Cetatile Dacice
In zona Cetatilor Dacice si anume Valea principala superioara a raului (paraului) Orastiei, intre
Cabana Costesti si Cetatea Sarmisegetusa Regia, apoi Valea Gerosu, Valea Mica, Valea Larga si
Valea Faeragului s-a efectuat o revizie radiometrica, insistandu-se in privinta punctelor de masura
in siturile cetatilor Sarmisegetusa Regia, Blidaru si Cetatuia, in perimetrele cantoanelor silvice
Costesti si Faerag precum si in zona unor locuinte si case de vacanta.
Concluzia este ca fondul natural in zona este foarte ridicat din punct de vedere al radioactivitatii.
Acest fapt se amplifica in urma unor activitati miniere care au fost abandonate fara nici o masura de
protectie a mediului. Mai mult, am constatat ca s-a folosit material din haldele care contin material
radioactiv pentru constructia unor drumuri forestiere. Deci populatia din zona, turistii sau trecatorii
ocazionali sunt expusi la iradiere prin:
-

Inhalarea gazelor radioactive din interiorul cladirilor si din lucrarile miniere abandoanate;

-

Expunerea directa a organismului in apa, in timpul manipularii rocilor, in timpul stationarii in
zonele cu risc de contaminare;

-

Consumarea apei din zonele care au un continut ridicat de radionuclizi;

-

Consumul unor alimente din zona – peste , lapte, ciuperci,...

Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina (PNG) este localizat in Muntii Surianu, in grupa
Muntilor Orastiei si a Sebesului. In valea principala se vad roci formate din sisturi cristaline
mezometamorfice

cat

si

epimetamorfice.
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mezometamorfice se pot vedea in lucrarile industriale – drumuri, terasament de cale ferata, lucrari
miniere: ganise, paragnaise, amfibolite,

precum si micasisturi care apar in cele mai diverse

combinatii impreuna cu granatii, distenul si staurolitul. Aceste roci contin multe minerale:
staurolitul (FeMgZn)2 Al2(SiAl)4O22(Oh)2; gnaise care contin cuart, feldsphati, muscovite si mica –
Kal2(AlSi3)O10(OH); biotit – (K2(OH)4(MgFeAl)6(SiAl)O20-; epidot – (Ca2AlFe)3Si3O12OH; apatit
Ca5(PO4)3; turmalin (NaCa)(LiMgFeAl)3(AlFe)6B3Si6O27(O OH,F)4; magnetit Fe3O4; ilmenit
FeTiO3; zircon ZrSiO4; monazit (CeLaNbTh)PO4; pirita FeS2 precum si alte minerale in cantitati
mai mici cum ar fi disten, clorit, sillimanit, andaluzit, hornblende, corderit, augit si diferiti granati.
Pesntru o situatie corecta ar trebui analizata si Valea Streiului unde au fost nenumarate zone miniere
iar la executarea drumurilor industriale s-a folosit material din haldele vailor apropiate. Este
adevarat ca in aceasta zona au fost mai mult lucrari de explorare. Datele despre exploatarea miniera
11 sau 11 vechi, cum mai era cunoscuta, exploatare inchisa de SOVROM, nu sunt cunoscute. Era
ceva obisnuit sa fie parasite depozitele de minereu, de aceea ar fi necesara o evaluare radiometrica.

