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ste şi cazul celor trei cercetă-

tori români care, sub steagul 
expediţiei ROICE 2015, aflată sub 

patronajul Institutului Naţional 

pentru Cercetare-Dezvoltare 

în Ştiinţe Biologice (INCDSB) şi 
susţinută de Agenţia Naţională 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prin interme

diul preşedintelui acesteia, d-l Prof. dr. Tudor Prise

caru, au pornit în luna februarie pe urmele lui Emil 

Racoviţă, într-o expediţie de trei săptămâni spre 

vestul Antarcticii, pentru a studia modalitatea în care 

poluarea şi schimbările climatice, respectiv încălzirea 

globală, influenţează ecosistemele de la Polul Sud şi, 

implicit, microorganismele din solul, aerul şi gheaţa 

de acolo. 

Poate părea neverosimil, dar ţara noastră este legată 

printr-un fir, destul de subţire dar imposibil de rupt, 

de Antarctica, tocmai prin faptul că românul Racoviţă 

este primul biolog care a studiat viaţa în acel capăt 

de lume, atunci când a participat la prima expediţie 

internaţională din istorie pe vasul Belgica, în perioa

da 1897-1899. De atunci, ceva din sentimentul de 

identitate şi mândrie naţională la nivel de cercetare 

ştiinţifică a rămas agăţat în nevoia de continuitate 

a „operei" lui Emil Racoviţă, dar paşi mici şi rari s-au 

făcut în sensul cercetării polare româneşti. 

Până în prezent, România a avut expediţionari, ex

ploratori şi cercetători ştiinţifici pasionaţi de zonele 

polare, dar prezenţa acestora în Arctica şi Antarctica 

a fost posibilă în special în cadrul expediţiilor organi

zate de alte state. Singura expediţie românească a 

fost organizată în vara polară 2006 de către dr. Te

odor Negoiţă, care a reuşit încheierea unui Memo

randum cu Australia în 2005, prin care cercetătorii 

români să beneficieze de acces la baza ştiinţifică 

Law-Racoviţă-Negoiţă din Larsemann Hill, Antarcti

ca de Est Din nefericire, după anul 2006 aceasta nu 

a mai fost utilizată de cercetătorii români. 

În acest context, INCDSB împreună cu Institutul de 

Biologie al Academiei Române şi cu sprijinul Co

misiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice şi-au 

propus participarea la elaborarea unui Program 

Naţional Antarctic în domeniul Ştiinţelor Vieţii. Aşa 

s-a născut ROICE 2015, prima expediţie ştiinţifică 

guvernamentală românească în Antarctica, ai că

rei membri sunt Dr. Cristina Purcărea (responsabil 

ştiinţific al expediţiei), Dr. Cristian Coman (responsa

bil logistic al expediţiei) şi Drd. Corina lţcuş (membru 

expediţie), care s-au antrenat intens pentru a face 

faţă condiţiilor extreme de la Polul Sud. 

Expediţia a fost posibilă în urma încheierii unui par

teneriat pe o perioadă de cinci ani între INCDSB şi 

Institutul de Cercetări Polare al Coreei (KOPRI) - in

stitutul cu una dintre cele mai mari infrastructuri de 

cercetări polare. Astfel, staţia antarctică King Sejong 

a KOPRI, din insulele King George, vestul Antarcticii, 

a fost gazda celor trei cercetători români în perioada 

3-23 februarie 2015. 

Pe toată perioada expediţiei , exploratorii noştri au 

parcurs o arie întinsă şi au reuşit să recolteze peste 

650 de eşantioane şi mostre de comunităţi microbi

ene, gheaţă , sol la limita îngheţului şi apă din izvoare 

de sub gheţari, din peste 45 de locaţii, în vederea 

identificării şi caracterizării microcosmosului specific 

acestor habitate. Investigarea mediilor specifice prin 

deplasarea în Antarctica şi prelevarea materialului 

biologic au reprezentat prima etapă a întregului pro

iect. În locaţiile de cercetare ştiinţifică ale INCDSB, in

clusiv la Bucureşti, pe baza materialului biologic pre

levat şi a studiilor din teren efectuate de către echipa 

ROICE 2015, se derulează chiar acum a doua etapă a 

proiectului, cea de prelucrare şi interpretare a datelor. 

