiei. Toate
acestea le sesizăm într-o perioadă de timp mai
îndelungată ca un proces al evoluţiei.

Teoria ştiinţifică a evoluţiei biosferei, a dezvoltării
speciilor a început să fie propagată de botanistul şi
zoologul francez Jean Lamarck (1744 – 1829) în
Paris, pe când în principala sa operă publicată la înce-
putul anilor 1800 şi-a expus în mod detaliat teoria sa
despre transformarea continuă a speciilor. În decursul
activităţii sale ştiinţifice a ajuns treptat la convinge-
rea, că nu există specii permanente, şi că ele, prin
transformări continue, se trag unele din altele. După
părerea sa, pentru acest lucru, a fost nevoie de doi fac-
tori importanţi: unul dintre aceştia este mediul schim-
bător care a pus vieţuitoarele în faţa a noi şi noi nece-
sităţi, iar celălalt este străduinţa vieţuitoarelor de a se
adapta schimbărilor. El şi-a imaginat, că sub efectul
noului mediu vieţuitoarele dezvoltă noi organe, noi
trăsături, pe care apoi acestea şi le păstrează, ba mai
mult, le lasă moştenire urmaşilor. Importanţa operei
ştiinţifice despre originea vieţuitoarelor a lui Lamarck
a constat în primul rând din faptul că a introdus pen-
tru prima dată concepţia de evoluţie a vieţuitoarelor în
gândirea ştiinţifică. 

La doar câteva decenii de la activitatea lui
Lamarck, naturalistul englez Charles Darwin 
(1809 – 1882) a fost cel care a elaborat teoria genera-
lă a evoluţiei. Ca tânăr om de ştiinţă, între 1831 şi
1836 a participat la o călătorie în jurul lumii, ce a
durat cinci ani (Fig. 148). În decursul acesteia a întoc-
mit o uriaşă colecţie botanică şi zoologică şi a scris un
jurnal despre observaţiile sale. Probabil, cele mai
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Fig. 148 Harta călătoriei ştiinţifice a lui Darwin
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importante patru săptămâni ale călătoriei sale le-a
petrecut în Insulele Galapagos situate la câteva sute
de kilometri la vest de Ecuador în Oceanul Pacific.
Atât observaţiile făcute de-a lungul călătoriei sale
precum şi cele din Insulele Galapagos l-au convins pe
Darwin, că speciile sunt capabile să se transforme, iar
baza acestei transformări este selecţia naturală.
Schimbările care survin din generaţie în generaţie fac
ca populaţia cu trăsături avantajoase să supravieţuias-
că, în timp ce cea cu aptitudini mai slabe de reprodu-
cere, moare. Darwin a denumit selecţie naturală fac-
torul decisiv al supravieţuirii sau al dispariţiei. El a
inclus şi istoria evoluţiei şi originea omului în 
teoria sa. 

Selecţia naturală, care modifică substanţial
compoziţia genetică a populaţiei, poate avea
efecte diferite în funcţie de alele sau de mediul
ambiant (Fig. 149). Specific unuia dintre tipu-
rile selecţiei naturale este faptul că exempla-
rele dintr-o populaţie cu valori medii ale vreu-
nei trăsături, se înmulţesc cu mai mare succes
decât exemplarele cu valori extreme ale fenoti-
pului. Acesta este tipul selecţiei stabilizatoare.
Un exemplu în acest sens este o populaţie trăi-
toare în iarba de pajişte, printre care întâlnim
exemplare cu frunze înguste, dar şi late. Cele

cu frunze înguste sunt avantajate în perioadele
de secetă, deoarece acestea au o suprafaţă mai
mică de transpiraţie. Cele cu frunze late sunt
însă favorizate în procesul de fotosinteză, dar
sunt dezavantajate în caz de secetă. De aceea,
selecţia naturală este favorabilă tipului inter-
mediar, deoarece acestea sunt capabile cel mai
bine să se adapteze atât la secetă cât şi la
condiţii normale. Astfel, exemplarele cu valori
extreme, cu timpul, se selectează din populaţie
(Fig. 150). 

Pot exista cazuri când, pentru a supravieţui, o
populaţie tinde spre o altă valoare extremă în
privinţa unei anume proprietăţi. Schimbarea de
acest gen o numim selecţie controlată. Acest
lucru se produce atunci când populaţia migrează
într-un alt mediu sau în mediul său de până
atunci se produce o schimbare esenţială, care în
viitor va fi prezentă ca un factor permanent de
selecţie. Un exemplu pentru acest caz este trans-
formarea în ultimii 150 de ani a speciei de flu-
turi de mesteacăn din zona Manchester din
Anglia. 

În populaţia fluturelui de mesteacan întâlnim
deopotrivă exemplare de culoare mai deschisă
şi mai închisă. Cele două variante se deosebesc
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Fig. 149 Principalele tipuri ale selecţiei naturale
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doar printr-o genă, astfel încât culoarea mai
închisă este cea dominantă. Evident că exem-
plarele mai deschise s-au putut ascunde mai
eficient în scoarţa de culoare albă sau pe liche-
nii mai deschişi la culoare, pe când populaţia
celor mai închişi la culoare a fost în mare
măsură rărită de păsările răpitoare. Astfel,
selecţia naturală a împins numărul exemplare-
lor spre frecvenţa genelor cauzatoare de culoa-
re mai deschisă. Şi primele observaţii din anii
1840 au confirmat faptul că exemplarele închi-
se la culoare abia atingeau valoarea de 1%
(Fig. 151).

Între timp, procesul de industrializare a luat
tot mai mare amploare şi în zona Manchester.
Fumul şi alţi poluanţi industriali s-au depus pe
vegetaţia din zonă înnegrind trunchiurile mes-
tecenilor. Pe aceşti copaci, fluturii de culoare
deschisă aproape că reflectau lumina, iar efec-
tivul de exemplare a scăzut la aproape jumăta-
te, căzând pradă păsărilor răpitoare. Însă ace-
laşi fenomen a dus la creşterea aptitudinii
exemplarelor de culoare închisă şi, dispunând
de o mai mare capacitate de reproducere, s-au
înmulţit în acea zonă. După aproape 50 de ani
de la primele observaţii, numărul exemplarelor
mai închise au atins proporţia de 95% în cadrul
populaţiei. Schimbarea durabilă şi considerabi-
lă care s-a produs în factorul de mediu a avut
efectul unui factor de selecţie controlată,
împingând frecvenţa alelelor în direcţia genelor
răspunzătoare pentru culoarea închisă (Fig.
152). 

Dacă populaţia unei specii, care iniţial a trăit

în factori naturali unitari este supusă unor
impacturi de selecţie care presupun condiţii de
viaţă adaptate diferitelor nevoi ale exemplare-
lor acesteia, atunci, în cazul lor, se evidenţiază
selecţia disruptivă. De pildă, exemplarele unei
specii de plante răspândite în mediul deluros,
cu grohotiş care suportă mai uşor seceta se pla-
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Fig. 150 Specie de erbacee graminee

Fig. 151 Schimbarea culorii la fluturele de mesteacăn Fig. 152 Schimbarea culorii la fluture pe trunchiul de
mesteacăn închis la culoare
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sează întotdeauna pe platoul înalt uscat, în timp
ce celelalte cresc în adânciturile mai puţin
uscate. 

Omul se străduieşte de mii de ani să-şi îmbună-
tăţească tehnicile de creştere a animalelor şi de culti-
vare a plantelor. El selectează exemplarele de care se
foloseşte pentru nevoile sale, iar pe celelalte le exclu-
de din procesul de cultivare sau creştere. În fond, şi
efectul altoirii şi încrucişării plantelor şi animalelor
poate fi asemănat cu selecţia controlată, dar deoarece
acest control este efectuat de mâna omului, ea poartă
denumirea de selecţie artificială.

Când omul aplică în altoire selecţia artificială, el
decide care dintre calităţi să predomine la generaţiile
viitoare şi care să fie evitate. În multe cazuri sunt
efectuate încrucişări, ce nu ar putea avea loc nicioda-
tă în natură, de pildă, din cauza marilor distanţe geo-
grafice. Originea căpşunelor cunoscute în grădinile
europene se datorează încrucişării unui soi sălbatic
din America de Nord şi a unuia din America de Sud.
Câteva tulpini de frăguţe de ţărm cu fructe deosebit de
mari din Chile au fost aduse în Europa în 1714, unde
deja se cultivau frăguţele de câmp aduse de pe ţărmul
de răsărit al Americii de Nord. Din încrucişarea celor
două soiuri s-a născut primul soi de căpşuni de cultu-
ră. 

Adaptarea

O mare parte a alelelor ce prezintă mutaţii ajung
să fie eliminate din populaţie pe calea selecţiei
naturale. Se păstrează în primul rând acelea care
sunt capabile să se integreze în mediul popu-
laţiei, dacă au o valoare adaptivă. Procesul
adaptării este secondat de asemenea schimbări
genetice, care au drept urmare adaptarea exactă
a populaţiei condiţiilor de mediu date. În proce-
sul de evoluţie, adaptarea se produce aşadar prin
selecţie adaptivă şi îşi creează posibilităţile de
alegere în funcţie de această mutaţie.

Înălţimea unei plante este o trăsătură cantita-
tivă, deci va fi determinată de efectul comun al
multor gene. Selecţia naturală le favorizează în
decursul evoluţiei pe acele alele care fac posibi-
lă capacitatea maximă de adaptare a populaţiei.
Populaţiile de coada şoricelului (Achillea lanu-
losa) originară din America de Nord s-a adaptat
excelent condiţiilor de mediu speciale din
Munţii Sierra Nevada (Fig. 153). Odată cu
schimbarea caracteristicilor de mediu, creşte la
intervale variabile de timp şi înălţimea cozii
şoricelului. Fiecare dintre plantele expuse în
figură indică înălţimea medie a unei populaţii
date, iar diagramele de lângă plante indică
repartiţia înălţimii în cadrul populaţiei. Din
ilustraţie se poate bine vedea că plantele cele
mai mici provin din locurile cele mai înalte, iar
odată cu scăderea treptată a altitudinii deasupra
nivelului mării, creşte şi înălţimea medie a plan-
telor. Fenotipul populaţiilor întâlnite în diferite
locuri de creştere se va menţine şi în cazul în
care plante din diferite populaţii sunt crescute
una lângă alta într-un laborator de la ţărmul
mării. Prin aceasta s-a dovedit că plantele care
au un aspect diferit diferă şi genetic unele faţă
de altele, ceea ce înseamnă că diferitele fenoti-
puri se moştenesc. Aşadar, fiecare populaţie 
şi-a format prin adaptarea exactă la condiţiile
date propria compoziţie genetică diferită de a
celeilalte. 

Procesul evoluţiei a condus în numeroase
cazuri la asemănări surprinzătoare datorate
adaptării, la aşa-numitul fenomen mimicry.
Florile a câtorva specii de orchidee imită per-
fect, atât în aspectul exterior cât şi la miros,
femelele unor soiuri de insecte. Acest fenomen
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1. O familie are patru copii, cealaltă doi. În care
familie este aptitudinea mai mare? Familia cu patru
copii va avea şase nepoţi, cea cu doi copii, va avea
însă opt. În care familie a fost mai puternică aptitu-
dinea bunicilor? 
2. Câţi urmaşi poate avea teoretic o mamă în 600

de ani dacă o generaţie este de 30 de ani şi fiecare
urmaş va avea doi urmaşi?
3. Care dintre tipurile de selecţie prezentate la Fig.

149 este valabilă în următoarele cazuri:
a) Grădinarii au altoit în decursul secolelor tranda-
firi sălbatici cu cinci, sau în cazuri mai rare, cu mai
multe petale, până ce au obţinut trandafirul plin din
zilele noastre.
b) Din soiul de bază al ficusului, ca plantă de decor,
au fost altoite diferite subsoiuri ce se întind, au
frunze lungi şi subţiri, au modele gălbui şi frunze
roşcate. 
c) La mazăre unele plante se coc mai repede, altele
puţin mai târziu. Se intenţionează crearea unui soi
care să se coacă deodată, permiţând astfel recolta-
rea lui mecanică. 
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atrage masculii speciei respective, care se aşea-
ză pe florile considerate femele, iar în timp ce
încearcă să se împerecheze, acumulează o canti-
tate bogată de polen pe care îl transportă la alte
orchidee. Diferitele populaţii ale unei specii de
fluturi din Africa imită fluturi, care din cauza
mirosului lor neplăcut, sunt evitaţi de prădători.
Aria de răspândire a acestei populaţii coincide în
linii mari cu cea a speciei pe care ea o imită.
Cazuri de mimicry sunt cunoscute şi în Ungaria
(Fig. 154). Specifice sunt culorile de camuflaj
(de exemplu, păianjenul floare). Culoarea spe-
ciilor care îşi indică periculozitatea prin culoa-
rea lor (de exemplu, viespea) poate fi observată
şi la specii nepericuloase (de exemplu, sesia api-
formis, syrphoidea). Fenomenul mimikry este
aşadar un mecanism de adaptare, care este foar-
te folositor pentru supravieţuirea şi perpetuarea
populaţiei.