Dintre rocile epimetamorfice care se gasesc mai mult in zona nordica se pot vedea rocile
sedimentare formate in proterozoic dar transformate in roci cristaline epimetamorfice din perioada
orogenezei hercinice. Ele sunt prezente in succesiuni si in componenta corpului de roci bazaltice si
ultrabazaltice usor de recunoscut dupa forma rotunjita sau chiar lenticulara.
In urma unor lucrari de decopertare se pot vedea etapele genezei. Sunt bine reliefate procesele de
metamorfoza, de scufundari si ridicari alternative sau fracturile care s-au produs in timpul acestor
miscari. Eroziunea, care a actionat ca un fierastrau utias, a acreat adevarate complexe peisagistice.
Nici apa nu a fost mai prejos. Captarea in subteran a unor cursuri de apa care vin din zona cristalina,
au actionat in calcare, formand vaile uscate sau oarbe, si monumentalele pesteri. Aceasta zona,
avand un alt nivel de fond natural radioactiv, prezenta gazelor de Radon si Thoron pot crea
probleme desfasurarii unor activitati in zona. Atat dolinele – tacame sau catame, cat si defrisarile
facute aiurea, influienteaza panzele de apa freatica care in urma lucrarilor miniere sunt predispuse la
modificari majore atat in circuitul lor natural cat si in privinta continutului de substante chimice,
radionuclizi sau nitrati. De obicei, apa care are un continut ridicat de calciu (apa provenita din
calcare) poate dizolva si transporta in aval, cesiu, rubidiu si potasiu, impreuna cu strontiu. Daca se
mai folosesc si ingrasamintele minerale, migrarea metalelor grele se face cu mare usurinta in
plantele din zona. De multe ori, pedologii recomanda ca pe solurile saturate cu calciu sa nu se mai
introduca amendamente care contin calciu pentru ca migrarea strontiului in plante nu poate fi
blocata. Azotatul de calciu usureaza reactia de schimb intre metalul absorbit si cationul de calciu
dar in cantitate mare se poate ajunge la contaminarea masiva cu nitrati a apelor freatice. De aceea
este bine ca si clorura de calciu CaCl12 sa inlocuiasca Ca(NO3)2. Trebuie doar putina atentie la
manipulare deoarece clorura de calciu este putin toxica. Avand in vedere ca agricultura este putin
reprezentata in vale, acest fenomen este mai putin important pentru zona. Apa fiind contaminata
insa pana la iesirea din Orastie, fenomenul poate fi evidentiat in aval. Apa poate insa crea probleme
de alta natura in amonte. Elementele metalelor grele sau a radionuclizilor pot fi gasite in cantitati
mult mai mari in continutul de lapte sau a derivatilor si mai ales in corpul pestilor. Un peste poate
stoca in corp de 350.000 de ori mai multi radioactivi decat contine apa in care traieste. Nici plantele
subacvatice nu fac altfel. Cat despre muschi si licheni, ce sa mai vorbim!
De aceea, este necesar un studiu amanuntit si pentru apele freatice. Ele sunt alimentate atat prin
infiltrarea precipitatiilor cat si prin unele paraie care creaza ponoare. Lungimea lor fiind de sute sau
mii de metri, vin in contact cu multe tipuri de roci. Friabilitatea rocilor din zonele miniere, galeriile
deschise in subteran si care au nenumarate rostogoale sau suitoare spalate de ape, fac ca aceste ape
sa-si altereze calitatea. Paraul Orastie, cu lungime de ≈ 50 \km, aduna afluientii pe o suprafata de
400 Km2. Pe langa cei 60 – 65 milioane de m3 de apa pe care o duce in Mures, mai duce si aluviuni
si substante biologice. Este adevarat ca in aval toate substantele sunt intr-o puternica dilutie, se