Potrivit celor trei expediţionari, prelevarea probelor 

nu a fost o sarcină chiar uşoară, mai ales în sensul 

transportării lor înapoi la staţia ştiinţifică - fiecare 

cercetător avea de cărat în rucsac, de obicei, circa 

30-40 kg de gheaţă , care urma să fie topită. De ase

menea, fiind vară, cei trei aventurieri n-au fost scutiţi 

nici de expunerea la unele pericole: în această peri

oadă a anului, gheţarii se topesc şi formează creva

se, iar condiţiile meteo sunt imposibil de prognozat, 

vremea fiind foarte schimbătoare - dimineaţa Soare 

şi la prânz furtună. Tot din pricina verii, reprezentanţii 

noştri nu s-au putut folosi de niciun fel de vehicul 

motorizat odată ajunşi în Antarctica, ci au parcurs 

toate traseele cu piciorul şi cu rucsacul în spate, 

câte opt ore pe zi. Temperaturile nu au fost foarte 

scăzute, între minus 2 şi plus 4-5 grade Celsius, dar 

intensitatea vântului le-a transformat astfel încât 

cercetătorii le-au perceput cu o valoare de minus 20 

- minus 25 de grade Celsius. Totuşi, liniştea absolută 

a ţinuturilor Antarctice nesfârşite, întreruptă doar 

de cântecul prelung al balenelor şi de onomatopeele 

stridente dar armonioase din ineditul Sat al Pinguini

lor, a alinat toate neajunsurile celor trei. 
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Cristina, Corina şi Cristi s-au axat în această 
expediţie pe componenta microbiologică, adică 
acea „lume nevăzută" a bacteriilor şi altor celu-
le, ce reacţionează foarte puternic la poluare şi la 
schimbări climatice. Scopul a fost identificarea 
comunităţilor bacteriene din habitatele antarcti
ce, din sol, din gheaţă, din gheţari şi a modificărilor 
care intervin în timpul încălzirii , a topirii gheţarilor şi 
datorită poluării. S-a urmărit impactul schimbări
lor climatice şi al poluării într-o zonă mult mai puţin 
afectată de poluare şi mult mai expusă din punctul 
de vedere al încălzirii globale. 
Rezultatele studiilor vor putea fi folosite pentru 
aplicaţii biotehnologice, precum izolarea unor tulpini, 
dar şi în biomedicină , în industria farmaceutică şi 
chiar în industrie, ca de exemplu pentru producerea 
de energie verde. Aceasta ar fi o răsplată importantă 
pentru echipa care a răscolit sub zăpadă şi în gheţari 
ca să adune probe dar, fireşte , scenariul nu poate fi 
completat după o singură expediţie , ea trebuie re
petată şi datele trebuie corelate pentru a se vedea 
dacă rezultatele obţinute pot fi extrapolate la nivel 
global. 
Investigaţiile specialiştilor români au urmărit efec
tul retragerii gheţarilor şi al transferului agenţilor 
poluanţi în alterarea compoziţiei comunităţilor de 
microorganisme. În acest sens, Insula King Geor-
ge e caracterizată de cea mai agresivă retragere a 
gheţarilor în ultimele decenii, având totodată odina
mică a poluării dintre cele mai ridicate din Antarctica, 
ceea ce constituie un cadru favorabil pentru aceste 
direcţii de cercetare. În acest context, studiile de 
microbiologie moleculară iniţiate în cadrul expediţiei 
ROICE 2015 au reprezentat o oportunitate deose
bită pentru cercetarea românească, prin care s-a şi 
marcat un debut al său în Antarctica. 