Efectele mediului pot cauza şi modificări
rapide în fenotipul unora dintre exemplarele
populaţiei. Mărimea binecunoscutei păpădii
depinde în mare măsură de locul unde creşte,
dacă creşte la câmpie sau la munte, dacă locul
acesta este secetos sau umed, însorit sau umbros.
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Fig. 153 Fotografia unei specii adaptive de coada şori-
celului din America de Nord şi varianta sa din Ungaria
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În funcţie de acestea se modifică fenotipul plan-
tei. Însă modificările de fenotip produse sub
impactul condiţiilor de mediu, nu se moştenesc,
ele sunt modificări temporare, nefiind însoţite de
transformări genetice. Modificările de fenotip
cauzate de factorii de mediu le denumin cu ter-
menul de modificare.

Formarea speciilor

Frecvenţa de alele formată prin recombinarea
populaţiilor este modificată de mutaţii şi de cir-
cuitul genelor. Selecţia naturală este cea care
reglementează transformările naturale interveni-
te în decursul a mai multor generaţii în aşa fel
încât să favorizeze înmulţirea doar a celor mai
apte exemplare. Astfel, între populaţie şi mediul
ei se formează o adaptare perfectă, care oferă
populaţiei respective cele mai bune şanse de
supravieţuire. Aceste transformări genetice cu
impact de-a lungul şirului de generaţii a popu-
laţiei determină în totalitatea lor un proces de
evoluţie.

Mai sus am putut vedea cum coada şoricelu-
lui originară din America de Nord se divizează
pe plan local în mai multe populaţii mai mici.
Acestea se îndepărtează, într-un anumit sens,
unele de altele, sunt separate de un lanţ muntos,
un surduc sau o întindere mai mare de apă.
Fiecare populaţie în sine este alcătuită din exem-
plare cu genotipuri, care se adaptează maximal
la condiţiile de mediu locale, astfel că populaţii-
le, până la o anumită limită, se diferenţiază şi în
ceea ce priveşte materialul lor genetic. 

Asemenea cozii şoricelului din America de
Nord, există mai multe specii ale căror populaţii
diferă între ele într-o măsură mai mică sau mai
mare, care dincolo de anumite limite conduce la
izolarea populaţiei respective. Un fenomen de
izolaţie de acest gen poate fi observat la arici
între variantele sale geografice est-europene şi
vest-europene. Două exemplare aparţinând ace-
leiaşi specii pot fi încrucişate fără nicio dificul-
tate. În natură însă hibrizii lor apar extrem de
rar, deşi aria de răspândire a celor două popu-
laţii se suprapune parţial. Dar deoarece ariciul
răsăritean se trezeşte cu o lună mai devreme din
hibernare decât cel apusean, astfel şi perioada
lui de împerechere este cu o lună mai devreme.
Acest lucru îi împiedică în natură să se împere-
cheze. 

În alte cazuri, în zonele de suprapunere a arii-
lor de răspândire apar hibrizi. Şi din hibrizi s-ar
putea izola o populaţie permanentă, ceea ce
înseamnă apariţia unei noi subspecii sau chiar
specii. De exemplu, mugurarul (Pyrrhula pyr-
rhula) (Fig. 155) a populat Europa din două
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1. Putem observa cum o specie de plantă are
mărimi diferite pe o parte şi pe cealaltă a muntelui.
Cum am putea stabili, dacă aceasta este o adaptare
sau o modificare?

Fig. 154 Mimicry
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direcţii. Una din subspeciile sale a venit dinspre
pădurile de conifere ale regiunii montane a
Europei sud-estice, iar cealaltă subspecie s-a
răspândit dinspre pădurile de taiga din nord-
estul Europei. Cele două subspecii au determi-
nat apariţia unei populaţii hibrid în spaţiul de
suprapunere teritorială din Europa Centrală,
care s-a restrâns în zona montană înaltă a
Europei Centrale, iar acolo izolându-se s-a
transformat într-o subspecie separată (Fig.
156). 

La fel, sunt posibile mai multe variaţii geo-
grafice ale speciei de melci de uscat (Fig. 157).
Prin suprapunerea teritorială a populaţiilor pot
apărea populaţii hibrid. Dacă însă o populaţie
mai mică ajunge să fie izolată timp îndelungat
prin obstacole geografice, de exemplu, prin
apariţia unui râu, de restul populaţiilor, împiedi-
când-o să se mai împerecheze cu restul, se pune
capăt liberei circulaţii de gene dintre populaţii.
Dacă mai târziu, după o mie de ani acel râu
seacă şi albia sa se umple, cele două populaţii se
pot reîntâlni, dar e posibil ca încrucişarea să nu
mai fie posibilă. Asta deoarece procesul de evo-
luţie la care au fost supuse nenumărate generaţii,
poate cauza transformări genetice şi prin urma-
re, de fenotip, care împiedică definitiv revenirea
la specia originară. Astfel, aceste transformări
ce ţin de evoluţie pot sta la baza apariţiei unei
noi specii. 

În procesul de evoluţie s-au format foarte
multe forme de separare şi prin urmare, de
înmulţire în izolare a speciilor înrudite.
Rămânând la exemplul formării celor două spe-
cii de melci de uscat, e posibil ca cele două spe-
cii să rămână în continuare pe acelaşi teritoriu,
dar având necesităţi ecologice diferite. De
exemplu, una din specii preferă din punctul de
vedere al hranei şi al posibilităţilor de a se
ascunde, mediul umed al vegetaţiei joase din
păduri, pe când cealaltă specie preferă mediul
cu mult mai umed al unui izvor de pădure. Două
specii îşi pot păstra izolarea şi prin faptul că se
reproduc în perioade diferite sau comportamen-
tul lor de reproducere face imposibilă împere-
cherea. De exemplu, schimbarea a câte unui
element din ceremonialul de curtare în cazul
păsărilor poate fi un semn că e vorba de o spe-
cie străină. Foarte adesea se întâmplă că mascu-

lul uneia dintre specii se poate împerechea cu
femela celeilalte specii, dar fecundaţia nu mai
are loc. Poate apărea şi cazul în care fecundaţia
să aibă succes, dar din cauza diferenţei cromo-
zomilor din celulele sexuale, hibridul care se
naşte din această împerechere va fi inapt de
viaţă sau dacă rămâne în viaţă, va fi sterp, pre-
cum cunoscutul hibrid dintre cal şi măgar, catâ-
rul. 

Cunoaşterea înrudirilor survenite prin procesul de
evoluţie poate ajuta la transpunerea unor gene avanta-
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Fig. 155 Mugurarul mascul

Fig. 156 Izolarea subspeciilor mugurarului

Pyrrhula
p. pyrrhula

Pyrrhula
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Pyrrhula
p. germanica
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joase la animalele crescute sau la plantele cultivate în
agricultură, luată de la rudele acestora din mediul săl-
batic în vederea ameliorării rasei sau a culturilor plan-
telor. Speciile sălbatice ale unor cereale poartă, de
exemplu, gene care fac ca planta să devină mai rezis-
tentă la diferite îmbolnăviri, rezistând totodată cu bine
şi la condiţiile extreme. Adică, dispun de multe gene
care nu se mai întâlnesc în speciile de grâu deja culti-
vate. Pentru om, tocmai de aceea este importantă
ocrotirea naturii şi protejarea speciilor sălbatice pen-
tru ca materialul genetic al vreunei specii să se păs-

treze într-o proporţie cât mai mare şi mai completă în
vederea utilizării ei pe viitor, utilizare ce azi nici nu o
putem intui.

În faţa populaţiilor nou apărute, cu exemplare
din ce în ce mai multe, capacitatea biosferei de a
le susţine ajunge la limită. Dacă resursele se
dovedesc a fi puţine, populalţia se extinde înspre
teritorii în care concurenţa pentru resurse este
mai uşoară sau unde mai există biosfere nepopu-
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Fig. 157 Apariţia unor noi specii ca urmare a izolării geografice
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late. Răspândirea necesită bineînţeles noi şi noi
adaptări. Răspândirea populaţiilor în noile lor
biosfere şi, prin urmare, adaptarea lor la noile
condiţii de viaţă o numim radiaţie adaptivă.

De la călătoria lui Darwin încoace un exem-
plu bun în acest sens este răspândirea cintezei lui
Darwin în Insulele Galapagos. Strămoşii lor au
fost păsările consumatoare de seminţe de pe
continentul sud-american, din care datorită
suprapopulării s-a desprins o populaţie mai
mică, care a ajuns în Insulele Galapagos. Aici,
adaptându-se diferitelor condiţii ecologice ale
biosferei nepopulate întâlnită de ele, s-au format
14 specii ecologice diferite unele de altele. Cea
mai evidentă diferenţă între aceste specii este
forma şi mărimea ciocului (Fig. 158). Acest
aspect este bineînţeles legat de modul lor de hră-
nire. 

Cele mai apropiate specii de populație străve-
che din America de Sud sunt cele de uscat, dat
fiind faptul că mare parte a lor se hrănesc de ase-
menea cu seminţe, dar fiecare specie se hrăneşte
cu seminţe de dimensiuni diferite, iar printre ele
şi-a făcut apariţia şi o specie ce se hrăneşte cu
flori. Celelalte specii de cinteze trăiesc în copaci
şi se hrănesc cu insectele pe care le întâlnesc
acolo. 

Deoarece în Insulele Galapagos lipsesc spe-
ciile răspândite pe uscat, care au un mod special
de hrănire, de exemplu pitulicea, care prinde şi

insectele zburătoare sau ciocănitoarele care
extrag insectele din scoarţa copacilor, unele cin-
teze s-au adaptat la modul de procurare a hranei
acestora. De exemplu, una dintre speciile de cin-
teză se hrăneşte cu ciocul ei subţire asemenea
unei pitulici. Cinteza ciocănitoare chiar dacă are
ciocul ţeapăn şi drept, nu are limbă lungă, speci-
fică ciocănitoarelor. În decursul adaptării com-
portamentul ei s-a schimbat, scormonind cu cio-
cul copacul în căutarea larvelor ca şi ciocănitoa-
rea, dar pentru extragerea larvelor foloseşte
spini de cactus. Folosirea de ustensile de către
păsări nu este un fenomen ocazional, ci o trăsă-
tură moştenită genetic ca urmare a lungii perioa-
de de izolare. 

Radiaţia adaptivă poate fi urmărită şi de-a
lungul marilor perioade din istoria Pământului,
bineînţeles, în proporţii mult mai mari. În evo-
luţia biosferei cel mai spectaculos exemplu al
radiaţiei adaptive a fost răspândirea şi forma-
rea în mai multe direcţii de specii de reptile
preistorice (Fig. 159). Printre acestea putem
întâlni unele cu formă de viaţă erbivoră, iar
altele fiind animale de pradă, dar sunt cunos-
cute şi specii care au dus o viaţă de reptile zbu-
rătoare, ba chiar unele păstrându-şi respiraţia
cu ajutorul plămânilor, s-au reîntors la modul
de viaţă maritim. Dispariţia reptilelor preisto-
rice spre mijlocul perioadei de istorie a
Pământului a deschis perspectivele de evoluţie
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Fig. 158 Radiaţia adaptivă a cintezelor lui Darwin şi modul lor de hrănire
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pentru mamiferele aflate atunci abia la începu-
tul dezvoltării lor. Acestea, prin formarea de
noi şi noi specii şi prin radiaţia adaptivă au pus
stăpânire pe toate biosferele posibile, şi aşa în
noua perioadă istorică au devenit subtipuri
dominante. 

Diverse grupuri de mamifere se pot adapta
foarte bine la diferite habitate specifice. Cu toate
că structura membrelor lor este identică, la o
comparaţie mai amănunţită a oaselor, se pot dis-
tinge cu uşurinţă care dintre ele se deplasează pe
uscat şi care au un mod de viaţă zburător ori
acvatic. Dacă pe acestea le mai asemănăm şi cu
scheletul membrelor altor vieţuitoare vertebrate,
este inevitabilă concluzia, că membrele verte-

bratelor prezintă o structură anatomică unitară,
fiind de fapt modificările aceluiaşi tip de mem-
bre (Fig. 160). Putem constata astfel, că speciile
provenite de la un strămoş comun, s-au deosebit
tot mai mult unele de altele datorită radiaţiei
adaptive din locurile cu medii diferite de biosfe-
ră. Evoluţia care în acest fel a avut un trend de
distanţare o numim fenomenul divergenţei,
prin care speciile se pot separa pentru a îndeplini
cele mai diverse roluri ecologice.

