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Cuvânt înainte 
 
 

Vârsta preșcolară este vârsta întrebărilor. Pe parcursul 
desfășurării activităților de educație ecologică educatoarele se 
vor confrunta cu întrebări de genul: „de ce este iarba verde?”, 
„unde pleacă berzele?” dar și „de ce să nu arunc gunoiul într-
un singur loc?” sau „de ce să nu dau drumul în lac la broscuța 
de Florida pe care nu mai doresc să o țin?”. Aceste întrebări 

trădează un interes pentru realitatea mediului înconjurător, 
iar pentru o educație ecologică eficientă trebuie să oferim 

copiilor răspunsurile pe care le cer, atât privitor la fenomenele 
și procesele din natură, cât și la justificarea atitudinii și 

conduitei pe care dorim să le-o dezvoltăm.   
Îndrumătorul de față nu este un tratat de ecologie, el 

oferă doar o serie de informații privitoare la temele care pot fi 
abordate în cursul educației ecologice în grădinițe, cum sunt 
Apa, Pădurile, Animalele, Energia electrică, Deșeurile menajere 

etc., și care pot răspunde la unele întrebări ale copiilor.  
Pentru că partea aplicativă, practică, este esențială în 

desfășurarea procesului de educație, în special la acestă 

vârstă, în partea a doua a îndrumarului sunt prezentate 
activități și jocuri cu teme ecologice care pot fi desfășurate în 
natură sau în sala de clasă pentru a trezi interesul copiilor, a-i 
apropia de natură și a înlesni procesul educativ. Astfel, sunt 
prezentate activitățile care au fost desfășurate cu grupele de 

copii în cadrul proiectului „Piticii de azi, Voinicii de mâine”, 
precum și alte jocuri și activități educative. Ca anexă a acestui 
ghid sunt fișele de lucru care pot fi multiplicate și oferite 
copiilor pentru completarea activităților educative desfășurate 
în sală. 

Acest îndrumar nu este un manual. El oferă doar câteva 
sugestii și idei, care pot fi, și este de dorit să fie, dezvoltate, 
diversificate și adaptate cerințelor și nevoilor diferitelor grupe 
de copii. 
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1. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIȚĂ – NECESITATE ȘI 

ABORDARE 

 

În prezent omenirea se confruntă cu o serie de probleme globale, una din cele mai 

importante fiind degradarea mediului înconjurător, ca rezultat al activității umane. 

Poluarea aerului, apei și solurilor, distrugerea stratului de ozon, modificarea globală a 

climei, distrugerea și fragmentarea habitatelor, dispariția speciilor, sunt câteva dintre 

probleme ecologice actuale dar și de perspectivă, care prezintă un pericol major la adresa 

vieții pe Pământ. În majoritatea țărilor dezvoltate protecția mediului a devenit una din 

direcțiile prioritare ale politicii statului. Această problemă trebuie abordată de întreaga 

comunitate și în acest scop este necesară implementarea unui sistem de educație 

ecologică, pentru toate segmentele populației. Aceasta poate fi realizată prin diverse 

tipuri de activități, în funcție de vârstă și interese: școlare și extrașcolare, științifice, 

artistice și chiar sportive, prin experimente, observații, excursii, acțiuni de conservare a 

naturii, jocuri, vizionarea emisiunilor televizate cu scop educațional sau a filmelor 

artistice cu mesaj ecologic etc. 

Având ca scop formarea atitudinii de protejare a mediului, de dezvoltare a 

spiritului de responsabilitate faţă de natură, educaţia ecologică trebuie să fie un proces 

care să înceapă de la vârsta preşcolară. Aceasta este vârsta la care începe formarea 

viitorului cetățean al planetei din toate punctele de vedere, iar particularitățile de vârstă 

permit mai ușor trezirea în copii a sentimentelor şi atitudinilor pozitive faţă de mediu, 

precum și formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice și implicit a unui comportament 

adecvat. Curiozitatea, dorința de a imita adultul, răspunsul emoțional puternic sunt 

câteva dintre caracteristicile vârstei preșcolare care facilitează educația ecologică în 

grădiniță. La acestea se adaugă faptul că, în contextul social prezent, educatoarele au un 

rol aproape la fel de important ca părinții în educația copilului, întrucât el petrece adesea 

mai mult timp la grădiniță decât acasă. În prezent „cei 7 ani de acasă” tind să devină „cei 

3 ani de la grădiniță”, deși rolul educației parentale nu poate fi suplinit. 

Educaţia ecologică are la bază cinci obiective: 

• Conştientizarea. Copiii sunt ajutați să dobândească o înţelegere şi o sensibilitate 

faţă de întreg mediul înconjurător şi problemele lui. 

• Cunoaşterea. Copiii obțin cunoștințe privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul, despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele 

legate de mediu. 

• Atitudinea. Copiii își însușesc un set de valori şi sentimente de grijă pentru 

mediu, pentru menţinerea calităţii lui. 

• Deprinderea. Copiii sunt îndrumați să obțină abilităţi necesare identificării şi 

investigării problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

• Participarea. Copiii capătă experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite, în vederea luării unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la 

eradicarea problemelor mediului. 

Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi 

metodologice. La vârsta preşcolară, educaţia ecologică ţine mai mult de formarea 
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deprinderilor şi trăirilor afective. Primul contact cu mediul şi cu problemele sale trebuie 

să îmbrace la aceasta vârstă aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale.  