Întreaga expediţie pe Continentul Alb a costat apro
ximativ 60.000 de euro, bani strânşi mai ales cu 
sprijinul ANCS şi din sponsorizări. Cercetarea în re
giunea sudică polară este una impotantă, deoarece 
prin rezultatele obţinute se poate anticipa viitorul 
planetei noastre într-o sumă de privinţe . Acest lucru 
se datorează mai ales faptului că Antarctica este un 
„laborator natural", care permite niveluri de cerceta
re imposibil de atins în alte zone geografice, pentru 
că procesele din regiunile polare au o influenţă majo
ră asupra mediului şi climei, la scară globală. 
Proiectele ştiinţifice propuse în cadrul expediţiei RO
ICE reprezintă idei de pionierat în cercetarea antarc
tică şi în acest sens au un potenţial deosebit pentru 
consolidarea poziţiei cercetării româneşti în dome
niul biologiei polare la nivel internaţional. 
În cadrul INCDSB, în anul 2014 a fost creat Departa
mentul de Cercetări Arctice ş i Antarctice prin decizie 
ministerială. Departamentul are misiunea de a întări 
aria de cercetare a pilonului Mediu şi Biodiversitate, 
dar şi de a contribui prin domeniul de specializare la 
dezvoltarea cercetărilor în ştiinţele polare. Cerceta
rea românească în Antarctica va continua, urmând 
dezvoltarea unei direcţii de cercetare fundamentală 

şi a uneia aplicative. 

1821 
La 7 februarie, căpitanul american 
John Davis ar fi fost primul om care 
a pus vreodată piciorul pe Antarc
tica. Tot în acest an pentru prima 
oară un grup de oameni petrece o 
iarnă în Antarctica: echipajul goe
letei Lord Meville, rămas blocat pe 
Insula King George. 



ALEXANDRU SAFTA: Cum a fost drumul 

spre Antarctica? 

OR. CRISTINA PURCAREA: Drumul spre An
tarctica a fost lung, 2 zile cu avionul, până în 
Punta Arenas (Chile), cel mai sudic oraş din 
America de Sud. Am ajuns la strâmtoarea Ma
gellan pe care o vedeam din camera de hotel 
în aşteptarea plecării pe insula King George. 
În avion erau doar echipe de cercetători mer -
gând spre zecile de staţii de cercetare Antarc -
tice în scurta perioadă de vară. La staţia sud
coreeană King Sejong din insula King George 
au fost condiţii deosebit de bune, atât cele de 
cazare, logistice, mâncare, cât şi un laborator 
de biologie complet echipat pentru prelucrări
le preliminare ale probelor. 

1823 
Vânătorul de balene britanic James 
Weddel descoperă marea denu
mită ulterior după el şi ajunge în cel 
mai sudic punct atins de om până 
atunci. Nimeni altcineva nu mai 
reuşeste să penetreze iar marea 
Weddel timp de 80 de ani după 
acest episod. 

toate acestea, a fost necesară şi o pregătire 
psihică. Am fost totuşi pe un continent săl
batic, la mai bine de 15.000 km depărtare 
de casă. A fost nevoie să fim tot timpul în 
alertă atunci când eram pe teren. 

A.S.: Prin ce v-a surprins Antarctica ? 
[!11111 Prima senzaţie când am zărit ice
bergurile şi dâra insulelor şi continentului 
Antarctic la orizont a fost de întâlnire cu un 

OR. CRISTIAN COMAN: Am stat în Punta personaj cunoscut cu care nu ai ajuns nici-
Arenas aproape 2 zile atât la dus, cât şi la odată să dai mâna. Era soare şi totul alb-al-
întoarcere. E nevoie de această perioa
dă tampon deoarece spre Antarctica nu 
zbori când vrei. Vremea e cea care dic
tează. $1 trebuie să fii pregătit tot timpul 
de plecare. Primeşti un telefon şi ai câte
va ore la dispoziţie să fii gata de plecare. 

A.S.: În ce a constat, pe scurt, pregă

tirea pentru expediţia RDICE2015? 