Continentul australian, încă la începuturile
istoriei Pământului, s-a desprins de Asia cu circa
65 de milioane de ani înainte. Pe acest uriaş con-
tinent izolat s-au păstrat marsupialele ca tipuri
străvechi ale mamiferelor. Animalele de acest
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Fig. 159 Radiaţia adaptivă a reptilelor preistorice şi a mamiferelor cu placentă spre diferitele tipuri ale biosferei
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tip au fost protejate prin izolare de concurenţa cu
mamiferele placentare tot mai răspândite. 

Astfel, marsupialele au putut popula şi cele
mai diverse biosfere, la fel cum au făcut şi
mamiferele placentare pe alte continente (Fig.
161). Aici, numeroasele erbivore ale marilor

cârtiței sunt cangurii, care îndeplinesc rolul
copitatelor placentare. Diferitele specii ale şoa-
recilor marsupiali şi vombatul îndeplinesc rolul
rozătoarelor erbivore. 

S-au format şi marsupiale prădătoare precum
este jderul marsupial sau lupul marsupial.
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Fig. 160 Membrele vertebratelor sunt modificările unei structuri străvechi 
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Fig. 161 Radiaţia adaptivă a marsupialelor din Australia
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Cârtiţa marsupială este tipul cârţitei subterane,
ce se hrăneşte cu insecte. 

Apariţia animalelor marsupiale şi modul lor
de viaţă este aşadar foarte asemănător cu cel al
animalelor placentare care s-au format în ace-
leaşi condiţii ecologice pe alte continente.
Aceste procese – datorită izolării Australiei – au
determinat fenomenul convergenţei. În biologie
numim convergenţă atunci când între grupuri cu
strămoşi complet diferiţi apare o asemănare
superficială, deoarece s-au adaptat de-a lungul
evoluţiei la condiţii ecologice identice. 

130 REZUMAT

REZUMAT

Efectivul de gene al unei populaţii este format din
totalitatea alelelor a căror frecvenţă este diferită.
Frecvenţa alelelor dintr-o populaţie nu se modifică
de-a lungul generaţiilor doar exlusiv datorită combi-
naţiilor. Echilibrul genetic al populaţiilor neafecta-
te de nicio influenţă exterioară este aşadar perma-
nent. Acest lucru este enunţat şi în modelul mate-
matic Hardy-Weinberg care exprimă modificarea
alelelor la unele generaţii prin ecuaţia p² + 2pq + q²
= 1. Deoarece populaţiile reale sunt expuse unor
transformări permanente, frecvenţa alelelor se
modifică la diferite efecte. Asemenea efecte cauzea-
ză efectele mutaţiilor, circuitului genelor, selecţiei şi
fluxului genetic. 
În natură are loc o acerbă concurenţă între populaţii
pentru resurse. Cele care le întrec pe celelalte în
aptitudinea de reproducere şi astfel vor avea mai
mulţi urmaşi în populaţie, acelea sunt mai apte gene-
tic. Prin aceasta vor putea concura cu mai mult suc-
ces în cursa pentru resurse. În acest proces, genele
exemplarelor cu o aptitudine mai mică vor fi selec-
tate pe cale naturală, fiind eliminate din populaţie.
Deoarece acest lucru se petrece de-a lungul a foarte
multor generaţii, şi frecvenţa de alele a populaţiei se
modifică, ceea ce se va resimţi şi în modificarea
fenotipului. Tipurile selecţiei naturale sunt selecţia
stabilizatoare, selecţia controlată şi selecţia disrupti-
vă. În procesul de selecţie naturală în populaţie se
păstrează mutaţii, care au o valoare adaptivă.
Procesul adaptării este însoţit de transformări gene-
tice de aşa natură, încât permit integrarea exactă a
populaţiei respective în mediul său dat. 

Aşadar, în procesul de evoluţie, adaptarea se reali-
zează prin selecţie naturală, iar pentru acest lucru,
mutaţia este cea care oferă diferitele posibilităţi. 

Frecvenţa de alele apărută datorită recombinării
populaţiilor de-a lungul procesului de evoluţie este
modificată de circuitul genelor şi de mutaţie.
Transformările ce se petrec de-a lungul a mai mul-
tor generaţii sunt reglementate prin selecţie naturală
într-aşa fel încât să favorizeze întotdeauna răspândi-
rea numai a celor mai apte exemplare. Astfel, apare
între populaţie şi mediul ei o adaptare perfectă, care
este cea mai avantajoasă pentru supravieţuirea
populaţiei respective. 
Pe parcursul următorilor paşi ai evoluţiei unele din-
tre populaţiile mai mult sau mai puţin diferite între
ele, se izolează de restul. Izolarea durabilă pune
capăt circulaţiei de gene între populaţii, iar ulterior
poate chiar să împiedice ca populaţiile despărţite să
se împerecheze. Aceste transformări ale evoluţiei
pot genera apariţia unei noi specii. După aceea, des-
părţirea totală a speciilor înrudite se realizează prin
izolarea privind reproducerea.

Populaţiile în creştere ale noilor specii caută noi
biosfere. Răspândirea populaţiilor spre noi biosfere
şi adaptarea lor la noul lor mediu se numeşte radiaţie
adaptivă. Speciile provenite de la un strămoş comun
se diferenţiază între ele datorită radiaţiei adaptive ce
le atrag spre biosfere diverse, acesta numindu-se
fenomenul divergenţei. În decursul adaptării, în
condiţii ecologice similare şi speciile cu strămoşi cu
totul diferiţi pot prezenta asemănări exterioare,
acesta fiind fenomenul convergenţei.

1. Se modifică oare frecvenţa de alelă în decursul
evoluţiei? 
2. În ce condiţii poate să înceteze circuitul de gene

între populaţiile unei specii? Să generalizăm, por-
nind de la exemplele ariciului, a mugurarului, a
melcilor şi a cintezelor lui Darwin! Încetarea circu-
laţiei genelor conduce inevitabil la formarea unei
noi specii? De ce? 
3. Să comparăm evoluţia divergentă şi cea conver-

gentă! Să dăm exemple concrete de vieţuitoare, de
organe cu evoluţie convergentă şi divergentă! Să
folosim Fig. 159., 160., 161.!
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Procesul evolutiv geologic 
din trecut

Conform cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor
naturii, în urmă cu aproximativ 15 miliarde de
ani a avut loc acea explozie primară, aşa-numi-
tul „Big Bang” în urma căreia toată materia din
Univers concentrată într-un singur punct a fost
răspândită, iar masele mai mici de materie care
s-au format atunci, galaxiile primare, de atunci
se îndepărtează unele de altele cu o viteză cres-
cândă.

O astfel de galaxie este şi Sistemul Căii
Lactee în care în cursul proceselor ulterioare 
s-ar fi format şi Sistemul Solar, în acesta şi

Pământul, spaţiul dintre stele, acestea formate
din gaze şi materii solide. În urma examinărilor
izotopice, cele mai vechi roci de pe pământ au
4,6 miliarde ani. Cerecetările spaţiale, au con-
firmat că de vârstă asemănătoare sunt şi rocile
aduse de pe Lună. Deci, probabil, în această
perioadă se presupune formarea litosferei
Pământului. Straturile, la început sub formă de
spuza, cu timpul solidificate, de aproximativ
100 km grosime, fiind în mişcare unul faţă de
celălalt,despărţite de un strat tectonic rigid sunt
în deplasare şi în zilele noastre. De aceea, în
perioada de început a istoriei Pământului, conti-
nentele formate pe suprafaţa litosferei n-au
rămas permanente ci au fost fragmentate şi s-au
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Fig. 162 Grafic reprezentând evoluţia biosferei
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deplasat, lovindu-se unul de celălalt s-au format
altele noi, oceanele dintre acestea dispărând şi
formându-se de asemenea altele. Toate aceste
schimbări geologice au fost hotărâtoare în
impactul final asupra mediului în evoluţia bios-
ferei.

Stadiul timpuriu al evoluţiei biosferei, în pri-
mul rând, a fost determinat de formarea supra-
feţei pământului şi a atmosferei (Fig. 162).
Pe această bază s-au născut numeroase presu-
puneri, niciuna din acestea nefiind dovedite în
totalitate. Una dintre acestea, care ar fi posibil
şi cea mai acceptată în general, ar fi că la înce-
put, atmosfera Pământului n-ar fi conţinut oxi-
gen, deloc, aceasta fiind formată în mare parte
din vapori de apă, amoniac, azot, respectiv, un
amestec de gaze din dioxid de carbon şi hidro-
carburi. 

În timpul formării atmosferei vechi, supra-
faţa fierbinte a Pământului s-a răcit într-atât
încât vaporii de apă din atmosferă s-au trans-
format în precipitaţii, astfel formându-se ocea-
nele. Apele oceanelor ar fi dizolvat dioxid de
carbon din atmosferă iar din roci, săruri mine-
rale. La început, formate în acest fel, atmosfera
şi oceanele străvechi, se presupune că ar fi avut
destule materiale de pornire pentru formarea
moleculelor organice, apoi în continuare, din
acestea, formarea macromoleculelor. La ener-
gia reacţiilor ce au avut loc au contribuit
radiaţiile ultraviolete ale Soarelui, descărcările
electrice regulate ale furtunilor extrem 
de frecvente şi energia termică a activităţilor
vulcanice.

La încercarea modelării presupunerii posibili-
tăţilor de procese în acest sens a contribuit în anul
1953 şi Stanley Miller (1930 – 2007), biochimist
american care a modelat furtunile din timpuri vechi,
în condiţii de laborator. Combinând vapori de hidro-
gen, apă, amestec de gaze, cu amoniac şi metan, a
reuşit să creeze descărcări electrice. Ca rezultat,
moleculele au început să interacţioneze şi după trece-
rea unei săptămâni s-au format diferiţi aminoacizi.
Experienţa s-a repetat în numeroase centre de cerce-
tare ale lumii, schimbându-se amestecul de gaze,
condiţiile de reacţie, în locul descărcărilor electrice
folosindu-se ca surse de energie şi raze ultraviolete
sau surse de căldură. Astfel, s-a reuşit să se producă
şi formarea elementelor de bază ale glucidelor şi ale
acizilor nucleici. Din aceste experienţe a rezultat, de

prima dată, că în condiţii primitive,  macromolecule-
le organice s-au format din compuşi anorganici. Cel
care a susţinut pentru prima dată că viaţa a apărut pe
Pământ ca urmare a evoluţiei unui lung proces chi-
mic a fost Alexandr Oparin (1894 – 1980), biochi-
mist rus, în lucrarea sa teoretică Originea vieţii pe
Pământ.

O parte nedefinită în evoluţia primară a bios-
ferei ar fi: cum s-au format primele organisme
vii din macromoleculele organice şi cum au
fost capabile de reproducere şi metabolism pri-
mar. Şi în acest sens sunt doar presupuneri şi
câteva probe indirecte în urma cărora s-au înfi-
inţat teorii. Dintre macromoleculele formate,
proteinele şi aspectul evolutiv al acizilor
nucleici au fost decisive. Din cauza structurii
complexe şi a influenţelor exterioare, a sensibi-
lităţii acizilor nucleici, creşte puternic accesul
la proteine, primele mecanisme de selecţionare
au ales acele proteine şi acizi nucleici care au
tins să supravieţuiască, care tindeau să se co -
necteze între ele. Apoi, dintre acizii nucleici,
produşii mai puternici din urma biosintezei
proteinelor s-au răspândit mai departe. Acizii
nucleici care au continuat sinteza proteinelor ar
fi format primele sisteme vii, care au fost şi
foarte simple.

La început, organismele primare şi-au luat
energia şi compuşii inţiali din oceanele prima-
re. Căile metabolice pentru formarea diferitelor
materiale şi a producerii de energie, s-au for-
mat probabil mai târziu, în paralel cu epuizarea
resurselor de mediu, pas cu pas. Înaintea epui-
zării conţinutului de materie organică din
mediu ar fi trebuit să apară primii continuatori
ai sistemului de organisme vii care să efectue-
ze metabolismul în mod autotrof. Aceştia ar fi
apărut cu 4 miliarde de ani în urmă, iar direcţia
lor de dezvoltare ar îndrepta către formarea
procariotă.