Copiii vor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi în aer liber (grădinărit, acţiuni de 

îngrijire a parcurilor şi spatiilor verzi, excursii în natură), „experienţe” ce pot avea funcţii 

educative şi recreative. Natura în sine oferă în orice anotimp şi pe orice vreme 

oportunităţi ample de învăţare şi joacă.  

Dacă urmărim primele reacţii ale unui copil mic ajuns într-un parc, vom vedea ce 

bucurie extraordinară şi sinceră manifestă el. Pentru că nu este încă „îndoctrinat” de 

nevoile societăţii sau de utilitate, el poate vedea frumuseţea exact aşa cum este ea. Sunt 

imagini care multor adulţi nu le mai spun nimic, dar care lui îi transmit foarte multe 

mesaje ale frumosului. Şi atunci copilul începe să colecţioneze: beţişoare, pietricele, 

alune, conuri de brad sau pin, floricele, scoici, etc. Această aplecare instinctivă spre 

frumos și spre natură trebuie încurajată de adulți (părinți, educatoare, învățătoare), 

întrucât în actuala lume a tehnologiei și consumului, ea se pierde foarte ușor. În prezent 

mulți copii din mediul urban nici nu mai realizează că există natură. Din păcate, lucrurile 

nu diferă prea mult nici pentru cei din mediul rural. Dorinţele, aspiraţiile, modul lor de a 

privi viaţa se leagă aproape exclusiv de oraş şi de tehnologie. Dacă familia și grădinița și 

ulterior școala nu desfăşoară o activitate susţinută de cultivare a frumosului sau de 

îndrăgire a naturii, valorile viitoare ale copilului vor fi unele legate de consum. Adulții 

au datoria de a-i face pe copii să iubească natura. Indiferent cât de „tehnici” ar fi, ei 

trebuie să le ofere o şansă de a cunoaşte natura. O plimbare prin parc, un urcuş pe un 

deal, o excursie sunt tot atâtea posibilităţi de a intra în contact cu natura. O experiență 

trăită în natură, nemijlocit, este foarte importantă pentru un copil, valorând mai mult 

decât orice explicaţie, imagine colorată sau film. 

Plimbările şi excursiile sunt importante şi aceste experienţe trebuie exploatate şi 

după consumarea lor. Este bine ca la o zi sau două de la excursie copiii să rememoreze 

experiențele trăite şi să discute despre ele, imagini, situaţii care le vin în minte, să 

răspundă la întrebări de genul: „Ce ai descoperit? Ce ai simţit când ai pus mâna pe el/ea? 

Cum arăta? Se mişca? Sărea? Se târa? Alerga?”. La plimbare sau în excursie pot fi luate 

o hârtie, un creion, un aparat de fotografiat. În timpul excursiilor vor fi încurajați să nu 

rupă crengi, frunze, flori, doar pentru că sunt frumoase, ori pentru a le mirosi o clipă, ci 

să le imortalizeze prin desen sau printr-o fotografie. Desenele, fotografiile, eventualele 

obiecte luate de la faţa locului (pietricele, frunze, conuri) pot alcătui un jurnal de 

călătorie, care va fi răsfoit din când în când de copii. 

Nenumărate sunt întrebările copiilor şi ale copilăriei. Pentru a putea răspunde 

copiilor, trebuie să-i învăţăm să observe cu mai multă atenţie ceea ce se întâmplă în jurul 

lor, să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri, dar mai ales să acţioneze conştient, fiindcă 

şi ei fac parte din marea carte a naturii. Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele 

mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune 

negativă a noastră, oricât de insignificantă ar fi, poate să afecteze în mod distructiv 

natura. Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi statisticile întocmite de 

aceştia au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi acțiunea eficientă de formare în 

sens ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afective şi 

volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare 

într-o atmosferă relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar şi 
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opțiunile fiecăruia. Prin exploatarea situaţiilor de viaţă corespunzătoare, a situațiilor 

problemă, prin desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative, în care informaţiile nu 

sunt doar transmise de-a gata, ci sunt şi rodul gândirii critice a preşcolarilor, și mai ales 

prin joc, copiii ajung să recunoască, să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă 

tainele şi să o protejeze, să pună bazele formării şi dezvoltării conștiințeo lor ecologice. 

Formarea conştiinţei morale trebuie dublată de formarea unei conduite morală. Nu 

există o reţetă universal valabilă pentru a declanşa un comportament ecologic în fiecare 

copil. Probabil cel mai important este exemplul personal, întrucât la această vârstă copiii 

învață cel mai mult prin imitație. La aceasta vârstă pot fi formate obiceiuri pozitive, 

precum: închiderea becului atunci când e suficientă lumină, separarea hârtiei și a altor 

deșeuri în vederea reciclări, oprirea apei în timpul spălării dinţilor, protejarea spațiilor 

verzi, a animalelor abandonate etc. Este indicat, de asemenea, ca în clasă sau în curtea 

grădiniței să se amenajeze un colţ de natură de care copiii să aibă grijă. Chiar de la o 

vârstă mică ei pot să ude florile din ghiveci sau să pună seminţe în hrănitoarea pentru 

păsărele. Treptat ei vor primi şi alte sarcini pe care să le ducă la îndeplinire.  