incadreaza in normative dat toate substantele periculoase urmeaza circuitul trofic cu finalizare in
corpul uman.
Moduri de poluare a apelor cu metale grele si radionuclizi. Cand se vorbeste despre pH-ul apei intro zona unde sunt lucrari miniere, trebuie sa se tina seama si de acele reactii chimice care se petrec in
teren. Un caz deosebit dar obisnuit este prezenta piritei care prin oxidare chimica si biologica duce
la modificari substantiale ale pH-ului din apa care spala zilnic atat galeiriile cat si haldele de
minereu sau steril care, majoritatea sunt abandonate in zone cu ape cu debite constante. In ultimul
timp, multe halde au fost folosite la constructia unor drumuri locale, comunale, forestiere sa
industriale. In zonele montane, aceste drumuri sunt spalate de apele pluviale sau de ape din
subteran. Oxidarea se poate face si in prezenta unor bacterii, cum ar fi thiobacillus ferroxidant. In
acest caz se genereaza un drenaj acid care duce la scaderea pH-ului. In mediul acvatic din rau, va
cfreste foarte mult solubilitatea materialelor nucleare naturale – Thoriu si Uraniu. De fapt, acest
proces de oxidare este intrebuintat pe scara larga, industriala, in Canada si SUA, pentru extragerea
U si Th, unde tiobacillus fenoxidans si ferroxidans sau ferobacillus thiooxidant si ferroxidans isi fac
„datoria” foarte bine.
Pentru a cunoaste poluarea apelor din vale este necesar sa se studieze atat zona prin care trece raul
propriu-zis cat si zonele afluientilor. Este o munca vasta care trebuie sa se desfasoare printr-o
colaborare interdisciplinara si transparenta.
Este necesar sa se identifice toate substantele poluante incepand de la izvoare. Acestea se
coroboreaza cu subnstantele poluante care sunt sub forma de pulberi si cafre se pot depune departe
de sursa. Etapa urmatoare este stabilirea gradului si a modului de combinare a substantelor chimice
si caile de migrare in lantul trofic sau capacitatea solului de a retine sau de a stabiliza aceste
substante. Sunt factori poluatori care pot fi perceputi usor (hartii, ambalaje) dar sunt si factori care
trec neobservati, care nu sunt perceputi de organele umane de simt (insumarea in timp a efectelor
biologice datorate expunerii continue la doze mici, face ca efectele sa nu fie perceptibile perioade
lungi de timp).
Poluarea in amonte are mai multe surse si anume galeriile de mina abandonate sau in functiune care
sunt spalate zilnic de mii de litri de apa freatica, haldele miniere care sunt spalate de apele freatice
sau de suprafata si decantoarele miniere care sunt generatoare de ape poluate cu diferite metale.
De obicei, toate lucrarile miniere pentru minerale complexe sunt si generatoare de poluare cu
elemente radioactive solide, in dilutie sau gaze. Cantitatea rezidurilor creste cu 5 – 10% pe an. Ele
contin As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, U, Th, Sr,... Elementele ca Au, Cd, Cu, Fe determina ruperea
membranei celulare. Altele, substituie elementele chimice vitale: Li inlocuieste Na, Cs inlocuieste

K, Ba si Sr inlocuiesc Ca, iar Cd inlocuieste Zn. Metalele grele sunt otravuri protoplasmatice
puternice care stimuleaza cresterea plantelor prin fenomenul de intoxicare stimulatoare cu substante
otravitoare. Acest fenomen este foarte inselator. Cei neavizati vor lasa animalele sa pasca aceste
plante, fara sa stie ca astfel vor participa la ciclul de migrare a metalelor grele. In cele din urma,
laptele si carnea vor ajunge la om!
De asemenea, in zonele de exploatare a fierului – pirita, se formeazea acid in apa care vine din
galerie dupa o reactie chimica simpla dar continua. In zonele montane sunt destule exploatari si
explorari de mine pentru elemente uranifere. Aceste lucrari au o istorie veche dar abia in ultimii ani
s-au cunoscut detaliile. Efectele negative insa nu au asteptat istoria! Si asa suntem bombardati de
neutroni care se produc in mod natural cand radiatia cosmica bombardeaza moleculele de azot din
atmosfera. Atat radiocarbonul cat si tritiul sunt radioactivi. Sunt zone unde radioactivitatea naturala
a solului sau a rocilor depaseste de 5 – 6 ori valorile normale. La suprafata acestor zone se pot gasi
neutroni care provin fie din fisiunea spontana a uraniului fie din reactiile nucleare provocate de
razele cosmice in straturile de la suprafata zacamintelor. Acest tip de reactie este foarte redusa. Sunt
vai unde se gasesc i exces gaze radioactive Thoron si Radon, mai ales in zilele cu umezeala ridicata
si fara vant. Acestea provin fie din emanarea normala din sol, fie din galeriile de aerare ale minelor.
Apa din galerie scoate elementele radioactive dar nu le transporta la distante mari deoarece
elementele se precipita pana la o distanta de 5 Km. La orice viitura insa, apa transporta aceste
elemente solide tot mai in aval. De altfel, aceste elemente pot fi transportate si de animale sau chiar
de oamenii care consuma fara sa stie, apa contaminata radioactiv.
Probleme deosebite ridica haldele si decantoarele care au fost abandonate. Fiecare ploaie contribuie
la transportul minereului in aval. De altfel, in ultimul timp si omul a inceput sa foloseasca aceste
materiale la constructia drumurilor, a caselor sau in lucrarile hidrotehnice, fara sa constientizeze
riscul la care se expun.
Actiune elementelor radioactive se manifesta sub diferite forme pe parcursul a mai multor etape si
anume:
-