În procesul de evoluţie apariţia procariote-
lor ar fi cu 3,5 miliarde de ani în urmă (Fig.
162). Existenţa lor nu mai e doar o presupune-
re, cele mai vechi mostre de rocă păstrând
amprentele bacteriilor primordiale ale bacterii-
lor albastre. Prin formarea lor, atât modul de
viaţă heterotrof cât şi cel autotrof s-au extins
foarte mult. Prin fotosinteza bacteriilor albastre
s-a produs un sistem eficient de generare a oxi-
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genului prin care s-a transformat atmosfera pri-
mitivă lipsită de oxigen într-una bogată în oxi-
gen. Deci, conţinutul de oxigen al atmosferei
biosferei rezultă, în mod inerent, din lumea vie.
Formarea oxigenului în atmosferă a avut semni-
ficaţii importante, în jurul Pământului s-a for-
mat un strat gros, de ozon. În urma efectelor
radiaţiilor ultraviolete, o parte din oxigenul for-
mat s-a transformat în ozon care după un timp a
devenit mai gros înghiţând razele radiaţiilor
ultraviolete. Cu aceasta s-au extins limitele răs-
pândirii fiinţelor în apele oceanice adânci cât şi
pe coastele cu apă cu adâncime mică. Acest
proces a făcut posibil radiaţia adaptativă 
a procariotelor în biosfera diversă a oceanelor
primare. Astfel au avut loc mari schimbări folo-
sindu-se la maximum posibilităţile mediului
primar.

O adaptabilitate mai mare poate lua fiinţă
doar prin apariţia unei noi organizări. Acest pas
al evoluţiei s-a înfăptuit la formarea celulelor
eucariote care în sine au reunit avantajele evo-
luţiei diferitelor procariote. Apariţia nucleului
original a fost specific doar pentru eucariote,
care, faţă de cele de până acum au avut o varia-
bilitate genetică de bază. Probabil că eucariote-
le s-au format printr-un proces lung evolutiv de
simbioză, din bacteriile procariote primare,
mitocondriile, producătoare de energie, respec-
tiv bacteriile albastre primare, capabile 
de captarea energiei luminoase care reprezintă
o utilizare mai bună a energiei decât fermen-
taţia. 

Culoarea eucariotelor unicelulare primare a
eliberat materiile organice de la sursele din ce
în ce mai rare, întrucât prin fotosinteză, celula
eucariotă îşi prepara ea însăşi materia organică.
În schimb, mitocondriile au făcut posibilă res-
piraţia şi au asigurat şi răspândirea oxigenului
în mediu. Respiraţia a fost un reper important
în evoluţia biologică pentru că energia supli-
mentară semnificativă a ajutat şi formarea
eucariotelor pluricelulare care de aproape un
miliard de ani există, fapt dovedit de descope-
riri (Fig. 163). Spre sfârşitul istoriei
Pământului ancestral, în oceanele primare au
apărut algele verzi pluricelulare, respectiv,
moluştele, animale pluricelulare primare.
Aceste animale au dispărut, deci nu sunt stră-

moşii direcţi ai speciilor nevertebrate de mai
târziu.

133EVOLUŢIA BIOSFEREI

Fig. 163 Detaliu din sfârşitul istoriei Pământului
ancestral.

1. Cum s-au format suprafaţa Pământului, atmos-
fera şi oceanele primare de-a lungul evoluţiei, pe
baza ştiinţelor actuale ale mediului înconjurător?
2. Ce presupuneri există în privinţa apariţiei pri-

melor sisteme vii?
3. Ce a caracterizat apariţia procariotelor şi a

eucariotelor?
4. Ce a modelat experienţa în eprubetă a lui

Miller?
5. Care sunt dovezile directe şi indirecte ale evo-

luţiei?
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Evoluţia Pământului din
perioada preistorică

Sămânţa continentelor din ziua de azi, scuturile
apărătoare formate în istoria Pământului din
perioada preistorică au fost în cambrian, mai
ales, în emisfera sudică, emisfera nordică, în
această perioadă fiind acoperită în mare parte de
oceane (Fig. 164). La sfârşitul perioadei preisto-
rice climatul a fost rece dar treptat s-a încălzit.
La sfârşitul perioadei preistorice, animalele plu-
ricelulare ale oceanelor au fost în totalitate lipsi-
te de schelet, deoarece apa rece a fost nefavora-
bilă sedimentării calcarului.

În perioada cambriană, se observă la nume-
roasele nevertebrate formarea scheletului rigid
(Fig. 165). În esenţă, în cambrian se observă
creşterea cantităţii de oxigen în atmosferă.
Aceasta a afectat şi creşterea stratului de ozon
care ar fi apărat deja şi fiinţele de pe uscat, de
radiaţiile ultraviolete. Între timp, stratul de ozon
s-a îndepărtat din ce în ce mai mult la înălţimi de
mai mulţi kilometri. În cambrian, în mediile
marine, flora se caracteriza prin radiația adapti-
vă a algelor. La sfârşitul perioadei cambriene s-
au format toate tipurile de alge cunoscute. În
cadrul faunei se regăseau toate încrengăturile de
nevertebrate. În această perioadă găsim și trilo-
batele și crustaceele primitive (Fig.166).
Acestea au fost cele mai distinctive fiinţe mari-
ne din această perioadă. În general, de o lungime
de 10 cm, cu corpul segmentat, cu plăci laterale
bine proporţionate, segmentele fiind lunguieţe şi
împărţite în trei, de aici primindu-şi numele.
Trăind pe fundul mării şi-au continuat modul de
viaţă prădător.

Perioada post cambriană a fost perioada
ordoviciană în care o parte din continente
încep să se deplaseze spre emisfera nordică.
Formarea recifelor de corali sunt consecința
unui climat cald şi uscat. Pentru perioada
ordoviciană este specifică transformarea unei
mari varietăţi de alge. În unele locuri erau atât
de multe alge verzi, încât rămăşitele acestora
au creat un strat pietrificat foarte gros care se
mai poate vedea şi în zilele noastre (Fig.167)
În ocean se văd răspândite, numeroase specii
de animale care îndeplinesc sarcini de filtrare
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Fig. 164 Distribuția porţiunilor de uscat în perioada
cambriană.

Fig. 166 Trilobat din perioada cambriană, racul pri-
mar.

Fig. 165 Habitate oceanice în cambrian.
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şi care consumă resturile organice flotante din
oceane: bureţi, cnidariile, scoicile şi urocorda-
tele, care își trăiesc acum perioada de glorie
(Fig.168). 
Încă de la începutul perioadei ordoviciene, în
apele litorale de mică adâncime, caracterizate
printr-o bogăție de forme de viață, apar, specii
de vertebrate primare care s-au format înaintea
peştilor. Acestea erau agnate (lipsite de maxi-
lare), cu corp cilindric, înveliș rigid şi asemă-
nătoare cu peştii.

În perioada siluriană, creşterea cantităţii oxi-
genului din aer, a dus la primele tentative de
extindere pe uscat. Cele mai vechi fosile de
uscat provin de la sfârșitul perioadei siluriene,
fiind urmele unor specii de alge talofite brune.
Acestea au trăit pe ţărmuri uscate, dar n-au putut
să se adapteze ca să supravieţuiască pe termen
lung pe uscat, astfel după puţin timp au dispărut.

În cele din urmă, plantele au fost cele care
au pus stăpânire pe uscat în perioada devonia-
nă, apoi animalele. Acesta fiind un fapt impor-
tant în istoria vieţii. Fosilele provenite din
perioada devoniană demonstrează că primele
plante veritabile de pe uscat s-au format în
mlaştinile de pe coastele marine (Fig.169).

Acestea au preferat mediul umed, dar într-o
oarecare măsură erau apărate de deshidratare,
fiind psilotopside care se reproduceau prin
spori. În perioada devoniană,  odată cu dezvol-
tarea tot mai accentuată a țesuturilor cu rol de
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Fig. 167 Fosile de alge verzi din perioada ordovicia-
nă.

Fig. 168 Habitat marin din perioada ordoviciană.

Fig. 169 Psilotopside din perioada devoniană.
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transport și susținere precum şi cu ajutorul
stratului protector denumit cuticulă, psilotop-
sidele s-au rupt din ce în ce mai mult de
mediul umed şi s-au răspândit tot mai mult, pe
uscat în jurul apelor. În timpul perioadei devo-
niene, după psilotopsidele ajunse pe uscat au
urmat animalele, în primul rând artropodele
telurice, apoi artropodele prădătoare.
Vegetaţia densă de mlaştină de la sfârşitul
perioadei devoniene le-a asigurat rezistenţa la
deshidratare. Între timp, atât în mări cât şi în
diferitele habitaturi din apele dulci, au apărut
peştii. În devonian au dominat mai mult peştii
cu carapace, corpul lor fiind acoperit cu o
placă protectoare (Fig. 170). Din aceştia s-au
dezvoltat, în perioada devoniană peştii cartila-
ginoşi şi osoși, precum și peștii crosopteri-
gieni. Aceştia din urmă au fost în stare să-şi
asigure oxigenul prin plămânii dezvoltaţi
lângă branhii şi chiar prin suprafaţa pielii aco-
perite cu un mucus. La sfârşitul perioadei
devoniene din peștii crosopterigieni au apărut
amfibienii, vertebrate primare (Fig. 171).
Aceştia s-au hrănit deja cu plante de pe uscat
şi cu artropode mici, dar n-au putut părăsi în
totalitate mediul acvatic. Repro ducerea lor
depinzând de apă, pielea lor lipicioasă uscân-
du-se prea repede.

La sfârșitul perioadei carbonifere, deplasa-
rea  continentelor din Emisfera Nordică și
Sudică, a dat naștere la o placă unică imensă,
astfel formându-se continentul Pangeea (Fig.
172). Oceanele mici dinainte au dispărut, iar
supercontinentul era înconjurat de un singur
ocean. S-a schimbat şi climatul care până
atunci era aproximativ uniform. Astfel, regiu-
nilor uscate de lângă Ecuator le-a fost caracte-
ristic climatul umed tropical, în special în
Emisfera Sudică predominând climatul rece, în
plus, regiunile polare au şi îngheţat. În regiu-
nile reci sau umbroase populaţia vegetală şi
animală a fost mai săracă, pe când la Ecuator
dominau pădurile de mlaștină cu vegetație
bogată și o varietate mare de specii. (Fig. 173).
În urma activităţilor vulcanice a crescut canti-
tatea de dioxid de carbon din atmosferă. Tot
atunci, precipitaţiile fiind în continuă mişcare,
au spălat nutrienţii minerali din rocile vulcani-
ce, mlaştinile situate la poalele munţilor deve-
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Fig. 170 Peşti primari cu crustă din perioada devonia-
nă.

Fig. 171 Amfibieni primari.
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nind mai bogate în nutrienți, în ele au început
să se formeze plantele carbonifere. Aici, într-
un mediu umed şi bogat în nutrienţi, răspândi-
rea pădurilor mlăştinoase a avut ca rezultat o
producție biologică fără precedent. La aceasta
a contribuit, şi stratificarea verticală a păduri-
lor, apărută pentru prima oară în decursul evo-
luției. Ferigi,de dimensiuni ca ai copacilor, ca
de exemplu, „lepidodendrales”, „ştampila de
lemn”, „calamites” reprezentau coroana de
vegetaţie la apoximativ 30 de metri înălţime.
Stratul de arbuşti şi stratul de peluze, au fost
formate de diferitele ferigi erbacee, iar stratul
de muşchi, din plante din ordinul hepaticophi-
te și bryophite. Pe teritoriile de la marginea
pădurilor mlăştinoase a apărut copacul primi-
tiv, din ordinul Cordaitales, predecesorul gim-
nospermelor din carbonifer, care a devenit ele-
mentul principal al pădurilor. Vegetaţia boga-
tă a acoperit teritorii uriaşe, producând foarte
mult oxigen, ca urmare, în perioada carbonife-
ră a crescut cu mult cantitatea de oxigen din

atmosferă. Amfibienii apăruţi în perioada
devoniană au produs în acest mediu foarte
multe schimbări. De asemenea s-au dezvoltat
multe tipuri de insecte şi centipede care erau
caracterizate prin diversitatea şi mărimea lor.
Pe solul umed alergau gândaci de mărimea
unei pălmi şi libelule cu aripi de jumătate de
metru, zburau printre copacii uriaşi. Pădurile
mlăştinoase au fost îngropate în nămol, din ce
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Fig. 172 Distribuția continentelor în perioada carboni-
feră.

Fig. 173 Pădure mlăştinoasă din perioada carboniferă.
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în ce mai tare şi rocile sedimentare fiind sub o
presiune continuă de-a lungul multor milioane
de ani s-au transformat în cărbune.