 Pentru a avea un efect asupra dezvoltării copiilor și în formarea viitoarei lor 

personalități, activitățile de educație ecologică trebuie desfășurate continuu, pe cât 

posibil să facă parte din programul cotidian sau măcar unele idei să fie infiltrate în 

diversele teme abordate în grădiniță. Cu toate acestea, un impact deosebit îl au zilele 

dedicate special unei teme privind natura și protejarea ei, de preferință considerând 

calendarul ecologistului:  

 21 martie – Ziua Internațională a Pădurii,  

 22 martie – Ziua Internaţională a Apei,  

 1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor,  

 22 aprilie – Ziua Pământului,  

 26 aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator,  

 5 iunie – Ziua Internaţională a Mediului,  

 8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor,  

 29 iunie - Ziua Internaţională a Dunării  

 9 august – Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor, 

 26 august - Ziua Internațională a Câinilor, 

 16 septembrie – Ziua Internaţională a Ozonului,  

 4 octombrie – Ziua Internaţională a Protecţiei Animalelor,  

 6 octombrie – Ziua Internaţională a Habitatului.  

De exemplu, de Ziua Internațională a Pădurii se poate organiza o excursie în 

Pădurea Dumbrava, se ascultă circulația sevei arborilor, se observă plantele și animalele 

din pădure sau se poate desfășura o acțiune de plantare de arbori și se prezintă copiilor 

rolurile pădurii în viața noastră și activitățile umane care o amenință.  

Uneori observăm în jurul nostru copii care, prin gesturi mici, dovedesc că sunt 

eco-cetăţeni, mai buni decât adulţii. Situaţii în care un copil de 7-8 ani ridică o hârtie 

aruncată la întâmplare de un adult şi o duce la coşul de gunoi, destul de îndepărtat, 

demonstrează că educaţia ecologică realizată nu a fost în zadar. Iar educația copiilor se 

poate transmite și mai departe, prin ei se pot sensibiliza și adulții, părinți sau alți membri 

ai comunității, în vederea respectului și protejării naturii. 
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2. NOȚIUNI DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

2.1. Factorii de mediu 

a. Aerul 

Aerul formează un strat care învelește Pământul, numit atmosferă. El este un 

amestec de gaze, în principal azot (care reprezintă aprox. 78%) și oxigen (21%). Alături 

de acestea, apar, în proporții mici (totalizând sub 1%), vaporii de apă, dioxidul de 

carbon, ozonul, gazele rare și altele. Între componentele aerului de importanță vitală 

pentru existența vieții pe Pământ sunt oxigenul, dioxidul de carbon, ozonul și bineînțeles, 

vaporii de apă.  

Oxigenul este indispensabil pentru respirația tuturor organismelor de pe Terra, cu 

unele excepții, reprezentate de microorganisme chemosintetizatoare, care pot trăi în 

absența acestuia, fiind întâlnite în medii anaerobe, cum sunt depozitele de petrol sau 

fundul Mării Negre. Prin respirație, substanțele organice sunt arse cu ajutorul oxigenului, 

eliberând energia necesară desfășurării proceselor metabolice, dar și apă și dioxid de 

carbon. Respirația aerobă este procesul invers fotosintezei. În lipsa oxigenului, viața în 

forma pe care o cunoaștem noi, ar fi imposibilă. În timp ce un om poate rezista fără 

hrană aproximativ patru săptămâni și fără apă patru zile, fără aer el nu rezistă mai mult 

de 15 minute. Există unele animale acvatice, cum sunt balenele și cașaloții, care sunt 

adaptate să își țină mai mult respirația (până la o oră) în timp ce se scufundă pentru a se 

hrăni. Peștii și nevertebratele acvatice nu trebuie să iasă la suprafață pentru a respira, ele 

pot să absoarbă oxigenul dizolvat în apă cu ajutorul unor organe specializate, numite 

branhii. La vertebratele tetrapode (amfibieni, reptile, păsări și mamifere) în branhiile 

sunt înlocuite de plămâni, utilizați pentru respirația în mediul terestru. Larvele de 

amfibieni (mormolocii) păstrează branhiile, ele fiind legate de mediul acvatic. În timpul 

metamorfozei branhiile se resorb, astfel încât la adulți (broaște și salamandre) sunt 

înlocuite de plămâni. Respirația este dublă, fiind atât pulmonară cât și tegumentară 

(schimbul de gaze făcându-se la nivelul rețelei de capilare din piele), motiv pentru care 

pielea lor trebuie menținută tot timpul umedă.  

Dioxidul de carbon este eliminat de animale (dar și de plante și microorganisme) 

în urma procesului de respirație și este absorbit de plante, fiind utilizat în procesul de 

fotosinteză pentru sinteza substanțelor organice (glucoza). La plante schimbul de gaze se 

face la nivelul stomatelor. Acestea sunt orificii delimitate de două celule reniforme aflate 

în frunze (în număr mai mare pe dosul lor) sau mai rar pe tulpină (la cactuși). 

Ozonul este o formă mai specială a oxigenului, molecula sa fiind formată din trei 

atomi (O3), în timp ce oxigenul molecular are doi atomi (O2). Ozonul se găsește . Stratul 

de ozon împiedică pătrunderea radiațiilor ultraviolete prin atmosferă. El protejează astfel 

toate viețuitoarele terestre și cele din apele de suprafață, întrucât radiațiile ultraviolete 

sunt foarte nocive. În cantități mici ele prduc mutații genetice, iar în cantități mari 

provoacă moartea (radiațiile ultraviolete sunt utilizate pentru sterilizare, a 

instrumentarului de laborator, sau chiar a unor legume și fructe, prin distrugerea 

microorganismelor potențial patogene). Ozonul este însă degradat de unele substanțe 

chimice, și în special de compuși clorurați de tipul freonului, larg utilizat până relativ 

recent în spray-uri și instalațiile de răcire (în prezent utilizarea freonului este interzisă), 

astfel încât în stratul de ozon au apărut găuri, observate în zonle polare.   
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Vaporii de apă din atmosferă produc precipitațiile, având un rol esențial în 

circuitul apei în natură. 