[!11111 Pregătirea pentru această expediţie 
a fost în primul rând o intensă activita-
te ştiinţifică de identificare într-un timp 
foarte scurt a unor proiecte de cercetare 
valide, fezabile într-o perioadă de 3 săp
tămâni şi de real interes ştiinţific pe care 
să le demarăm în zona Insulei King George 
din Antarctica. Următorul „challange" a 
fost alegerea şi obţinerea materialelor şi 
echipamentelor ştiinţifice necesare muncii 
de teren şi prelucrării parţiale pentru adu
cerea probelor. 
[!!!I! Pregătirea ştiinţifică a constat în 
identificarea unor direcţii de cercetare ac
tuale, ce folosesc abordări metodologice de 
ultimă generaţie, care să răspundă unor în
trebări importante pentru lumea ştiinţifică 
şi societate, în general. Alături de colegele 
mele şi de INCDSB am întocmit un plan de 
urmat, care a fost foarte apreciat de res
ponsabilii ştiinţifici din cadrul staţiei King 
Sejong din Antarctica. În ceea ce priveşte 
pregătirea fizică, eu personal mi-am inten
sificat exerciţiile de rezistenţă fizică în lunile 
dinaintea plecări i. Totodată, am trecut prin 
numeroase instruiri şi verificări. Pe lângă 

bastru, gheaţă, ocean şi cer. Deşi era vară şi 
Insula King George este una dintre cele mai 
„verzi", pline df:! vegetaţie" din Antarctica, 
peisajul e cenuşiu, dominat de bolovăniş, 
pete de zăpadă, gheţari şi pâraie în care 
muşchii şi lichenii apar în culori stridente 
doar ici şi colo. Este evident un habitat mult 
mai „simplu", mai „sărac", adaptat la vân
turi puternice şi vreme schimbătoare. E lo
cul în care poţi să vezi dovada vie a „frigului 
de crapă pietrele"! Am asistat în nume
roase seri la apusul soarelui pe gheţar, de 
fiecare dată având alte culori roz-portocalii 
şi un altfel de joc de raze filtrate printre nori. 
Nopţile scurte, vremea schimbătoare la 
fiecare jumătate de oră, umezeala şi vântul, 
culorile puţine şi ţări. Liniştea . 

[!!!I! M-a surprins prin frumuseţe, sim
plitate şi sălbăticie. Îmi aduc cel mai bine 
aminte de liniştea caracteristică acelor lo
curi. Stând în mijlocul gheţarului nu auzeai 
nimic în afară de bătăile inimii. A fost extra
ordinar să vedem locuri neatinse de om. Şi 
am încercat să minimizăm cât de mult s-a 
putut influenţa noastră asupra mediului 
înconjurător atunci când colectam probe
le. Sterilizam instrumentarul folosit, orice 
deşeu era urmărit şi depozitat corespun
zător etc. O altă amintire foarte frumoa-
să o reprezintă colonia de pinguini, situată 
în zona de protecţie specială ASPA 171. 
Această amintire este foarte intensă poate 
şi pentru că această zonă a fost prima pe 
care am vizitat-o imediat după ce am ajuns 
în Antarctica. 
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A.S.: Cu ce situaţii dificile din punct de 

vedere al adaptării fizice şi mai ales 

psihologice v-aţi confruntat acolo şi 

prin ce anume consideraţi că se distin

ge Continentul Alb ca zonă cu potenţial 

ştiinţific, atât în general cât mai ales 

pentru cercetarea românească? 

tlel!în cazul proiectelor noastre care 
au necesitat o activitate intensă atât de 
teren cât şi în laborator în cele 3 săptă
mâni disponibile, cu ture obositoare de cel 
puţin jumătate de zi sau de o zi întrea-
gă de mers pe jos pe teren accidentat, cu 
prelevarea probelor şi căratul lor în rucsaci 
care ajungeau la peste 20 de kg, urma-
te de seri până târziu în laborator pentru 
stocarea şi prelucrarea lor, adaptarea fizică 
la particularităţile antarctice a fost, dupa 
părerea mea, influenţată de ritmul deose
bit de susţinut al activităţilor desfăşurate 
începând din prima zi în staţia coreeană. în 
acelaşi context, echipa noastră nu s-a con
fruntat cu probleme psihologice particula
re unei zone izolate şi puţin diversă. Astfel 
de efecte pot fi decelate doar în cazul unui 
studiu aplicat în mod particular acestei te-

matici, în care activitatea zilnică a persoa
nelor investigate este constantă ş i pe o 
durată de timp mai îndelungată. 
(!1!11 La întrebarea „Cât mergeaţi pe jos?", 
răspunsule de fiecare dată acelaşi: „Cât 
ne ţineau picioarele! ''. Ne interesa doar cât 
de departe putem merge ca să reuşim să 
ne întoarcem în staţie până la l ăsarea serii. 
Peste mersul efectiv s-a suprapus şi gre
utatea rucsacului plin de probe de gheaţă 
şi zăpadă, care nu de puţine ori depăşea 40 
de kg. 