Ultima etapă din perioada preistorică a fost
perioada permiană. Climatul, în comparaţie cu
perioada carboniferă, a devenit cu mult mai
uscat, în unele locuri apărând şi deşerturi. În
această perioadă a început divizarea uscatului,
divizarea Pangeei. Cea mai mare parte a mlaşti-
nilor din perioada carboniferă s-au uscat apoi s-
au umplut. În asemenea condiţii, ferigile de
dimensiunea copacilor a căror reproducere
depindea de apă au dispărut, rămânând în viaţă
doar cele de statură mică rezistente la condiţiile
mediului uscat. În locul ferigilor şi al plantelor
dependente de umiditate au apărut spermatofite-
le, care nu erau dependente de apă. Dintre aces-
tea au apărut şi altele mai noi, mai ales diferite
specii rezistente la secetă, iar în vremea nefavo-
rabilă, le cad frunzele, cum ar fi gincophytele.
Vegetaţia rară şi seceta nu erau favorabile pen-
tru amfibieni, astfel aceștia s-au retras în regiuni
unde sunt mlaştini şi în habitaturi aflate în apro-
piere de apă. Perioada uscată a oferit şanse de

răspândire reptilelor, formate încă în perioada
carboniferă. (Fig. 174). Acestea înmulţindu-se
prin ouă n-au fost dependente de apă, învelişul
extern al corpului ferindu-le de secetă. Dintre
acestea se selectează primele reptile cu caracte-
re de mamifere ancestrale, care se adaptează la
climatul nefavorabil, manifestând un anumit
grad de termoreglare internă. La sfârşitul perioa-
dei permiene, animalele care locuiau în habitatul
marin au suferit cel mai mare val de dispariţie
din istoria Pământului, probabil din cauza
mişcării plăcilor tectonice. Au dispărut coralii
primari, racul primar trilobat şi s-a micşorat spe-
cia de echinoderme. Bineînțeles, dispariţia o
înţelegem că a fost rapidă, doar din punct de
vedere al istoriei Pământului fiindcă în realitate
este vorba de un proces de 30 de milioane de ani
care a devenit mai rapid în ultimele 10 milioane
de ani.
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Fig. 174 Reptilă din perioada permiană.

1. Revizuiţi perioadele preistorice cu ajutorul
figurii 190.
2. Alcătuiți tabele în coloanele cărora scrieţi cum

s-a schimbat situaţia continentelor şi clima, lumea
plantelor, a animalelor în diferitele perioade ale erei
paleozoice! În prima coloană din tabel să fie perioa-
da preistorică a Pământului.
3. Ce s-a întâmplat în perioada cambriană? Unde

se aflau continentele, cum era clima, din ce era
alcătuită flora și fauna? Ce s-a întâmplat în perioa-
dele ordoviciană, siluriană, devoniană, carboniferă
şi permiană?
4. Cum a evoluat situaţia continentelor în diferite-

le perioade ale erei paleozoice?
5. Ce procese evolutive rezultă în urma segmentă-

rii şi ce fenomene se prevăd pe continentele care se
unesc?
6. În ce fel este influenţată dezvoltarea vieţuitoa-

relor dacă continentele se deplasează de la Ecuator
spre Poli.
7. Cum s-a schimbat climatul în diferitele perioa-

de ale erei paleozoice?
8. Cum se leagă schimbarea compoziției atmosfe-

rei în perioada devoniană de iradierea adaptivă a
biosferei?
9. Cum s-a schimbat lumea plantelor în diferitele

perioade ale erei paleozoice? Apariția căror orga-
nisme a impulsionat mai departe evoluția?
10. Cum s-a schimbat lumea animală în diferitele
perioade ale erei paleozoice? Ce organisme au aju-
tat în continuare la evoluția?
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Procesele evolutive 
din era mezozoică a istoriei
Pământului

La începutul erei mezozoice în perioada triasi-
că, pe o perioadă de 1oo de milioane de ani,
oceanul a pătruns vechiul continent Pangeea, în
porţiunea de mijloc, iar acest supercontinent a
fost divizat în două, la nord, s-a format conti-
nentul Laurasia şi la sud, Gondwana (Fig. 175).
Prin cufundarea continentelor s-au format
numeroase mări interioare, astfel încât, spre
exemplu, şi ţara noastră a fost acoperită aproa-
pe în întregime de mare. Climatul a fost mai
echilibrat decât în perioada permiană, în gene-
ral a fost cald peste tot şi continentele au fost
caracterizate de o climă uscată, gheața nefor-
mându-se nicăieri. Vegetația era rară, la fel ca
şi cea specifică climatului uscat de la sfârşitul
perioadei permiene, rezistentă la secetă (Fig.
176).

Ferigile au fost treptat devansate de gimnos-
perme. Ferigile și equisetaceele de mărimea
copacilor au dispărut şi în locul lor s-au răs-
pândit gincophytele și coniferele primare. În
perioada triasică, în mări, au trăit acele tipuri
de vieţuitoare care au supraviețuit marilor dis-
trugeri de la sfârşitul perioadei permiene.
Dintre plante s-au răspândit în număr mare
algele verzi, iar dintre animale, au dominat
moluştele, diferite specii de scoici, specii de
amoniţi în formă de spirală, din grupa cefalo-
podelor, caracteristice erei mezozoice (Fig.
177). Cele mai caracteristice animale vertebra-
te de pe uscat în acestă perioadă, sunt reptilele
din care în perioada triasică, au evoluat dino-
zaurii. Li s-au format foarte multe forme, erbi-
vorele au consumat frunzele gimnospermelor,
iar carnivorele au consumat amfibii mici şi
insecte. 

La sfârşitul perioadei triade au apărut prime-
le mamifere de dimensiuni mai mici, provenite
din una din grupele de reptile primare. Însă,
dezvoltarea lor a continuat şi iradierea lor
adaptivă va avea loc cu mult mai târziu, după
dispariţia reptilelor uriaşe.

În perioada jurasică, continentele din nord
şi din sud s-au îndepărtat tot mai mult unele de
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Fig. 175 Dispersia porţiunilor de uscat de la sfârşitul
perioadei triade.

Fig. 176 Pătură de plante din perioada triadă.

Fig. 177 Fosilă de amonit.
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altele. Astfel oceanul care le despărţea deve-
nind din ce în ce mai larg. A început şi
împărţirea Gondwanei( Fig. 178). În perioada
jurasică, pe întregile porţiuni de uscat s-a for-
mat o pătură bogată de plante datorită climatu-
lui favorabil de tip oceanic. Atunci şi-au trăit
zilele de glorie gimnospermele, de exemplu
palmele sago şi ferigile, dar arborii care domi-
nau erau brazii (Fig. 179). 

În oceane au dominat în continuare amonite-
le. Pe lângă numeroasele specii de melci, scoici

şi echinoderme au apărut în această perioadă
primii strămoşi ai peştilor osoşi pe care îi
vedem şi în zilele noastre. Pe continente, în
afară de habitatele din apă, trăiau dinozaurii.
Mărimea lor atunci a ajuns la maxim, la o
înălţime de chiar 20-30 de metri (Fig. 180). La
sfârşitul perioadei jurasice a apărut şi pasărea
primitivă, de statură mică, care ar fi provenit
din dinozaurul carnivor. Se observau multe
asemănări cu reptilele, dar aripile şi penele
erau caracteristice întrutotul unei păsări (Fig.
181).

În perioada cretacică, prin deplasarea conti-
nentelor, America de Nord se desparte de
Europa, iar America de Sud, de Africa. Apoi,
la sfârşitul perioadei cretacice, treptat, s-a for-
mat actuala ordine a continentelor (Fig. 182).
În urma evenimentelor s-a schimbat situaţia şi
proporţiile uscatului şi ale apelor care,
bineînţeles, au afectat formarea climatului şi a
vieţuitoarelor. Odată cu schimbarea, relativ
rapidă a condiţiilor mediului, viețuitoarele au
fost obligate să-şi schimbe locul geografic şi
să se adapteze rapid. Toate acestea au dus la
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Fig. 178 Distribuția porţiunilor de uscat la sfârşitul
perioadei jurasice

Fig. 179 Pătură de plante în jurasic Fig. 180 Reptilă primitivă erbivoră în era jurasică

G O N D W A N A

L A U R A S I A
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dezintegrarea echilibrului, la o selecţie natura-
lă concentrată, la transformarea proprietăţilor
fizice ereditare şi în cele din urmă la formarea
de noi specii. În era cretacică, de exemplu,
plantele sunt corespunzătoare climatului echi-
librat de la începutul perioadei jurasice. Pe
lângă speciile dominante de gimnosperme mai
apar şi angiospermele. Fiind un climat rece şi
uscat, în scurt timp vor domina angiospermele,
cu radiaţia lor adaptivă, vor periclita existenţa
gimnospermelor primitive. 

Pe lângă angiosperme care devin tot mai
variate se dezvoltă, în paralel, monocotiledo-
natele şi dicotiledonatele (Fig. 183). În a doua
parte a perioadei cretacice, angiospermele
domină în întregime atât în emisfera nordică
cât şi în cea sudică, în unele habitaturi suferind
multe schimbări. Datorită diversităţii acestora
şi al modului rapid de adaptare, faţă de specii-
le de plante dinainte, au invadat foarte multe
terenuri în biosferă. Dezvoltarea filogenetică a
angiospermelor, a fost depăşită în timp de dez-
voltarea filogenetică a insectelor, care în
perioada carbonică s-au dezvoltat enorm.
Astfel, în perioada cretacică, a dus la răspândi-
rea acestora.

În prima jumătate a erei cretacice, în majori-
tate biosferelor, încă se găseau reptile. Printre
noile specii, pe lângă marile erbivore au apărut
şi carnivorele (Fig. 184). În a doua jumătate a
erei s-au format noile specii de păsări, care în
comparaţie cu pasărea primitivă, în loc de dinţi
aveau cioc. În această perioadă au început să se
dezvolte tipurile de mamifere care din punct de
vedere ecologic corespund rozătoarelor mici
din zilele noastre. Spre sfârşitul erei cretacice
se observă din nou dispariţii, pe scară largă, în
lumea animală şi vegetală. Cauza ar fi fost
deplasarea plăcilor tectonice care au influenţat
schimbarea climatului sau ar fi putut fi vreo
lovitură de meteorit care ar fi avut efecte
însemnate în întregul sistem al biosferei. Cea
mai mare parte a vegetaţiei primare, numeroa-
se specii de moluşte din mare, amonitele, ani-
malele de pe uscat, dintre acestea reptilele pri-
mitive (dinozaurii) au dispărut definitiv.
Astfel, aceasta a oferit posibilitatea angiosper-
melor, păsărilor şi mamiferelor să se desfășoa-
re evolutiv.
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Fig. 182 Distribuția porţiunilor de uscat la sfârşitul
erei cretacice

Fig. 181 Fosilă de pasăre primitivă din jurasic

Fig. 183 Pătură de plante din era cretacică
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Denumirea perioadelor istoriei Pământului s-a
făcut în funcţie de locul unde s-au găsit fosile.
Straturile profunde din era paleozoică s-au studiat
pentru prima dată în sudul Angliei la Wales. Perioada
cambriană şi-a primit numele după numele romanic al
acestei provincii. Ordovicianul şi silurianul, sunt
numele triburilor celtice care au trăit în regiunile rura-
le din Wales. Devonianul şi-a primit numele după
teritoriul englez al baronului Devonshire. Carboni -
ferul a fost denumit după regiunile carbonifere.
Permianul indică un sit arheologic, lângă râul Kama,
un oraş vechi rusesc. În perioada mezozoică, primele
lucruri despre istoria Pământului s-au găsit în teritorii
nemţeşti în trei categorii, de-aici venind denumirea de
triasic.. Denumirea de Jurasic vine de la muntele Jura
care se situează între Elveţia şi Franţa. Perioada cre-
tacică şi-a primit numele după siturile din Europa de
Nord, bogate în cretă de scris.

Procesele evolutive 
din era neozoică a istoriei 
Pamântului 

Perioada scurtă a neozoicului a început de 65
milioane de ani şi a durat până în zilele noastre.
Dacă comparăm întreaga perioadă a istoriei
Pământului cu o lună de 30 de zile, perioada
neozoică ar fi a doua jumătate din ultima zi (Fig.
185).

În prima parte a neozoicului, în terţiar, emis-
fera de nord, Laurasia s-a despărţit în America
de Nord şi Eurasia. În Emisfera Sudică,
Gondwana, care exista de jumătate de miliard de
ani s-a segmentat. America de Sud, care deja
mai de mult s-a desprins de Gondwana s-a unit
cu America de Nord, India s-a lovit de Eurasia,
la urmă Australia s-a despărţit de Antarctica şi
aşa s-a format în perioada terţiară ordinea în care
sunt şi acum continentele (Fig. 186). În terţiar,
climatul a fost cald, tropical şi semitropical. În a
doua jumătate a perioadei a pornit un proces lent
de răcire. 