Privită din spațiul periterestru, atmosfera are înfățișarea unei aureole și o culoare 

caracteristică, albastru-diafan. Ea are o grosime de până la 2000-3000 km, însă 

densitatea aerului scade accentuat pe măsură ce ne îndepărtăm de Pământ, odată cu 

scăderea forței de atracție gravitațională. Cea mai mare parte a masei atmosferei este 

concentrată în stratul inferior, 50% în primii 5 km înălțime de la nivelul mării și 99% 

până la 35 km. Scăderea presiunii parțiale a oxigenului la altitudini mari face ca aici 

respirația să fie dificilă și rezistența la efort scăzută. Animalele dar și populațiile umane 

care trăiesc în munții înalți s-au adaptat la aerul rarefiat. De exemplu, ei au o capacitate 

pulmonară mai mare și un număr mult mai mare de hematii, pentru a mări eficiența 

transportului oxigenului la celule.  

 Odată cu creșterea altitudinii are loc și scăderea temperaturii aerului. Ne-am 

aștepta ca, apropiindu-ne de Soare, la altitudini mari să fie mai cald. Însă încălzirea 

aerului din straturile inferioare ale atmosferei se face nu direct de la Soare, ci indirect, de 

la Pământ, prin energia termică pe care acesta o degajă după ce a înmagazinat-o de la 

Soare, și pe care o reține în mare parte stratul de aer de la suprafața Terrei. Astfel, 

atmosfera are rolul de izolator termic al Pământului. În absența atmosferei în timpul zilei 

ar fi foarte cald (astfel încât apa mărilor ar fierbe) iar noaptea ar fi foarte frig. Atmosfera 

este cea care dă și culoarea albastră a cerului. În absența ei cerul ar fi veșnic negru iar 

trecerea de la zi la noapte s-ar face brusc fără frumusețea răsăritului și apusului. Tot 

atmosfera este cea care face posibilă transmiterea sunetelor la suprafața uscatului, 

permițând animalelor terestre comunicarea pe această cale.  

Poluarea aerului 

 Datorită creșterii accentuate a populației umane și a intensificării  activităților 

antropice calitatea aerului este puternic afectată prin poluare. Principalele surse de 

poluare a aerului sunt: 

 emisiile de gaze ale mijloacelor de transport; 

 arderile industriale; 

 tratarea și depozitarea deșeurilor; 

 agricultura; 

 extracția și utilizarea combustibililor solizi (cărbuni, lemne) ca sursă de energie. 

Poluarea aerului este resimțită, cu precădere, în zonele aglomerate și în cele 

puternic industrializate. Europa este cel mai urbanizat continent, peste 70% din populație 

locuind la oraș. În anumite locuri, numărul mare de mijloace de transport motorizate, 

precum și zonele industriale, fac de multe ori ca aerul să fie greu de respirat, prin 

formarea așa numitului „smog” (o combinație de ceață – „fog” și fum – „smoke” care 

persistă lungi perioade în multe aglomerări urbane, în special din Asia). Sănătatea 

populației poate fi serios pusă în pericol de inhalarea gazelor nocive și a particulelor de 

praf, motiv pentru care în ultimii 30 de ani s-au intensificat preocupările privind 

îmbunătățirea calității aerului prin diminuarea poluării produsă de motoarele 

autovehiculelor. În prezent vehiculele poluează de 8-10 ori mai puțin decât cele care au 

existat în circulație acum 30 de ani. Acest lucru s-a realizat prin optimizarea procedeului 

de ardere și prin utilizarea dispozitivelor antipoluante. Asftel, s-a redus foarte mult 

poluarea cu plumb și alte substanțe nocive din gazele de eșapament. Același lucru este 
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valabil și în cazul poluării industriale, cel puțin în zonele mai dezvoltate ale lumii. Însă, 

în zonele subdezvoltate ale lumii, nivelul scăzut al economiei nu permite investiții în 

tehnologii non-poluante, astfel încât aici nivelul poluării se menține ridicat. Iar dacă 

ținem cont de faptul că în atmosferă aerul se află în permanentă mișcare, transportând nu 

numai vapori de apă și căldură dintr-o regiune în alta, ci și praf și poluanți, poluarea 

aerului din zonele sărace ale lumii nu este o problemă locală ci una globală.  