Actiune imediata
o Reactia nucleara schimba constituientii macromoleculelor organice;
o Interactioneaza cu structura biologica perturband functiile biologice;
o Interactiunea fizica schimba configuratia electronica a compusilor biochimici
o Prin reculul nucleului sau a electronului ciocnit, se formeaza radicali liberi
o Se modifica mediul biochim,ic unde este structura organica care duce la formarea de
agenti toxici (radiatiile ionizante care bombardeaza apa din organism sau din natura,

formeaza apa oxigenata H2O2 si radicali oxidrili). In final, se ajunge la modificari
structurale a acizilor nucleici.
-

Actiune indepartata
o Este reprezentata de efectele somatice si genetice in mod dreamatic ducand la cresterea
numarului de neoplasm,e pentru cei expusi.

-

Interactiunea radiatiilor cu materia vie:
H2O →H2O+ +e- timp de 10-15sec

o Etapa fizica
o Etapa fizico chimica

o H2O →H++OH-

timp de 10-5 sec

o H2O + e- →H2O-→H + OHo OH + OH → H2O2
o Etapa chimica
o Etapa biologica

e- →ADN

timp de 1 – 10 sec
timp de 10 min → zeci de ani

Paraurile, dupa ce parasesc versantii muntilor ajung in zonele poluate. Aici primesc alt tip de
poluare – nutrientii NO2 si NO3. Acestia ajung din gospodaria oamenilor direct in apa, prin solul
caracteristic. Se stie ca „vetrele” satelor sunt facute din bolovanis si au pante abrupte. Nivele de 250
mg/l nu sunt deloc neobisnuite in multe zone, dar nu pot fi percepute de om. Apa de multe este rece,
iar agentul poluator devine inodor si insipid. Solul care este imbibat cu azot si potasiu fixeaza in
prima faza atat metalele grele cat si elementele radioactive. Chiar le ajuta sa-si continue migratia in
lantul trofic. Cand fenomenul de absorbtie coloidala sau complexare nu mai este posibil din cauza
saturatiei, se declanseaza poluarea. La acest nivel, factorii geogeni si antrogeni sunt in echilibru si
contribuie la poluarea apei. Fenomenul nu se mai desfasoara liniar. Dar paraul nu se opreste aici. El
isi continua cursul pe langa orase sau chiar le traverseaza. Apar marile reziduuri menajere care pe
langa nutrienti contin Zn in exces si diferiti compusi macromoleculari care nu se distrug repede.
Economia este omniprezenta. Agricultura foloseste ingrasaminte, amendamente, stimulatori, toate
de multe ori in exces. Industria concureaza serios la poluarea apelor subterane si de suprafata. In
anumite zone, continutul acestor elemente din soluri sau apa, este cu mult peste limita admisa si
efectul asupra vegetatiei trece de nivelul benefic si se ajunge la inhibarea nu numai a procesului
normal de crestere si dezvoltare a plantelor dar duce si la dereglari a fuctionalitatii altor componente
ale mediului inconjurator.
Majoritatea studiilor sunt punctuale si nu reflecta nici nivelul de incarcare, nici cel de poluare.
Studiile care sa reliefeze interactiunea factorilor poluatori, coroborati cu studii geologice, climatice,
pedologice sau hidrologice se gasesc numai la nivel academic. Cunoasterea cat mai corecta a
situatiei ajuta nu numai la „ruperea” lantului de migrare dar si la o stabilizare primara a
fenomenului poluator. Studiile interdisciplinare, transparenta decizionala guvernamentala si