Vegetaţia o alcătuiau speciile de gimnosper-
me, însă angiospermele erau cele care au pre-
dominat și s-au răspândit în această perioadă.
În regiunile tropicale, au început să se răspân-
dească speciile de palmieri, iar în cele subtro-
picale, pădurile de lauri și cele sempervirente
(Fig. 187). Au început să se răspândească şi
pinii giganţi şi chiparosul de mlaştină. Din
pădurile distruse în această perioadă s-au for-
mat zăcămintele de cărbune brun. Spre
sfârşitul terţiarului, răcirea treptată a climatu-
lui care venea de la poluri a împins către
Ecuator vegetaţia din zona semitropicală şi pe
regiunile mai răcoroase au apărut pădurile de
foioase, specifice zonelor temperate în ziua de
azi. 

În perioada terţiară au apărut strămoşii verte-
bratelor de azi (Fig. 188). Dintre acestea, mami-
ferele s-au dezvoltat foarte mult. La sfârşitul
mezozoicului, prin dispariţia reptilelor s-au
golit multe habitaturi. Tot atunci angiospermele
au început să se răspândească în medii ecologi-
ce şi habitate noi. Deci mamiferele ar fi trăit în
mai multe feluri de medii înconjurătoare la care
s-au şi adaptat. Încă pe la mijlocul erei cretaci-
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Fig. 184 Reptile carnivore (dinozauri) din perioada
cretacică

1. Comparaţi schimbările climatului perioadelor:
triadă, jurasic şi cretacic! 
2. Cum a influenţat climatul procesul evoluţiei

perioadelor geologice din era mezozoică?
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Fig. 185 Calendar istoric al Pământului proiectat într-o lună calendaristică de 30 de zile. 

Fig. 186 Distribuția porţiunilor de uscat în perioada
neozoică. 

Fig. 187 Fosilă a frunzei de dafin din terţiar.
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ce, pe lângă speciile de mamifer primare au
apărut şi mamiferele marsupiale şi cele cu pla-
centă. Patria mamiferelor cu marsupiu a fost pe
continentul din Emisfera Sudică. În urma seg-
mentării acestuia, animalele marsupiale s-au
retras pe marginea continentului, mai ales în
Australia şi în mai mică măsură, în America de
Sud. Australia devenind izolată, animalele cu
placentă n-au putut migra acolo, iradierea adap-
tivă fiind suportată de către mamiferele cu mar-
supiu. 

În toate celelalte continente dominând ani-
malele cu placentă. În prima jumătate a erei
terţiare deja și grupele principale s-au despărțit
unele de altele, în acest fel au apărut: insectivo-
rele, rozătoarele, prădătoarele, ungulatele și pri-
matele. 

În cuartenar, caracteristică a fost răcirea
puternică care s-a transformat în îngheţare. La
poli s-au format calote de gheaţă care ori avan-
sau în interiorul continentului ori se retrăgeau.
Acest fapt, timp de 100 000 de ani, cu perioa-
de de încălzire şi de răcire, a pus la încercare
biocenoza. Se presupune că acum trăim într-o
perioadă de încălzire a erei glaciare.
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Fig. 188 Peisaj din perioada terţiară

Fig. 189 Mamut din perioada cuartenară
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TIMP PERIOADĂ EVENIMENT
MILIOANE

DE ANI

NEOZOIC

Cuaternară Evoluţia omului 2,5

Terţiară
Răspândirea mamiferelor
Formarea plantelor din ziua de azi 65

MEZOZOIC

Cretacic
Răspândirea păsărilor şi a plantelor angiosperme
Dispariţia reptilelor uriaşe şi a numeroase specii marine 140

Jurasic
Perioada reptilelor uriaşe, apariţia păsărilor primare
Vegeteţie bogată, specia dominantă fiind brazii. 195

Triasic
Apariţia primelor mamifere mici.
Răspândirea gimnospermelor. 235

PALEOZOIC

Permian
Răspândirea reptilelor.
ARărirea vegetaţiei, dispariţia numeroaselor specii de ani-
male marine.

285

Carbonifer
Răspândirea primelor insecte zburătoare şi a amfibiienilor.
Numeroase specii de păduri de mlaştină, ferigi de dimensiu-
nile copacilor. 350

Devonian
Formarea primelor specii de peşti 
Ferigi pe regiuni de uscat 405

Silurian
Primele specii vertebrate
Primele plante de pe uscat 440

Ordovician
Epoca animalelor marine nevertebrate şi a cordatelor
marine. Bogăţia variată a speciilor de alge

500

Cambrian
Creşterea speciilor de animale marine nevertebrate
Răspândirea algelor în ocean 590

AZOIC Pre cambrian

Formarea eucariotelor pluricelulare
Apariţia primelor celule eucariote
Apariţia primelor celule procariote
Formarea oceanelor primare, primele urme de viaţă
Formarea scoarţei terestre şi a atmosferei 4600

190 ábra Imagine cronologică a epocilor geologice ale Pământului
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Succesiunea schimbărilor de climat a fost un
factor hotărâtor în răspândirea speciilor. În
fazele reci de îngheţare, din cauza lipsei de apă,
numeroase teritorii au fost numai cu iarbă. Prin
efectul înaintării în spaţiu a plăcilor de gheaţă,
în latitudinile geografice mijlocii dominau
pădurile de brad şi de mesteacăn, iar în regiuni-
le mai protejate, cele de foioase, mai sensibile.
Chiar şi teritoriile de la Ecuator acoperite cu
păduri tropicale s-au restrâns, luându-le locul
savanele care au devenit din ce în ce mai răs-
pândite. 

În perioadele moderate dintre glaciațiuni,
cantitatea precipitaţiilor şi temperatura au cres-
cut, acestea fiind prielnice pentru răspândirea
vegetației silvestre. Din nou s-au extins păduri-
le de foioase – stejar, carpen, fag – arţar, alcă-
tuind păduri dese. Astfel s-au restrâns teritoriile
ierboase.

În lumea animală, din cauza efectului de
schimbări periodice ale climatului s-au format
mai multe forme adaptive. În perioada glaciară,
animalele care s-au adaptat la frig şi au populat
păşunile au fost speciile de mamifere de dimen-
siuni mari şi cu păr des. 

Astfel a fost rinocerul lânos sau mamutul
gigant care în urma ultimei perioade glaciare au
dispărut (Fig. 189). A rămas şi în ziua de azi,
mamiferul erbivor, renul, care a trăit în turme şi
în cuaternar. Turmele au fost atacate de mamife-
re carnivore ca leul sau hiena de peşteră. Însă, în
această perioadă, acestea nu erau vânate numai
de aceste animale, ci şi de oameni. În epoca
cuaternară a istoriei Pământului, un eveniment
remarcabil l-a constituit apariţia omului (Fig.
190).

Evoluţia omului

Omul, apărut în perioada cuaternară, s-a dezvol-
tat din primatele ancestrale.Desfăşurarea evo-
luției primatelor s-a produs la începutul erei
terţiare. Pe acest parcurs, în construcţia fizică s-
au produs transformări însemnate. A scăzut
numărul dinţilor, dentiția sa cuprinzând:dinţii
principali, caninii, dinții din faţă şi măselele.
Cele cinci degete se adaptează prinderii, degetul
mare putându-se întoarce în faţă cu celelalte
degete. La speciile primare, săritul şi căţăratul
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1. Ce schimbări caracterizează era terţiară şi
cuaternară din punct de vedere al climatului?
2. Care sunt evenimentele cele mai importante în

perioada neolitică?

Fig. 191 Evoluţia umanizării
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au avut un rol mai mare în cazul schimbării
poziţiei. Ochii, aşezaţi iniţial, lateral au ajuns în
faţă și au dus la o vedere în spaţiu. În comparaţie
cu animalele, creierul primatelor a fost mai dez-
voltat și mai mare în raport cu mărimea corpu-
lui.

Pe lângă primatele ancestrale din grupa
Prosimii au apărut şi adevăratele maimuţe, prin-
tre acestea, strămoşul maimuţelor cu nasul
îngust din care în decursul filogenezei s-a format
maimuţa primară asemănătoare omului. În a
doua jumătate a erei terţiare, aceştia s-au
împărţit în mai multe părţi (Fig. 191).

Specia Dryopithecus era specia de maimuţă pri-
mară care avea corpul asemănător cu cel al omului.
Pe teritoriile din Africa de Est, climatul devenind
mai uscat, pădurile tropicale s-au restrâns şi 
s-au extins savanele. Speciile de Dryopithecus au
populat savanele. 

După forma dinţilor s-au hrănit cu seminţe şi
rădăcini. Trăiau mai mult pe uscat, în savane, de
unde urmăreau cu atenție animalele prădătoare, pen-
tru care motiv se ridicau tot mai des în poziție bipe-

dă. În felul acesta, având mâinile libere au început să
folosească bâte şi pietre, drept unelte.

În cursul perioadei terţiare a istoriei Pământului,
Africa s-a unit cu Eurasia, ca urmare, multe animale
au migrat spre nord. În felul acesta diferite specii de
animale au ajuns din Africa în Europa, altele ajun-
gând chiar în Sud-Estul Asiei. Acesta este motivul
pentru care s-au găsit multe urme de Dryopithecus în
Europa. În Ungaria, la Rudabánya, este locul unde s-
au găsit cele mai însemnate urme, în acest sens, din
Europa. Primele dovezi le-au descoperit în anul
1967 apoi după săpături făcute în mai mulţi ani de-a
rândul au mai găsit şi alte urme. Rămăşiţele ne suge-
rează că erau mamifere primare cu ceva mai mici
decât cimpanzeii din zilele noastre, deducând după
forma craniului că volumul creierului ar fi fost de
300 cm3. 

Prin evoluţia speciilor de maimuţe s-au for-
mat la sfârşitul erei terţiare maimuţele antropoi-
de şi hominizii. Între cele două specii se pot
vedea mai multe diferenţe (Fig. 192). Forma de
construcţie a corpului asemănătoare omului, cra-
niul proeminent, la acestea potrivindu-se un cra-
niu mult mai mic. La dinţi se observă caninii
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Fig. 192 Compararea danturii şi a craniului între maimuţa antropoidă şi om.

gorilă cimpanzeu omul de azi
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dezvoltaţi, golul dintre incisivi şi canini, laturile
arcadei dentare fiind paralele. Craniul de om
este bombat şi mare, viscerocraniul fiind mai
mic şi cu o mandibulă ascuţită, fără distanţă
între dinţi, laturile arcadei dentare fiind ușor
depărtate. Cu toate că maimuţele antropoide au
devenit cu timpul cât de cât bipede, mersul lor
nu era atât de eficace ca şi cel al omului.
Formarea mersului omului a avut loc în procesul
evolutiv din cuaternar şi este un rezultat com-
plex în ceea ce priveşte adaptarea (Fig. 193).

Primul hominid, omul-maimuţă, preantro-
pul, a trăit în Africa de Est. Fosilele găsite aici
sunt vechi de 6 şi 3 milioane de ani, deci ar fi din
perioada terţiară şi cuaternară. Aceste specii de
Australopithecus, în comparație cu omul, erau
de mărime mai mică, cu un volum al craniului
de 500 cm3. Cu mandibula dezvoltată, cu dantu-
ra divergentă ca şi a omului, fără distanţă între
dinţi şi cu canini mai puţin dezvoltaţi (Fig. 194).
Datorită dovezilor de fosile osoase şi după
urmele găsite în cenuşa vulcanică, au fost bipe-
de cu toate că ştiau bine să se caţere şi în copaci.
Aceasta se referă la faptul că degetul mare de la
picior se află la o anumită distanţă de celelalte
degete, la fel ca şi la antropoizi. Se cunosc mai
multe specii de-ale lor, acestea probabil dezvol-
tându-se în paralel, respectiv, au trăit unele
lângă altele. Aceste specii au dispărut la mijlo-
cul erei cuaternare.

La începutul erei cuaternare, în urmă cu apro-
ximativ 2 milioane de ani au apărut arhantro-
pii. Primul lor reprezentant ar fi fost Homo
Habilis în Africa de Est. Aceştia au trăit în habi-
tate asemănătoare cu ale Australopithecilor.
După felul structurei sistemului osos se poate
deduce că mersul lor a fost rapid şi uşor, ca
mersul omului de azi, spre deosebire de mersul
greoi al Australopithecilor. Volumul creierului
a fost de aproximativ 700 cm3, acesta fiind într-
atât de dezvoltat încât au fost capabili să-şi con-
struiască unelte din piatră, dovezi ce ar fi fost
găsite (Fig. 195). Existau deosebiri de bază, mai
ales în comportament, faţă de Australopithecus.
Fiind în căutarea hranei, plante şi animale
moarte, Homo habilis, a devenit culegător.
Lucrau împreună la procurarea hranei. Jupuirea
animalelor moarte şi tăierea cărnii o făceau deja
cu unelte de piatră (Fig. 196). Carnea pe care o
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Fig. 193 Diferenţa dintre scheletul cimpanzeului şi al
omului se exprimă şi prin mers

cimpanze

omul de azi

Fig. 194 Craniul şi dantura omului-maimuţă.
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procurau din ce în ce mai des, reprezenta o cali-
tate foarte bună de proteine în dieta lor. Hrana
adunată în comun o duceau împreună în locul
unde cărau hrana şi o consumau împărţind-o la
fiecare. Deci Homo Habilis pe lângă faptul că s-
a adaptat hranei, a adunat de-asemenea, hrana,
în mod sistematic şi organizat, semnificaţia
principală evolutivă a acestuia fiind împărţirea
hranei, în cadrul grupului sugerând un grad ridi-
cat de organizare socială.