Dintre toți poluanții atmosferei probabil cel mai important este dioxidul de 

carbon. Dioxidul de carbon este un gaz care este eliberat în mod natural de toate 

viețuitoarele în procesul de respirație, însă concentrația lui în aerul atmosferic este foarte 

mică, de numai 0.04%. O concentrație de 5% este toxică pentru majoritatea animaleor, 

inclusiv pentru om, însă până a deveni direct letală, creșterea concentrației dioxidului de 

carbon din atmosferă influențează indirect viața pe Pământ, prin efectul de seră. În 

atmosferă dioxidul de carbon acționează ca un paravan care reflectă căldura iradiată de 

Pământ (care este ca într-o seră, în care căldura poate să intre, însă nu mai iese), ceea ce 

are ca efect o încălzire a Terrei. Încălzirea globală este un subiect foarte mult dezbătut în 

ultima perioadă datorită numeroaselor sale implicații. Deși există încă voci care susțin că 

nu este vorba despre o încălzire reală a climei datorată impactului uman, încălzirea 

globală este incontestabilă. Există atât nenumărate argumente științifice: măsurători ale 

calotelor glaciare, retragerea ghețarilor montani dar și a celor de calotă sau scurtarea 

sezonul de îngheț a Oceanului Arctic, cât și empirice. Iar persoanele care au depășit 30-

40 de ani își aduc cu siguranță aminte de iernile din copilările, cu multă zăpadă și frig, a 

căror sfârșit era anunțat de ghioceii care înfloreau în luna martie, și nu în ianuarie sau 

chiar decembrie. Îmblânzirea iernilor datorată încălzirii globale a fost subliniată și de 

Leonardo di Caprio în discursul său cu ocazia decernării premiului Oscar pentru rolul din 

filmul The Revenant. El a spus cât de dificilă a fost găsirea unor locații cu suficientă 

zăpadă, pentru a sugera o iarnă a începutului de secol XIX în nord-vestul Statelor Unite 

(în cele din urmă filmările au fost făcute în Canada și Patagonia).  

Efectele încălzirii globale sunt numeroase și afectează atât viața sălbatică cât și 

populațiile umane. Clima se modifică nu numai sub aspectul creșterii temperaturilor 

medii, ci mai ales prin accentuarea fenomenelor extreme. Zonele afectate de uragane, 

taifune, inundații sunt din ce în ce mai numeroase, însă pe de altă parte se extind rapid și 

zonele aride. Deșerturile câștigă în fiecare an suprafețe însemnate. În prezent Australia 

este în cea mai mare parte deșertică, fiind mistuită de incendii din ce în ce mai dese și 

mai extinse. Modificările climatice au un puternic impact asupra speciilor sălbatice. 

Animalele și plantele termofile își extind arealul (astfel încât specii care în trecut erau 

întâlnite doar la sud de România, cum ar fi șacalul sau cănărașul, în prezent sunt larg 

răspândite în țara noastră și sunt în continuă expansiune) în timp ce speciile de climat 

temperat sunt nevoite să se retragă spre nord (sau sud, în emisfera sudică) sau la 

altitudini mari. S-ar putea argumenta că modificări climatice au avut loc în mod natural 

de-a lungul întregii istorii a Pământului, cel mai recent în timpul glaciațiunilor și 

interglaciarelor cuaternare. Însă diferența majoră dintre atunci și acum este viteza acestor 

schimbări. Dacă modificările au loc la scară geocronologică atunci speciile au timp să se 

adapteze acestor modificări și reușesc să supraviețuiască. Dacă modificările sunt rapide, 

viețuitoarele nu reușesc să se adapteze și dispar. Una dintre cele mai cunoscute specii 

amenințate de încălzirea climei este ursul polar. Acesta se hrănește cu foci pe care le 
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vânează de pe banchiză. În timpul verii polare, când oceanul este dezghețat ursul polar 

stă pe uscat și se hrănește foarte puțin, consumând rezervele din stratul adipos, depuse în 

timpul iernii. Întrucât în prezent iarna este din ce în ce mai scurtă, la fel ca și perioada de 

timp cât oceanul este înghețat, supraviețuirea urșilor polari este pusă sub semnul 

întrebării. Deși sunt foarte buni înotători (fiind chiar considerați uneori ca mamifere 

marine), recent au început să fie găsiți urși înecați, care au murit epuizați, în încercarea 

de a găsi gheață sau uscat.  

Din perspectivă umană, încălzirea climei, pe lângă fenomenele extreme are ca 

efect ridicarea nivelului mării, atât prin scurgerea apelor în prezent blocate sub formă de 

gheață în calotele glaciare, cât și prin dilatarea apei din mări și oceane odată cu creșterea 

temperaturii. Se estimează că până în anul 2100 nivelul ocenului planetar va crește cu 

aproximativ 2 m, ceea ce înseamnă că zonele litorale vor fi inundate și multe din 

metropolele actuale, aflate pe coastele mărilor sau oceanelor, vor ajunge sub apă. 

Ghețarii din Munții Himalaya constituie sursa de apă potabilă pentru mai mult de un 

miliard de oameni din țări în curs de dezvoltare. Disparția lor în urma încălzirii climei va 

crea probleme imense legate de aprovizionarea cu apă a unor zone extinse din Asia. 

Tot ca efect al încălzirii climatului este pătrunderea unor boli tropicale în zonele 

temperate, care vor avea condițiile necesare pentru a permite dezvoltarea patogenilor 

respectiv sau ale gazdelor lor. Este cazul speciilor de țânțari din genul Aedes care 

transmit febra denga, febra Nilului de vest, și alte boali virale din ce în ce mai răspândite. 