A.S.: Aţi recoltat sute de probe. Oe ce 

atât de multe? 

tllB Probele de gheaţă, sol adiacent 
gheţarilor (forefield) şi ape subglaciare au 
fost recoltate urmărind în principal tran
secte marginale ale gheţarilor în funcţie 
de dinamica topirii acestora. Din fiecare 
locaţie au fost prelevate mai multe probe 
pentru verificarea microdiversităţ ii aces
tora în cadrul aceluiaşi tip de experiment 
şi pentru efectuarea mai multor tipuri de 
analize, urmărind studiul diverselor grupuri 
de microorganisme cultivate şi necultivate. 
Numărul probelor aduse a fost amplificat 

1929 
Amiralul american Ri
chard E. Byrd şi alţi trei 
sunt primii care zboară 
cu avionul pe deasupra 
Polului Sud. 

1935 
Americanul Lincoln Ellsworth 
traversează în zbor întregul 
Continent Alb. Iar Caroline 
Mikklnsen, din Norvegia, este 
prima femeie care pune vreo
dată piciorul pe Antarctica, în 
compania soţului ei, căpitanu l 

unei baleniere. 

şi de prelucrarea parţială în diferite moduri 
(filtrare, fixare, inocularea în medii de cultu
ră diferite, etc.) a probelor de gheaţă , sol şi 
apă colectate. 
(!1!11 Am vrut să profităm la maximum 
de cele trei săptămâni petrecute pe insula 
King George, Antarctica, aşadar am vrut 
să ne asigurăm că avem suficiente probe 
pentru a ne confirma sau infirma ipoteze
le. Totodată, este o regulă printre cercetă
tori care spune că, dacă este posibil, să ai 
repetiţii ale aceleiaşi probe pentru diferite 
confirmări ulterioare şi ca o măsură de 
siguranţă. Plus că am încercat să prelevăm 
eşantioane din cât mai multe locuri atât de 
pe peninsula Barton (unde este localizată 
staţia King Sejong), cât şi din locaţi ile înve
cinate. Iar fiecare eşantion, indiferent că era 
de gheaţă, zăpadă, sol, apă etc„ trecea prin 
acelaşi proces de prelucrare preliminară, 
care ducea la o multitudine de probe spe
cifice (filtre pentru izolarea acizilor nucleici, 
culturi pe diferite medii minerale etc.). 

A.S.: Cum aţi descrie întreg traseul 

parcurs de o mostră recoltată de voi 

în Antarctica, de la extragerea ei şi 

1947 
Operaţiunea americană Highjump este cea mai 
mare expedi ţie în Antarctica: peste 4.700 de oa
meni, 13 vase şi 23 de avioane. Cea mai mare parte 
a coastei este fotografiată pentru a fi cartografiată. 



până la momentul depozitării pentru a 
fi transportată înapoi în România? 
lmîntortocheat! Deoarece presupunea 
o muncă de teren susţinută şi apoi o serie 
întreagă de prelucrări în laborator, care, cel 
mai adesea, aveau loc noaptea. Pentru că 
ziua era rezervată pentru ieşirile în teren. 
Cum am amintit şi anterior, apa colectată 
de sub gheţari , precum şi cea rezultată din 
topirea gheţii şi a zăpezii era filtrată cu filtre 
speciale ce reţin microorganismele, iar o 
parte din aceste filtre erau folosite pentru 
inoculare pe medii de cultură specifice. So
lul a fost îngheţat sau inoculat direct. 

A.S.: Aţi adus cu voi în ţară toate 
eşantioanele recoltate sau o parte au 
rămas în baza coreeană? 

lD Toate eşantioanele au fost aduse în 
ţară. Aportul nostru la obiectivele generale 
ale staţiei King Sejong a Coreei de Sud va 
fi adus prin rezultatele cercetărilor noastre 
pe probele colectate în expediţia ROICE 
2015. Partenerii noştri nu s-au aşteptat 
niciodată că vor primi probe biologice co
lectate de noi din teren. 