La mijlocul erei cuaternare, cu un milion de
ani în urmă, a apărut, în evoluţia arhantropilor,
specia Homo erectus. Construcţia acestuia fiind
foarte asemănătoare cu a omului de azi. Craniul
era cu mult mai mare decât al speciei Homo
habilis, cu un volum de 1000 cm3. Alt semnal-
ment al evoluției sale este și craniul facial mai
plat (Fig. 197). În habitate africane, europene şi
asiatice s-au găsit fosile de-ale lor şi în nume-
roase locuri s-au descoperit şi unelte din piatră
prelucrate cu o manoperă delicată (Fig. 198).
Răspândirea în mare măsură a speciei, se expli-
că prin radiația ei adaptivă, pornind probabil din
Africa de Est. După vestigiile găsite, s-a ajuns la
concluzia că Homo erectus, ar fi dus un mod de
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Fig. 196 Cooperarea unui grup de Homo habilis în timpul procurării hranei

Fig. 195 Unelte de piatră ale speciei Homo habilis

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:39 AM  Page 149



viaţă de culegători, vânători şi totodată folositori

ai focului. Acest lucru este confirmat și de o
modificare corporală, și anume, micșorarea
dimensiunilor dinților. Cercetările asupra supra-
feţei interioare a craniului au arătat că în creier
s-a dezvoltat şi centrul vorbirii, deci, probabil,
că au comunicat între ei printr-o vorbire rudi-
mentară.

În Ungaria s-au găsit rămăşiţe de arhantrop în
cariera de calcar de lângă Vértesszőlős. Aici s-au
găsit patru dinţi, iar mai târziu fragmente de craniu.
Pe lângă acestea s-au mai găsit numeroase unelte din
piatră, rămăşiţe de animale vânate şi în stratul mlăşti-
nos au fost descoperite chiar şi urme de picior de
arhantrop. Se presupune că aceste vestigii ar fi de
200-300 de mii de ani.

În a doua jumătate a cuaternarului, cu 300 de
mii de ani în urmă, apare paleantropul.
Primele vestigii s-au descoperit la mijlocul
secolului al 19-lea, în valea Neander, lângă
Düsseldorf, în Germania. De aici provine şi
denumirea paleantropului Homo neandertha-
lensis. În construcţia corpului fiindu-i specific
craniul mare, volumul acestuia fiind de 1300
cm3 (Fig.199). Înălţimea corpului, era în jur de
165 cm, cu o constituție robustă și cu o muscu-
latură puternică. Ca unelte au folosit cremene
crăpat şi oase prelucrate. După vestigiile găsi-
te, s-a constatat ca o caracteristică a modului
lor de viaţă, că şi-au îngropat morţii. Au fost
găsite rămăşiţe de oseminte umane împrăştiate
printre oase de animale provenite dinainte de
perioada paleantropului. Primele vestigii care
au dovedit îngroparea sunt de 80 de mii de ani.
În cuaternar a dispărut această specie în urmă
cu aproximativ 30 de mii de ani, probabil ca o
ramură colaterală mult prea specializată, din
punct de vedere evolutiv.

În Ungaria s-au găsit mai multe vestigii de
paleantrop, dintre acestea cele mai importante, în
regiunea Bükk, în peştera Subalyuk, ale căror vârstă
se estimează la aproximativ 60 de mii de ani. După
o muncă amănunţită au apărut rămăşiţele de oase ale
unei femei dezvoltate şi ale unui copil. Pe lângă
acestea au mai găsit şi multe unelte din piatră şi oase
de animale rămase în urma vânatului. De aici s-a
putut deduce că paleantropul a vânat şi capre ibex,
urşi de peşteră şi rinoceri lânoși.
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Fig. 197 Craniu şi dantură Homo erectus.

Fig. 198 Unelte de piatră folosite de Homo erectus.
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În ultima parte a erei cuaternare, cu aproxi-
mativ 200 de mii de ani în urmă, a apărut
reprezentantul omului de azi, Homo sapiens.
Cele mai vechi vestigii s-au descoperit în
Africa, astfel presupunându-se că formarea
omului de azi a avut loc în Africa. Găsirea ves-
tigiilor în Asia, cu o vechime de 100 de mii de
ani şi de asemenea şi în Australia, cu o vechi-
me de 50 de mii de ani, demonstrează răspân-
direa rapidă a speciei Homo sapiens. Migrând
dinspre Asia, prin strâmtoarea îngheţată
Bering, acum 20 de mii de ani, s-au răspândit
şi în America de Nord. 

În Europa ar fi ajuns, acum 40 de mii de ani,
prin Orientul Mijlociu. Ceea ce este caracteris-
tic la Homo sapiens este craniul bombat 
cu volumul mediu de 1400 cm cubi (Fig. 200)
şi o înălţime medie de 160-180 cm. Arcada
pronunțată de deasupra sprâncenelor dispare,
dar se dezvoltă vârful bărbiei. Scheletul, 
faţă de speciile de hominide anterioare, devine
cu mult mai uşor şi cu o construcţie mai 
fină. 

Omul de azi, la fel ca şi înaintaşul său duce un
mod de viaţă de culegător şi vânător. Prelucrând
fin oasele şi coarnele de cerb şi-au făcut unelte
şi arme de vânătoare cu care au vânat într-un
mod mai eficace. Au folosit tot ce era posibil,
din animalele vânate pentru hrană, îmbrăcămin-

te, confecţionarea uneltelor sau ale adăpostului. 
Evoluţia omului de azi, Homo sapiens a intrat

în istoria perioadei prezente în urmă cu 10 mii
de ani. Diferitele constituții sau culori ale pielii
sunt urmările proceselor evolutive, izolărilor
geografice şi al adaptărilor la mediu. Orice fiin-
ță umană de pe Pământ, fie că e vorba despre
tipul europoid, mongoloid, negroid sau austra-
loid, este membrul unicei rase umane.
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Fig. 199 Craniu de Homo neanderthalensis. Fig. 200 Craniu şi dantură de Homo sapiens.

1. Comparați craniul, scheletul și membrele omu-
lui cu cele ale celorlalte antropoide! Folosiţi şi figu-
rile 192 şi 193!
2. Desenaţi un arbore pe care să indicaţi evoluţia

rasei Homo!
3. Construiţi un tabel în care să scrieţi modul de

viaţă, armele şi uneltele predecesorilor omului! Ce
legătură este între construcţia corpului, modul de
viaţă şi volumul creierului?
4. Desenaţi o hartă a lumii şi indicaţi pe ea locuri-

le principale din punct de vedere al evoluţiei omu-
lui!
5. Să urmărim vestigiile, din punct de vedere al

evoluţiei omului, din Ungaria, care au fost acestea
şi unde s-au găsit, mai exact!
6. Faceţi legătura între cunoştinţele voastre învă-

țate la istorie despre istoria arhaică a omului şi
cunoştinţele voastre din biologie! Susţineţi o pre-
zentare proiectată!
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Schimbarea mediului 
înconjurător al omului

Evoluția de mai multe miliarde de ani a dus la
formarea biosferei de azi, care este încă în con-
tinuă dezvoltare. Trăind în acest mediu, omul
este rezultatul unit al evoluției biologice și cul-
turale. Prin acceptarea, transmiterea şi dezvol-
tarea culturii, omul a fost capabil să se ridice
deasupra existenţei sale biologice. Cu capacita-
tea imaginaţiei şi cu aptitudinea de planificare
a ţelurilor sale, omul, în aşa măsură a reuşit să
transforme mediul înconjurător, încât o mare
parte a acestuia este realizată de el. Despre

legătura dintre om şi mediul înconjurător
putem afla mai multe dacă studiem grupurile
de oameni care trăiesc pe Pământ. Există încă
fragmente de grupuri care trăiesc într-un mod
arhaic de viaţă în medii naturale înconjurătoa-
re. Pe baza studierii comunităților cu mod de
viață primitiv din ziua de azi şi pe baza vesti-
giilor diferitelor culturi vechi ale oamenilor ne
formăm o imagine despre dezvoltarea legătu-
rii dintre om şi biosferă.

Istoria legăturii dintre biosferă şi societatea
umană o putem împărţi în mai multe etape.
Prima ar fi cea mai veche perioadă când oame-
nii şi-au însuşit şi au folosit în mod direct bunu-
rile necesare furnizate de natură folosind cele
mai simple unelte. Hrana şi-au procurat-o prin
cules, pescuit sau prin vânat. Au trăit în peşteri
sau în alte locuri naturale protejate. Au utilizat
focul, au sortat şi au domesticit planetele şi ani-
malele. Societatea umană, atunci fiind încă
redusă la număr, a folosit o cantitate minimă din
rezervele biosferei (Fig. 201). 

A doua perioadă, perioada preindustrială, în
care a început lent să se dezvolte agricultura,
meşteşugăritul, s-au înfiinţat oraşele-state, au
început transporturile şi livrarea. Pe atunci, s-au
folosit doar puterea umană şi animală, precum şi
energia vântului şi a apei. Faţă de perioada pre-
cedentă a crescut utilizarea resurselor naturale
dar ceea ce producea biosfera era cu mult mai
mult  decât nevoile omenirii (Fig. 202).

Perioada industrială a adus o modificare
hotărâtoare în relaţia dintre biosferă şi societatea
umană. Din punct de vedere energetic epoca a
început cu utilizarea aburului, apoi s-a atins o
dezvoltare puternică prin folosirea energiei elec-
trice. În zilele noastre utilizarea energiei nuclea-
re. În cursul dezvoltării, cantităţi mari de materii
organice şi anorganice participă în metabolismul
biosferei. Procesul industrializării n-a folosit
doar materii prime, ci într-o măsură din ce în ce
mai mare a contaminat biosfera cu materiale de
descompunere. Şi în ziua de azi se construiesc în
lume obiective industriale, care nu iau în consi-
derare factorii biologici şi urmările acestora
(Fig. 203). 

Dezvoltarea dinamică a industriei a dus şi la
dezvoltarea intensivă a agriculturii. Creșterea
rezervelor mondiale de alimente a necesitat
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Fig. 201 Trib de vânători din Africa.

Fig. 202 Cultură de plante pe o plantaţie de orez din
Asia.
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industrializarea agriculturii. Acesta este un pro-
ces lent, care nu se poate realiza decât în mod
treptat. Și astăzi  mai sunt încă multe regiuni pe
Pământ unde nu găsim încă nici măcar semnele
de început ale acestui proces. În orice caz, dez-
voltarea agriculturii într-o asemenea direcţie
îndreaptă biosfera spre schimbări noi. Utilizarea
substanţelor chimice în agricultură, îngrăşămin-
tele chimice, substanţele chimice pentru pro-
tecţia plantelor au efect puternic asupra echili-
brului ecologic al biosferei (Fig. 204).

Industria, apoi dezvoltarea intensă a agricul-
turii au dus spre un proces de urbanizare. La
începutul secolului 20, acest proces a crescut
furtunos. Cea mai mare parte a populaţiei ţări-
lor dezvoltate din punct de vedere industrial au
devenit orăşeni. Şi în ţările aflate în curs de
dezvoltare, cea mai mare parte a populaţiei se
mută la oraş. În stadiul actual al urbanizării, pe
Pământ, oraşele cu populaţie mare se conto-
pesc, constituind complexe urbane gigantice.

Oraşul este un sistem ecologic creat de om în
mod artificial şi care se poate menţine numai
printr-un consum mare de material şi energie. În
acest sistem, omul a schimbat, practic, într-un
mod artificial toţi factorii de mediu. Pe lângă
trăsăturile avantajoase și confortabile ale mediu-
lui artificial al oraşului există şi riscuri şi perico-
le destul de mari. Pentru ca aceste pericole să fie
cât mai mici pentru umanitate şi mediu, planifi-
carea urbană nu poate lăsa în afara atenţiei legi-
le ecologice (Fig.205).