În ciuda măsurilor care se iau și a noilor tehnologii care reduc emisiile de gaze cu 

efect de seră (dioxidul de carbon și metanul), creșterea substanțiale a populației umane și 

a cerințelor ei energetice și alimentare (agricultura și în special creșterea vitelor fiind 

principala sursă de metan din atmosferă), a volumului de marfă transportat și a 

mobilității oamenilor face ca emisiile de dioxid de carbon să fie în continuă creștere. Pe 

lângă aceasta, defrășările masive reduc cantitatea de dioxid de carbon care poate fi 

asimilată de vegetație, astfel încât surplusul se acumulează în atmosferă. Începând cu 

revoluția industrială concentrația de dioxid de carbon a crescut cu 40%, de la 0.028%, 

nivelul pe care l-a avut de la sfârșitul erei glaciare (în urmă cu 10 000 ani) până la 

jumătatea secolului 18, ajungând în prezent 0.04%. Aceasta este probabil cea mai 

ridicată concentrație din ultimii 20 milioane de ani și, din păcate, ea este în continuă 

creștere.  

Ce putem face noi pentru a reduce efectul de seră? 

Efectul de seră, și implicit încălzirea climei, poate fi redus pe de o parte prin 

reducerea emisiei gazelor cu efect de seră, și în special a dioxidului de carbon, prin 

reducerea consumului de energie și a risipei de alimente iar pe de altă parte prin 

protejarea pădurilor, a reducerii defrișărilor și prin împăduriri. În continuare sunt 

prezentate câteva sfaturi privind obiceiurile de zi cu zi pe care este necesar să le adoptăm 

pentru putea și noi contribui la reducerea efectului de seră.  

 Să folosim cât mai mult lumina naturală. 

 Să stingem lumina când nu avem nevoie de ea. 

 Să folosim senzori şi timer pentru luminile exterioare! 

 Să verificăm consumul de energie al aparatelor electrocasnice pe care le 

achiziționăm. 
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 Să cumpărăm produse electrice sau electrocasnice eficiente din punct de vedere al 

consumului de energie şi apă. 

 Când cumpărăm un radiator, să alegem unul cu termostat și timer. 

 Să oprim aparatele electrocasnice când nu le folosim.  

 Să închidem complet calculatorul şi televizorul când nu le folosim. 

 Să ținem o sticlă de apă în frigider pentru a nu lăsa de fiecare dată ca apa de la 

robinet să curgă până se răceşte. 

 Să folosim maşina de spălat la capacitatea ei maximă. 

 Să folosim ciclul economic de spălat rufe. 

 Încălzirea apei consumă foarte multă energie. Să o folosim doar dacă avem 

neapărată nevoie. 

 Să nu folosim aparatele electrice pentru a face lucruri pe care le putem face la fel 

de ușor doar manual. 

 Să uscăm rufele la soare, în detrimentul uscătoarelor automate. 

 Să schimbăm becurile clasice cu becuri economice. Lămpile fluorescente 

(becurile cu lumină albă sau becurile economice) folosesc doar aproximativ un sfert din 

energia consumată de un bec clasic (incandescent). Deși sunt mai scumpe la 

achiziționare, durata mai lungă de viață le recomandă în detrimentul becurilor clasice. 

Dacă vă incomodează lumina produsă de becurile economice, sau „pâlpâitul” acestora, 

folosiți-le măcar în încăperile în care nu petreceți prea mult timp (baie, debara, cămară, 

hol etc.).  

 Mai mult de jumătate din caldură se pierde prin pereţi şi acoperiş. Să izolăm 

locuința, economisirile pe care le realizăm în timp acoperă costul iniţial al lucrărilor. 

 Să izolăm ferestrele și ușile, precum și țevile de apă caldă și boilerul. 

 Să închidem uşile din casă pentru a separa camerele încălzite de cele reci. 

 Să oprim căldura sau aerul condiţionat când plecăm de acasă. 

 Noaptea, încălzirea trebuie oprită sau redusă. 

 Vara să deschidem ferestrele noaptea, ziua să le închidem, să nu intre căldura. 

 Să oprim căldura atunci când ne putem încălzi îmbrăcând un pulover. 

 Să modificăm temperatura la un grad mai mic – acest lucru poate economisi până 

la 10% din energia consumată (și implicit din costul facturii). 

 Să oprim centrala termică înainte de a pleca în concediu. 

 În viitor este bine să avem în vedere montarea panourilor solare atât pentru 

încălzirea locuinţei cât şi pentru furnizarea de energie electrică. În ţările mai dezvoltate, 

centralele eoliene reprezintă, de asemenea, o sursă inteligentă şi ecologică de energie. 

 Să mergem pe jos sau cu bicicleta, renuțând la mijloacele de transport. Dacă avem 

de mers departe să utilizăm transportul în comun şi numai dacă este strict necesar 

autoturismul. 

 Dacă mergem cu maşina, să ne planificăm traseul, chiar şi în oraş, să nu irosim 

combustibil.  

 Anvelopele autovehiculului trebuie să fie umflate corespunzător, deoarece maşina 

cu anvelope lăsate consumă mai mult. 

 Să conducem cu viteză redusă, astfel încât se vor reduce emisiile poluante, 

cantitatea de combustibil folosit şi zgomotul şi va creşte siguranţa în trafic. 
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 Dacă este posibil, să ne deplasăm împreună cu prietenii/vecinii/colegii, într-un 

singur autoturism personal la locul de muncă/la cumpărături/ în vacanţă. 

 Să utilizăm sistemul de climatizare în autoturism numai dacă este strict necesar. 

 Purificarea apei necesită o mare cantitate de energie - să economisim apa. 

 Să analizăm lunar consumul de energie/apă, înregistrat pe factură pentru a vedea 

dacă acţiunile noastre reduc consumul. 

 Să plantăm flori și arbori. 

 Să nu rupem plante sau crengi. 