A.S.: În ce constau, mai exact, pro
bele cu care v-aţi întors acasă, sub 
ce formă le-aţi transportat şi în ce 
condiţii? 

l!l!lill În cadrul studiului impactului topirii 
gheţarilor asupra microbiotei si al modifi
cărilor la nivelul comunităţilor microbiene la 
interfaţa gheaţă-sol sau a apelor rezultate 
în urma acestui proces, am colectat probe 

1957-1958 
O aeronavă americană aterizează la 
Polul Sud. Din ea coboară primii oa
meni care ajung acolo după ce Scott 
şi echipa sa trecuseră în 1912, imediat 
după Roald Amundsen. 

Anul Internaţional al Geofizicii, atunci cAnd 12 naţiuni pun 
bazele a peste 60 de statn şi baze de cercetare h1 Antarctica. 
Este începutul cooperării internatlonale pe oontlnetut sudic 
şi debutul procesului prin care Antarctica devine teritoriu 
Internaţional. Are toc prima traversare oontlnentalli a Po
lului Sud, condusa de geologul britanic Vivian Fuchs, alilturi 
de neozeelandezul Edmund HUlary, dupa 40 de ani de la 
expediţia cu acelaşi tel a lui Shack1eton. 

RO Ic E I EXPLORĂRI 

de gheaţă, sol şi apă din diferite locaţii ale 
insulei şi de-a lungul gheţii. Microorganis
mele conţinute în probele de apă şi gheaţă 
topită au fost colectate prin filtrare sub vid 
utilizând filtre sterile cu porozitate de 0.22 
_µm. Acestea au fost în continuare fixate, 
păstrate la -20°C sau utilizate pentru ino
cularea diferitelor medii de cultură . 

A.S.: Unde sunt acum mostrele, cine 
le analizează şi când putem spera să 
aflăm ceva rezultate ale investigării 
lor în laborator? 
l!l!lill Probele recoltate sunt proprieta
tea INCDSB, institutul care a organizat şi 
finanţat această expediţie , rezultatele stu
diilor aferente urmând să apară în urmă
toarele luni, în funcţie de complexitatea lor. 
lD Probele biologice au fost inventari
ate şi catalogate imediat după întoarcerea 
din Antarctica. Vă pot spune că muncim 
intens pentru prelucrarea lor şi sperăm că 
vom avea rezultate preliminare în cel mai 
scurt timp. 

A.S.: Dispun laboratoarele româneşti 
de tehnologia necesară extragerii tu

turor datelor dorite din eşantioanele 
disponibile, sau va fi necesară cola
borarea cu entităţi străine? 

l!l!lill Evident, prelucrarea probelor adu
se din această expediţie acoperă o paletă 
largă de direcţii de studiu utilizând me
todologii diverse de microbiologie clasică 
şi moleculară, biochimie. Laboratoarele 
româneşti dispun de tehnologia şi echi
pamentele necesare anumitor studii sau 
etape ale acestora, însă secvenţializarea 
NGS (Secvenţierea de Nouă Generaţie -
Next Generation Sequencing} şi analizarea 
secvenţelor nucleotidice rezultate se va 
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face în colaborare cu instituţii din stră i

nătate care beneficiază de echipamentul 
necesar, dar mai ales de „know-how" atât 
pentru secvenţializare „next generation" 
cât şi pentru prelucrarea secvenţelor prin 
metode bioinformatice. 
[!III! Sperăm ca în viitorul apropiat şă 
reuşim să efectuăm şi noi aceste analize, 
asta dacă lucrurile merg bine şi planurile 
noastre vor avea succes. 

A.S.: În afara recoltării de probe, 

aţi mai desfăşurat şi alte tipuri de 

activităţi specifice muncii de cerce

tare pe perioada şederii în staţia an

tarctică King Sejong a KOPRI? 