administrativa locala, colaborarea cu societatea civila, pot accelera munca de depoluare sau de
evitare pe viitor a accidentelor ecologice.
Un factor important pentru stabilzarea metalelor grele si a radionuclizilor este mentinerea unui pH
cat mai neutru in apele care transporta asemenea elemente.
In urma defrisarilor masive facute aiurea, natura nu se mai poate reface. Zona forestiera a fost
domeniul solurilor cambrice – soluri brune, acide. Sunt foarte putin podzolice. Ele se gasesc sub
padurile de molid, de amestec si in tufisurile subalpine. Grosimea este limitata la cativa centimetri
iar microorganismele le descompun lent, dar sigur. Pe vai se pot identifica soluri aluvionare,
hidromorfe si pe areale reduse, soluri turboase. Toate tipurile de soluri prezinta un pH cuprins intre
3,5 la suprafata si 4,7 la adancime. In apele de suprafata unde deverseaza apele de mina, pH este
puternic modificat.
Precipitatiile care in ultimii ani trec de la o extrema la alta, chiar cu depasiri istorice, creaza
modificari puternice in circuitul apei si deci in transportul anumitor elemente din amonte in aval.
Practic, toate datele hidrometrice trebuiesc reconsiderate. Avand in vedere ca problema poluarii cu
radionuclizi este cea mai periculoasa, este util studiul nu numai a efectelor ci si a cauzei si mai ales
lucrarile miniere care genereaza acest tip de poluare. In zona s-au facut prospectiuni pentru vivianit
Fe3(PO4)22H2O, vad MnO2nH2O si monazit (CeLaNb)PO4.
In rocile sedimentare – gresii, in prezenta intercalatiilor de material argilos, nivelul de
radioactivitate creste simtitor. In zona studiata se pare ca intr-o tona de roca au fost gasite 10 – 17 gr
de minereu de thoriu. De obicei, in rocile magmatice raportul Th/U este de 3/1 (comparativ, in apa
marii raportul este de 1/3). Radiu , intr-un gram de roca se poate gasi in cantitate diferita, in funtie
de tipul de roca si anume: in sist – 16-26x10-12 gr, in calcar – 3-4x10-12gr iar in gresii – 3-9x10-12gr.
De aceea, o metoda simpla de evidentiere a zacamantului este chiar metoda emanometrica,
masurandu-se aurora de dispersie gazoasa formata deasupra zacamantului. Anomalia trebuie sa fie
de 2 sau de 3 ori mai mare decat fondul pentru a fi concludenta. Daca, in cazul radonului, radiatia
alfa nu trece prin piele (dar este foarte periculoasa prin inhalare), radiul devine periculos pentru ca
prin dezintegrare produce atat radiatia beta cat si gama. Atat gaze cat si particule solide pot fi gasite
in apa din subteran sau in cea de suprafata si sunt foarte usor asimilate in lantul trofic cu finalitate in
organismul uman.
In urma evaluarilor radiometrice am identificat 16 lucrari miniere dintre care doar jumatate au fost
cercetate:

1. Valea Gerosu – sunt galeriile 11 si 11 bis, 15; 16 si galeria depou. In zona sunt patru galerii
dintre care doua pot fi vizitate:

-

Galeria 15 este activa din punct de vedere hidrologic, avand un debit, la data masuratorilor de 3
– 5 l/min, apa drenand un precipitat de culoare galben rosiatica;

-

Galeria 11 este blindata cu zid de beton. Este fosta exploatare sovietica. In zidul de beton se pot
vedea scurgeri de aceeasi culoare galben rosiatica. Este singura inchidere realizata ecologic;

-

Galeria 11 bis sau 11 Nou, a fost dinamitata si este la cativa metri in aval de galeria 11 vechi;

-

In amonte de aceste galerii exista inca trei lucri miniere vizibile; posibil sa fie doar halde
miniere (nu au fost cercetate).

Toate lucrarile sunt langa drumul industrial care trece la Baru Mare (alta zona miniera). Daca
galeria 11 vechi a fost inchisa in 1964, celelalte au fost abandonate in 1990. Galeria 15 are 3,5 Km
lungime si are 2 intrari. Galeria 16 are doar 250 m lungime. Valorile radiometrice masurate au fost:
perete stanca: 100 – 174 cps; galeria 11: 80 – 100 cps; galeria 11 bis: 90 – 120 cps; si galeria
activa: 100 – 174 cps.
Nivele ridicate am gasit in halda de pe versantul opus drumului de acces, in zona unde a fost
depoul locomotivei. Nivelul mediu a fost de 324 – 700 cps, dar au fost zone cu o activitate mai
ridicata, de 950 – 1100 cps. Am masurat si pH-ul apelor, si anume in galerie: 4,2; pe vale 5. Fondul
in zona a fost de 50 – 80 cps. Lucrarile sunt la 810 m de drumul principal.
2. Valea Mica – este galeria 18.