 Să protejăm spațiile verzi. 

 
b. Apa 

Circuitul apei în natură 

Apa este un compus chimic simplu, format din doar două elemente chimice, 

hidrogen și oxigen. Plantele o absorb din sol și o utilizează în procesul de fotosinteză. 

Împreună cu dioxidul de carbon, sub acțiunea luminii, în acest proces sunt sintezate 

substanțe organice (glucoza), rezultând oxigenul ca produs secundar. În cadrul 

procesului invers, de respirație, organismele eliberează prin arderea substanțelor 

organice dioxidul de carbon și apa, sub formă gazoasă, de vapori. Însă cea mai mare 

parte a apei circulă în natură ca atare, trecând doar dintr-o formă de agregare în alta. Sub 

acţiunea energiei solare, a curenţilor şi a gravitaţiei, apa se află într-o permanentă 

mişcare, existând în principal în formă lichidă, dar și solidă (sub formă de zăpadă și 

gheață) şi gazoasă (vaporii din atmosferă). Circulaţia apei din oceane și mări în 

atmosferă și apoi pe uscat este o mișcare continuă a apei în cadrul hidrosferei și poartă 

numele de ciclul apei în natură sau ciclu hidrologic. El consumă aproximativ o treime 

din energia solară primită de la Pământ. Sub acțiunea energiei solare are loc evaporarea 

apei de la suprafața oceanelor și a altor corpuri de apă în atmosferă. Acest transfer 

implică o schimbare a stării de agregare a apei, din stare lichidă în stare gazoasă (vapori). 

Evaporația este mai intensă în anotimpurile calde decât în cele reci și descrește de la 

ecuator spre poli. În zonele tropicale se evaporă anual în medie un strat de aprox. 3 m 

grosime. În zonele polare, dar și în deșerturile temperate în timpul iernii, trecerea apei 

din stare solidă (zăpadă sau gheață) în vapori se face direct, fără trecerea prin starea 

lichidă, proces numit sublimare. Concomitent cu evaporarea, apa se mai elimină în 

atmosferă prin transpirația solului, plantelor și, în mult mai mică măsură, cea a 

animalelor, proces numit evapotranspirație, la care se adaugă apa eliminată prin 

respirație. Aproximativ 90% din apa din atmosferă provine din evaporație, 9% din 

evapotranspirație și mai puțin de 1% prin respirație. Vaporii de apă sunt purtați de 

curenții de aer (verticali și orizontali) iar prin procesul de condensare, la contactul cu 

mase de aer rece, ei se trasformă în picături lichide de apă, formând nori sau ceață. 

Precipitațiile sunt constituite din apa care s-a condensat în atmosferă și cade pe suprafața 

pământului. Forma de precipitații care apare cel mai frecvent este ploaia, alte forme 

fiind zăpada, grindina, chiciura, lapovița și prelingerea de apă din ceață. O parte din 

precipitații care este interceptată de frunzișul plantelor și, în timp, se evaporă fără a mai 

ajunge la suprafața solului. Cantitatea de apă interceptată depinde în principal de durata 

ploii, viteza vântului, temperatură și densitatea frunzișului. Parte din apa care ajunge la 

nivelul solului se infiltrează, umplând golurile dintre particulele de sol. Precipitațiile 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Evapotranspira%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C4%83pad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grindin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chiciur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lapovi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cea%C8%9B%C4%83
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solide (zăpadă, chiciură) se mențin la suprafața solului o perioadă mai scurtă sau mai 

lungă de timp, în funcție de temperatură, și se infiltrează în sol doar după topire, cînd 

ajung în stare lichidă. Surplusul de apă care nu se poate infiltra în sol se scurge la 

suprafața solului. Scurgerea de suprafață are de obicei loc în straturi subțiri sau în 

șuvoaie, acoperind cea mai mare parte a solului, apa ajungînd în cele din urmă în albiile 

pâraielor și râurilor (Fig. 1) care se varsă în cele din urmă în mări și oceane, sau uneori 

în lacuri. Apa care se infiltrează prezintă o scurgere subterană, fie prin stratele freatice, 

fie prin stratele acvifere de adâncime. Apa din stratele subterane se reîntoarce la 

suprafață fie prin izvoare, fie prin infiltrație în râuri, oceane sau alte rezervoare de 

suprafață.  

 

 
 

Fig. 1. Râul Pietrele din Munții Retezat 

 

Prin urmare, în cursul circuitului hidrologic în general apa se evaporă de la 

suprafața oceanelor, formează nori din care apa cade sub formă de precipitații pe pământ 

și apoi se scurge înapoi în oceane, adesea însă drumul parcurs de o moleculă de apă este 

mult mai scurt.  

Diferite acțiuni antropogene cum ar fi emisia de gaze în atmosferă, despăduririle, 

extragerile de apă din cursuri de apă sau strate subterane și altele pot influența circuitul 

apei atât la scară locală cât și la scară planetară, afectând astfel funcțiile pe care le 

îndeplinește apa.  

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bie_(meteorologie)
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Rolul apelor în natură  

Planeta Pământ este prin excelență o planetă a apei. Peste 71% din suprafața sa 

este acoperită cu apă, iar adâncimea maximă și cea medie a oceanului o depășește pe cea 

a uscatului.  