Densitatea clădirilor, căldura eliminată de
centralele de încălzire, poluarea aerului afectea-
ză puternic climatul marilor oraşe. Clădirile şi
pavajul şoselelor acumulează mai multă căldură
decât dacă pe aceeaşi suprafaţă ar fi numai sol.
Clădirile înalte construite unele lângă altele
micşorează circulaţia naturală a aerului.
Precipitaţiile se scurg rapid prin sistemele de
canalizare , iar apa ce rămâne folosește puțină
căldură pentru evaporare. Datorită cauzelor
amintite, temperatura medie anuală, în oraşele
mari este mai ridicată cu câteva grade față de
zonele învecinate. Temperatura pe cuprinsul
oraşului Budapesta este cu 1 grad C mai mare
decât în spaţiul liber din jurul oraşului. Aceeaşi
diferenţă este în Paris de 2°C, Frankfurt de 4°C,
Tokio de 5°C. Odată cu temperatura mărită,
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Fig. 203 Locul catastrofei nucleare de la Cernobîl.

Fig. 204 Agricultură intensivă.

Fig. 205 O parte a marelui oraş New York.
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aerul oraşului va conţine umiditate mai mică,
ceea ce din punct de vedere biologic este nefa-
vorabil pentru om. Pentru ca în oraş, aerul care
este bogat în dioxid de carbon, să se ridice şi să
se transforme în oxigen, este nevoie de mult
spaţiu verde în jurul oraşelor, precum şi de dru-

muri largi care duc în centrul orașelor și fac
posibilă schimbarea masei de aer (Fig. 206).

Aerul marilor oraşe este poluat, mai ales, de
industrie, termocentralele de încălzire şi de auto-
mobile. Din acestea provin dioxidul de carbon,
dioxidul de sulf şi oxizii de azot, diferiți compuși
cu plumb și praf în suspensie. Aceste particule
poluante dispersate coloidal în aer formează
deasupra oraşului un strat din care o parte va fi
înghiţită de radiaţiile solare, iar cealaltă parte va
fi oprită de energia eliminată din oraş. Poluarea
cu praf opreşte razele ultraviolete, astfel scade cu
10 la sută şi cantitatea radiaţiilor care formează
vitamina D. În spaţiile închise este periculoasă
inhalarea aerului cu fum de tutun, dăunându-i şi
celui care nu fumează. Aerul poluat, în afara
fiinţelor, poate dăuna şi clădirilor şi operelor de
artă din aer liber (Fig.207).

Echilibrul hidric în orașele  mari este influen-
țat în primul rând de pavajul solid și de canali-
zare. Din cauza scurgerii apei, în general rapidă,
nu se recuperează conţinutul de umiditate al
solului. Ca urmare, nivelul apelor subterane, în
oraşe scade. Odată cu urbanizarea se folosesc
cantităţi mari de apă. În urma creşterii necesită-
ților de apă din orașe, aprovizionarea lor cu apă
se face din surse subterane și de suprafață, din ce
în ce mai îndepărtate.  Cea mai îndepărtată fân-
tână a Budapestei este la 27 km de centrul ora-
șului, dar, de exemplu Stuttgart își obține apa de
la 156 km, iar Los Angeles de la o distanţă de
400 de km. O problemă mare prezintă şi canali-
zarea. Apa scursă din oraşe dăunează râurilor
înconjurătoare şi calităţii apei lacurilor. În eco-
sistemele naturale, solul şi vegetaţia sunt pătrun-
se de apă, apele scurse din canalizarea oraşelor,
în multe locuri se varsă în lacuri şi râuri fără
nicio epurare (Fig. 208). 

Printre caracteristicile solurilor marilor oraşe
amintim: lipsa de oxigen, conţinutul minim de
humus, lipsa totală a organismelor descompună-
toare, acumularea în exces a anumitor elemente
și dispariția altora. Dispariția vegetației în orașe
ne semnalează perturbarea echilibrului ecologic
al solului. Poluarea solului în orașe este agrava-
tă mult de deșeurile solide și de acumularea de
gunoaie. În localitățile mai mari, anual, pe un
locuitor se poate calcula 4m3 de gunoi (Fig.
209). Materiile ieşite din gunoi poluează în mod
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Fig. 206 Circulaţie de vehicule care poluează aerul.

Fig. 207 Efectul aerului poluat asupra operelor de artă
din aer liber.
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însemnat apele subterane. În oraşele mari, pen-
tru îndepărtarea gunoaielor se folosesc, în zilele
noastre numai procedee cu un coeficient minim
de poluare și care permit transformarea lor în
energie și materiale parțial reciclate. Aşa este de
exemplu termocentrala construită pe incinerator.

Biosfera a constituit o condiție indispensabilă
în formarea și dezvoltarea omenirii. Însă și apa-
riția omului a influenţat formarea biosferei. În
zilele noastre acest fapt a atins asemenea dimen-
siune încât, proiectarea și controlul influenţei
umane asupra mediului, face parte din sarcinile
cele mai importante ale societăţii. 

Omenirea trebuie să îndrume în aşa fel feno-
menele naturale produse în biosferă încât rămâ-
nă în continuare echilibrul ecologic şi să asigure
condiţii de viaţă corespunzătoare şi pentru gene-
raţiile viitoare.
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Fig. 208 Poluarea industrială a apei.

Fig. 209. Depozitare de deșeuri în jurul unui oraş
mare.

1. Analizați perioadele dezvoltării umanităţii,
explicând ce a fost avantajos şi ce nu, în comparaţie
cu ziua de azi!
2. Luați în considerare fiecare domeniu al vieții!
3. Ce putem face personal pentru păstrarea inte-

grităţii biosferei? Oare,într-adevăr, o facem?

1-160 biologia12 2015 roman6. tord.qxd:1-80 biologia12.qxd  3/22/16  10:39 AM  Page 155



156 REZUMAT

REZUMAT

În decursul perioadei preistorice a Terrei, etapa
timpurie a evoluției biosferei a fost influențată de
formarea suprafeței terestre și a atmosferei.
Conținutul de vapori de apă din atmosfera primiti-
vă s-a condensat pe suprafața răcită a Pământului și
a format oceanul primitiv. Acest mediu reductiv al
atmosferei primitive, împreună cu substanțele anor-
ganice pe care le conținea, a format o masă de sub-
stanță inițială, suficientă pentru transformarea sub
acțiunea diferitelor energii prezente în mediu, a
compușilor anorganici în compuși organici. Din
macromoleculele de substanțe organice s-au format
apoi primele sisteme vii, care aveau metabolism
propriu și erau capabile de reproducere. Astfel înce-
pe procesul evolutiv, și conform estimărilor, apari-
ția procariotelor a avut loc cu trei miliarde de ani în
urmă. Speciile autotrofe din acest grup au început
să producă oxigen, care a dus la schimbarea trepta-
tă a compoziției atmosferei, aceasta devenind oxi-
dativă. Stratul de ozon, format din oxigenul atmos-
feric, a reținut în atmosferă razele ultraviolete sosi-
te pe Pământ, și astfel, după un timp organismele
vii s-au extins și pe uscat. Apariția celulelor euca-
riote a însemnat formarea unui sistem de adaptare
mai eficient, la formarea sa au contribuit celulele
procariote ancestrale și cianobacteriile. Atmosfera
cu un conținut de oxigen tot mai ridicat a dus la
apariția respirației, ce a avut un rol important în
începerea evoluției organismelor eucariote plurice-
lulare. 

În faza incipientă a perioadei paleozoice, în
perioada cambriană s-au răspândit algele eucariote,
iar la numeroase specii de nevertebrate s-a format
scheletul calcaros. Ordovicianul a fost perioada de
diversificare în continuare a algelor și cea a formă-
rii urocordatelor. În silurian are loc prima tentativă
de ieșire pe uscat a algelor, dar acest lucru are loc
numai în devonian. În zonele mlăștinoase s-au sta-
bilit pteridofitele ancestrale, apoi acestea au fost
urmate de diferite specii de animale. În apele din
devonian s-au format și peștii osoși și cartilaginoși,
iar pe uscat s-au format amfibienii. Perioada carbo-
niferă este determinată de formarea supercontinen-
tului unic Pangaea. În zonele cu climat umed tropi-
cal din apropierea Ecuatorului se formează păduri
de mlaștină din ferigi uriașe, de mărimea unor
arbori, iar în mediul mlăștinos s-au răspândit amfi-
bienii. În ultima perioadă a paleozoicului, permian,
climatul devine mai uscat, organismele cu necesar
ridicat de umiditate au dispărut, sau și-au restrâns

arealul de răspândire. În această perioadă, evoluția
biosferei a fost favorabilă răspândirii gimnosperme-
lor și reptilelor. 

La începutul perioadei mezozoice, în triasic,
supercontinentul Pangaea s-a divizat în două.
Suprafața celor două mase de uscat rezultate,
Laurasia și Gondwana, era acoperită de plante rezis-
tente la secetă. Începe răspândirea reptilelor uriașe.
La sfârșitul perioadei triasice au apărut primele
mamifere. În perioada jurasică, speciile predomi-
nante de arbori sunt coniferele, și aceasta este
perioada de glorie a dinozaurilor. La sfârșitul jurasi-
cului apar păsările ancestrale. În cretacic are loc o
puternică migrație a continentelor ce va prefigura
distribuția actuală. În această perioadă mai răcoroa-
să și mai uscată are loc o restrângere a gimnosper-
melor în favoarea angiospermelor, iar prin capacita-
tea lor rapidă de adaptare, cuceresc majoritatea
habitatelor. Până la sfărșitul perioadei, reptilele
ajung pe cale de dispariție, lăsând posibilități de
afirmare evoluției păsărilor și mamiferelor. 

La începutul perioadei neozoice, în terţiar are
loc răspândirea strămoșilor speciilor vegetale de
gimnosperme și angiosperme care formează înveli-
șul vegetal actual. Fenomene evolutive marcante au
loc și la speciile de mamifere. În cuaternar tempe-
ratura devine tot mai scăzută, și are loc un proces
marcant în dezvoltarea biosferei: evoluţia omului.
Omul apărut în cuaternar are ca strămoși specii de
primate hominide primitive. Evoluția primatelor
începe în prima parte a terțiarului și a dus la forma-
rea speciilor de driopitec, forma ancestrală a prima-
telor hominide. Spre sfârșitul terțiarului are loc
separarea dezvoltării ontogenetice a primatelor și a
hominidelor. În evoluția hominidelor are loc trece-
rea de la prehominini, care dispar, la euhominini.
Speciile care au evoluat pe ramura colaterală au dis-
părut și a rămas omul actual, Homo sapiens, care s-
a răspândit pe continente. Principalele elemente ale
procesului evolutiv au fost dezvolarea creierului,
adoptarea poziției corporale erecte și bipedismul,
utilizarea mâinilor la confecționarea de unelte,
nutriția omnivoră și comportamentul social. Ca
rezultat al acestora la om apare un creier dezvoltat,
vorbirea și organizare socială complexă. Finalizarea
acestor elemente o întâlnim la Homo sapiens.
Apariția omului a avut ca rezultat și modificarea
mediului biologic și geografic. Din această cauză,
ocrotirea și conservarea biosferei este una din cele
mai importante sarcini sociale ale umanității. 
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păduri subtropicale umede 93
păduri tropicale străvechi 85, 86, 87, 88
păduri umede 71
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* poluarea cu ţiţei 113
* poluarea aerului 111, 112, 153, 154
* poluarea apelor 155
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* potenţial de reproducere real 58
* primate ancestrale 146

* primele sisteme vii 132
* procariote 131, 132, 143, 145, 156
* procesul de urbanizare 153
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* producători 50, 51
* producţie biologică 53
* producţie primară 53, 84
* producţie secundară 53
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* proprietăţile chimice ale aerului 40, 41
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* radiaţie adaptivă 127
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răspândirea indivizilor în biosferă 32
reactorul atomic de la Cernobil 153
recif de corali 83, 108
ren 103

* recombinare 19, 124
* relaţii trofice 50, 51
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* rezistenţă / adaptabilitate 35
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* selecţie artificială 122
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savană împădurită 90
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secvenţă de pădure străveche 109
separarea suprafeţelor de uscat 134, 137, 139,

140, 141, 143
sinteza artificială de ADN 25
Şopârla arhaică neozeelandeză / tuatara 109
specii de australopitec 
specii de Dryopithecus 147
specii de plante rezistente la umbră 38
stejeriş pe nisip 75, 76
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* tehnologie genetică 23, 25, 26, 28, 30
* tipurile de distribuţie spaţială a indivizilor 57
* tipurile plantelor cormofite 42
* transfer de gene 126
* transmitere genetică intermediară 11, 12
* transmiterea caracterelor sexuale 15
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terapie genetică 30
tipuri de energie 52
transplant de gene 24, 25, 27, 30
trib cu mod de viaţă cinegetic 152
tundră împădurită 102
urs panda uriaş 110
variaţia anuală a precipitaţilor şi temperaturii

34
* vârsta indivizilor 59
* vegetaţia de acoperire a pădurii de stejar 70

zimbru 98
zoofage 63

* zonalitate 33, 81
* zonele forestiere ale Ungariei 69
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