!!Iii! Pe perioada celor trei săptămâni 
petrecute în Antarctica am fost atât cer
cetători cât şi expediţionari, îmbinând 
turele de teren pentru recoltarea probelor 
cu prelucrarea lor în laborator. Astfel că 
zilele de lucru deveneau foarte lungi şi 
solicitarea fizică a fost mare pe toată pe
rioada şederii. La întoarcerea de pe teren 
urma organizarea probelor, topirea şi fil 
trarea gheţii , care, din cauza numărului şi 
volumului lor mare, dura ore în şir pentru 
fiecare set adus. / 

[!III! Recoltarea probelor în teren a 
fost doar o parte a activităţii noastre în 
expediţ ie ROICE 2015. Deplasările în teren 
erau urmate de fiecare dată de o prelucra
re preliminară a probelor în laborator; care 
dura uneori mai mult decât deplasarea în 
teren. Şi ne alocam timp pentru aceasta 
seara sau noaptea. Pe lângă acestea, am 
mai participat la seminarii de cercetare or
ganizate de Dr. Soon Gyu Hong, persoana 
responsabilă să integreze toată activitatea 
ştiinţifică din staţia King Sejong. În cadrul 
acestor seminarii, am avut posibilitatea să 
prezentăm obiectivele ROICE 2015, să le 
discutăm cu ceilalţi cercetători şi , de ce nu, 
să le îmbunătăţim dacă era cazul. 

A.S.: Proiectul ROICE2015 s-a încheiat 

din punctul vostru de vedere? 

!!llil!În orice cercetare, conducătorul unui 
proiect este cel care are viziunea tutu-
ror etapelor implicate în studiul respectiv, 
pornind de la identificarea şi colectarea 
probelor până la modul de prelucrare şi in
terpretare a datelor obţinute. În acest sens, 
activităţile desfăşurate în cadrul expediţiei 
ROICE 2015 constituie etapele prelimina
re ale proiectelor de cercetare ale celor 3 

membri ai echipei care sunt responsabi-

lii acestor studii propuse şi demarate. În ~ 
măsura posibilităţii finanţării proiectului 
pe o perioadă minimă de 5 ani, în acord c 
durata contractului de colaborare semnat 
cu partenerii coreeni dintre INCDSB şi in
stitutul KOPRI, vom dezvolta în continuare 
direcţiile respective de cercetare. 
[!l!lllS-a încheiat doar expediţia ROI-
CE 2015! Proiectul ROICE de-abia începe. 
Pentru că urmează prelucrarea probelor, 
obţinerea şi prelucrarea rezultatelor. Toto-
dată , ne dorim ca ROICE 2015 să constituie 
baza unor expediţii viitoare în Antarctica, 
care să continue pe direcţia începută de noi 
şi să dezvolte altele noi, de interes pentru 
comunitatea ştiinţifică . Împreună cu cole-
gele mele suntem implicaţi activ în tot ceea 
ce înseamnă programul ROICE şi dezvolta-
rea acestuia. 

A.S.: Puteţi anticipa, pe baza 

observaţiilor făcute în insulele King 

George, nişte posibile date care ar pu

tea rezulta din analiza mostrelor? 

!!Iii! Modificările sensibile din ultime-
le decenii ale limitelor gheţari-forefield 
pe insula King George au permis colec-



tarea de probe la interfaţa acestor două 
tipuri de habitate marcate de o tranziţie 
recentă gheaţă-sol a comunităţilor de 

microorganisme. Identificarea şi analiza 
diversităţii microbiotei din aceste locuri, 
activităţi deja demarate, vor conduce la 
estimarea efectului fenomenului de topire 
a gheţarilor în urma încălzirii globale şi a 
poluării în acest perimetru antarctic asu

pra bacteriilor, fungilor, archaea şi altor 
tipuri de microorganisme, la nivel canti
tativ şi calitativ şi implicit al modificări
lor induse la nivelul suprametabolismului 
microbian. 