Accesul se face din vale spre amonte, 1,8 Km (pana la un pod nou de beton) apoi inca 1,8
Km pe valea din stanga. Mina a fost inchisa in 1989, nu s-a exploatat nimic. Apa este
puternic contaminata (nu avem masuratori exacte), dar valorile de 350 – 700 sunt obisnuite.
Versantii vaii au nivele de 200 – 280 cps pe un fond natural de 80 – 90 cps. S-au gasit
bolovani de minereu care contineau 250 βq/0,5 Kg. Am masurat pH-ul apei: valea cu galeria
4,2 – 4,5; Valea Mica 5,5 confluienta cu Valea Gradistei 5,2. Minereul care acum este
folosit la reconstructia drumului forestier este de culoare brun roscat, cu depuneri liniare de
culoare negru intens.
3.

Valea Larga – galeria este pe versantul stang la aproximativ 800 m amonte. Se vede

doar urma prabusirii intrarii galeriei si cateva lemne de mina. Valorile gasite au fost de 80 –
100 cps si 80 – 90 cps pe versantul opus.

Cateva concluzii importante:
a. galeriile au lungimi diferite, de la cateva sute de metri la 3,5 Km;
b. galeriile sunt in majoritate suprapuse si unite prin rostogoale si suitoare;
c. se pare ca prin galeria de pe Valea Mica urma sa se scoata minereul si de la alte
galerii;
d. este greu de evidentiat originea apelor freatice din galeriile de mina pentru ca ele
circula liber prin sistemele miniere.
4. Am executat eveluari radiometrice in Valea Faeragului pana la 2,5 Km in amonte.

Am gasit un fond natural de 45 – 50 cps, cu valori mai ridicate in zidul de sprijin al fostei
cabane IFET si anume 80 – 110 cps. Materialele de constructie, in mod special caramida
prezinta nivele mici, de pana la 35 cps. La 1 Km distanta de confluienta cu apa Gradistei, pe
paraul din dreapta amonte, stancile din zona au prezentat nivele de 115 – 143 cps, iar
argilele din zona au nivele de 75 – 77 cps (zona Vaii Merisanu).
5. In zona turistica Costesti, s-au gasit nivele de 60 – 84 cps in zona platoului.

6. Dar in apa, in mod deosebit in golfuri, nivelele sunt mult mai mari, si anume de 100 – 115
cps fiind preponderente. Materialele de constructie a drumului (parapeti, materiale de
umplutura) au nivele de 75,132 cps. Valorile nu pot fi concludente in cazul materialelor de
constructie a drumului pentru ca nu toate sunt din zona imediat apropiata.
7. Casa de vacanta – Valea Faeragului, proprieter Fam. Radu Trufas: fond natural 45 – 50 cps;
zid de sprijin 88 – 100cps (construit cu materiale aduse din alta zona); stanci versant opus
125 cps, argila drum 70 – 77 cps.
8. Cantonul Silvic – camere rezervate pentru PNG: zidurile au zone cu 90 – 110 cps; cimentul
de la intrare 60 cps; in aer, inainte de aerisirea camerei 190 – 210 cps, dupa aerisire 160 cps;
iar in curte fondul este de 35 – 45 cps. Concluzia este ca nivelul de gaze radioactive in
incaperi este foarte ridicat si sugeram sa se faca o aerisire continua.
9. Cetatea Cetatuia – in curtea interioara am gasit nivele de 50 – 60 cps; zidurile de piatra 40 –
50 cps; nivele ridicate am gasit in cei doi „tumuli” formati din argila si piatra. Nivelele au
fost de 84 – 90 cps.

10. Cetatea Blidaru: in zona cisternei exterioare 90 – 114 cps. Nivele maxime sunt la baza
constructiei si in tunelul care merge spre cetate.

11. Cetatea Sarmisegetuza Regia: zidurile au nivele de 35 – 60 cps; umplutura de argila – nivele
de 50 – 70 cps; fondul curtii interioare 45 – 60 cps; zona depozit grau carbonizat 110 – 115
cps.