A.S.: Care credeţi că ar putea fi 
ramificaţiile expediţiei voastre în vi
itor, atât din punct de vedere per
sonal, dar mai ales în ce priveşte 
câştigulTştiinţific şi tehnologic? 
llill Ecosistemele antarctice reprezintă 
un domeniu de investigaţie deosebit de 
larg cu implicaţii în cercetarea funda
mentală. Se urmăreşte descifrarea pro
ceselor de adaptare şi evoluţie la nivelul 
structurii (diversităţii) şi funcţionării 
(metabolismului) microcosmosului în 
condiţiile climatice particulare şi identi
ficarea impactului schimbărilor clima
tice rapide şi lente, similare fazelor de 
glaciaţiuni terestre anterioare asupra 

organismelor microscopice terestre, 
precum şi identificarea condiţiilor favo
rabile vieţii exobiotice. Din punctul de 

vedere al interesului tehnologic, analiza 
comunităţilor microbiene din probele 
recoltate din diversele habitate antarcti
ce va urmări de asemenea izolarea unor 
tulpini microbiene cu aplicabilitate într-o 
paletă foarte largă de bionanotehno

logii. Este o etapă de început pentru o 
direcţie de cercetare aplicativă cu un 
mare potenţial. 

[llB Expediţia ROICE 2015 reprezintă 
baza pentru expediţii viitoare, câştigurile 
pe care le-ar aduce acestea fiind multi
ple. Doar o monitorizare pe termen me

diu şi lung poate duce la cele mai bune 
observaţii privind efectul modificărilor 
climatice şi al poluării asupra ecosiste
melor antarctice. Totodată, ar asigura 
obţinerea de informaţii ştiinţifice soli
de, care ar duce la publicaţii importan-
te pentru lumea ştiinţifică naţională şi 
internaţională. În final, toate acestea ar 
duce la recunoaşterea României şi la 
creşterea prestigiului acesteia în ceea ce 

priveşte cercetările polare. 

A.S.: Care ar fi acel „best case sce
nario" în viziunea voastră, bineînţeles 
plauzibil, la care ar putea duce real-
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mente posibilele descoperiri care ar 
fi generate strict de expediţia ROICE 
2015? 

1miJ11 Desi urmărim o problemă ştiinţifică 
globală şi complexă, .,întrebările" Expediţiei 

ROICE 2015 sunt punctuale şi concentra
te, utilizând tehnici de ultimă generaţie. 
Răspunsurile pe care le vom obţine privind 
diversitatea şi dinamica comunităţilor 
microbiene la interfaţa gheaţă-sol-apă 

subglaciară pentru a determina efectul 
topirii gheţarilor asupra ecositemelor te
restre utilizând acest habitat-model din 
Antarctica de nord-vest vor fi cu atât mai 
semnificative cu cât studiul va putea să fie 
continuat într-un program coerent şi de 
lungă durată. 

[!!!li! Noi sperăm ca rezulatele expediţiei 
ROICE 2015 să ofere informaţii noi privind 

efectele încălzirii globale şi al poluării asu
pra ecosistemelor antarctice şi ca acestea 
să constituie punctul de plecare pentru 
expediţii viitoare. Totodată, ne dorim ca, 
prin efectuarea expediţiei ROICE 2015 şi 

prin rezultatele acesteia, să convingem 
factorii de decizie din România de necesi
tatea unui program naţional de cercetări 
polare, aşa cum au majoritatea statelor 
care efectuează astfel de cercetări. Este 
nevoie de continuitate pentru a avea rezul
tate notabile. 

A.S.: Ce ne împiedică să folosim staţia 
ştiinţifică românească din Antarctica? 
[llB Principalul impediment al folosi-
rii staţiei Law-Racoviţă-Negoiţă este 
infrastructura acesteia. Ne dorim, ca 
expediţionari români, să putem folosi aceas
tă staţie pentru obiectivele noastre, însă , 

deocamdată, acest lucru nu este posibil. 
Toate aspectele logistice ale unei expediţii 

antarctice trebuie să fie asigurate şi foarte 
bine puse la punct. Acesta e motivul pentru 
care a fost semnat un protocol de colaborare 
INCDSB şi KOPRI pe o perioadă de 5 ani. Dar, 

această colaborare nu înseamnă că toate 
expediţiile vor fi centrate în jurul staţiilor 
KOPRI. Dacă va fi posibil, ne vom extinde 
cercetările şi în Antarctica de Est, locul staţiei 
Law-Racoviţă-Negoiţă. 
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