Mentionam ca nu am facut nici o masuratoare de adancime pentru ca nu am gasit o asemenea zona
cu lucrari arheologice; pH-ul apei in cetate = 5. Cateva date asupra unitatilor de mnasura utilizate in
aceasta lucrare, pana acum. Am folosit unitatile cps = cicli pe secunda sau dezintegrari pe secunda.
1 cps – 1 βq reprezinta in sistem international, activitatea unui radionuclid. Nu am evaluat in Sv
(Sievert) doza colectiva absorbita. Este un sistem de masura cu conotatii semnificativ genetice. Dar
pentru ca nimeni nu stie cine este expus, cat timp, la ce factori se face expunerea, evaluarea in
unitati, s-ar crea discutii. Deocamdata ne-a interesat doar identificarea surselor precum si potentialul
de contaminare.
Pentru a calcula corect doza eficace reala de expunere, trebuiesc cunoscute doza beta si gama ale
expunerii intr-un an; doza radionuclizilorincorporati timp de un an; expunerea prin inhalare a

radonului sau a deseurilor timp de un an; si consumul unor produse de origine animala sau vegetala
din nou, timp de un an.
Pentru a evalua corect doza la care este expus un turist care viziteaza zona, ar fi necesar sa se
cunoasca nivelele datorate materialelor radioactive naturale existente; modul de patrundere in
organism (prin apa potabila, praf, alimente); inhalarea aerului cu aerosoli radioactivi (din cladiri,
din grote); studiul tipurilor de radionuclizi stabili sau rezultati din dezintegrarea continua (238
U→234 U→234Pa). Ar fi util daca s-ar cunoaste in plus, pentru fiecare turist doza deja inhalata in
organism si doza care se inhaleaza in perioada stationarii in zona si mai ales in zonele expuse.
Avand in vedere ca trebuie sa se tina seama de sursele de expunere, orice sursa naturala este destul
de periculoasa. Conform normativelor internationale, pentru un turist se considera valori maxime,
valoarea de 0,3 mSv/an →0,1µSv/h, iar pentru un localnic se poate accepta 1,0 mSv/an →0,5µSv/h.
Trebuie sa se tina seama de faptul ca tot mai multi turisti care vin in zona, in special turistii straini
au in dotare dozimetre. De aceea zonele cu probleme ar trebui marcate. Nu trebuie sa ne ascundem
in spatele unor cifre. Normativele sunt stabilite politic; in fiecare an sunt tot mai drastice. Deja se
considera ca limita dozei efective este de 20 mSv/an in ultimele 12 luni, iar limita derivata lunara
este de 1,7 mSv/luna. Nici o doza de radiatie nu este lipsita de risc, in concluzie, nu este suficient de
a se respecta doar o valoare limita. De aceea, ultimele recomandari ale Comisiei Internationale
pentru Radioprotectie, recomanda doza maxima de 1 mSv/an dar pentru public, doza de
constrangere trebuie sa fie de 0,3 mSv/an. Peste aceasta valoare, apare Primul Nivel de Ingrijorare.
Cred ca Recomandarea lui Morgan – USA – 1971 este valabila si astazi. Singura ipoteza prudenta
care poate fi facuta de catre agentiile care stabilesc standardele de radiatii este si a fost ca nu exista
o doza prag, sau un debit al dozei atat de mic, incat probabilitatea leziunilor provocate de radiatii,
chiar la doze foarte mici si debite ale dozelor, ca cele considerate ca acceptabile pentru expunerea
populatiei.
Cea mai grava poluare care are efecte dure este amenajarea turistica necorespunzatoare a
teritoriului. Neconcordanta calitativa si cantitativa dintre resursele turistice si dotarile aferente duce
in mod sigur la probleme negative in functionare, cu repercursiuni sigure in efecienta turistica, cat si
la deteriorarea resurselor precum si a dotarilor. Este destul de complicat de a da sugestii referitor la
dotari. Turismul se desfasoara numai sezonier, unele familii au singura activitate desfasurata, au
aparut case de vacanta care duce la diminuarea fluxului de turisti si sunt multe activitati turistice
desfasurate necontrolat. Putine cazari sunt de „o margareta” si putine de cinci „margarete”. Singura
zona amenajata cat de cat pentru turism este intrarea in Parc, la Costesti. Aici insa, supra
dimensionarea factorului antropic duce la degradarea mediului. Factorul natural este incet dar sigur
sufocat. Nu credem ca un exces de amenajari ar rezolva problema; nici un exces de compactare a

infrastructurii nu ar rezolva ceva. Singura solutie este de a gandi un plan de organizare la care sa
participe toti factorii interesati – Primaria, Parc, Ocol, Agentie de turism,..., atat in respectarea
Patrimomniului (istoric, natural) cat si in rentabilizarea potentialului in asa fel incat o parte din venit
sa fie investit in mentinerea si dezvoltarea zonei.