 Apa are nenumărate roluri în natură. În primul rând, apa a fost leagănul vieții pe 

Pământ. Viața a luat naștere în oceanul planetar și vreme îndelungată acesta a fost 

singurul mediu propice vieții. Însă chiar după cucerirea uscatului de către organismele 

vii, ele au rămas dependente de apă, existența lor fiind fiziologic imposibilă în absența 

acesteia.  

 Apa este în continuare un important mediu de viață pentru numeroase organisme, 

adăpostind peste 90% din totalul speciilor existente în prezent pe glob. Ecosistemele 

acvatice se diferențiază în funcție de caracteristicile apelor și ale factorilor de mediu:  

- marine: litorale (în zona de mal), pelagice (în largul mărilor și oceanelor), abisale 

(la adâncimi mari)  

- dulcicole: lentice (de ape stătătoare - lacuri, bălți), lotice (de ape curgătoare - 

râuri).  

Mediul marin are un important rol în menținerea echilibrului între gaze (oxigen și 

dioxid de carbon), prin procesul intens de fotosinteză desfășurat de fitoplancton (algele 

care plutesc în masa apei). 

 Prin forța ei de eroziune, apa modelează uscatul, modificând permanent diferitele 

forme de relief, ducând la crearea văilor, a deltelor și estuarelor, cele două din urmă fiind 

zone cu o diversitate și o productivitate biologică foarte ridicată.   

 Apa are de asemenea rol de transport. Numeroase specii de plante sunt hidrocore, 

adică semințele lor sunt răspândite cu ajutorul curenților de apă. De asemenea, pe apă 

sau pe plute naturale purtate de curenții de apă au fost transportate diferite animale care 

au ajuns să colonizeze insule îndepărtate (cum ar fi de exemplu țestoasele și iguanele din 

insulele Galapagos). 

Apa, având o inerție termică mult mai mare comparativ cu uscatul are un 

important rol în reglarea climei și a fenomenelor meteorologice. 

 Rolul apei în societatea umană 
 Ca orice altă viețuitoare omul este dependent fiziologic de apă. Între 55% și 70% 

(în funcție de vârstă) din corpul uman este constituit din apă, astfel încât, pentru a 

supraviețui și a-și desfășura activitatea omul trebuie să bea zilnic apă (sau alte lichide pe 

bază de apă, în medie 1.5-2 l). Dacă sunt consumate cantități insuficiente de lichide, 

funcțiile organismului sunt perturbate, sunt alterate capacitățile fizice și mentale, ulterior 

apărând și o serie de tulburări patologice, în principal renale, circulatorii și cardiace.  

Pentru a putea fi consumată de om, apa trebuie să îndeplinească o serie de condiții 

de calitate, care se referă la indicatori organoleptici (gust, miros), fizici (pH, 

conductivitate, turbiditate, radioactivitate), chimici (concentrația diferitelor substanțe 

chimice), bacteriologici (prezența bacteriilor potențial patogene) și biologici (prezența 

organismelor animale și vegetale), încadrându-se astfel în categoria apei potabile.  

Pe lângă consumul direct, omul a utilizat apa din cele mai vechi timpuri și în alte 

feluri. La început a utilizat resursele oferite de mediul acvatic: alge, pești, mamifere și 

alte animale acvatice. Pescuitul, alături de vânătoare, a fost una dintre primele 
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îndeletniciri ale omului. Și în prezent există populații care au ca hrană de bază organisme 

acvatice (polinezienii, japonezii, populațiile circumpolare etc).  

Odată cu trecerea de la modul de viață nomad, când omul era vânător și culegător, 

la modul de viață sedentar, prin cultivarea pământului, apa a dobândit un nou rol 

important, în irigații, pentru a asigura o producție relativ stabilă, independent de variația 

cantității de precipitații de la un an la altul.  

Apele au fost folosite din vremuri străvechi și pentru transport, mergând inițial în sensul 

curenților, apoi omul a învățat să călătorească și împotriva curentului și să plutească pe 

apa lacurilor, a mărilor și a oceanelor. Astfel, el a colonizat cele mai îndepărtate suprafețe de 

uscat, inclusiv insule izolate din Oceanul Pacific, cum ar fi Polinezia sau Insula Paștelui.  

Ulterior omul a început să utilizeze energia apelor, construind mori de apă, 

joagăre, pive și mai târziu centrale electrice. În prezent toate activitățile umane implică 

într-o anumită măsură utilizarea apei. 

Pentru dezvoltarea societății umane apa a avut un rol esențial. Majoritatea 

culturilor și civilizațiilor s-au dezvoltat pe malurile râurilor sau mărilor: Mesopotamia, 

așa-numitul leagăn al civilizației, este situată între două râuri, Egiptul antic a înflorit pe 

malurile Nilului, iar marile metropole, precum Londra, Paris, New York și Tokio își 

datorează succesul în parte accesibilității oferite de situarea lângă o apă, și înflorirea 

comercială rezultată. Insulele cu porturi sigure, precum Singapore și Hong Kong, s-au 

dezvoltat tocmai din acest motiv. Marile civilizații și puteri ale lumii au fost cele care au 

stăpânit mările și oceanele lumii, având flote puternice: Grecia, Imperiul Roman, Spania, 

Imperiul Britanic. Pe de altă parte, în locuri precum Africa de Nord și Orientul Mijlociu, 

unde apa nu se găsește în abundență, accesul la apă potabilă a fost și este o mare 

problemă în dezvoltarea comunităților umane. 

Nu în ultimul rând trebuie menționat rolul cultural al apelor, acestea fiind sursă de 

inspirație și subiect a numeroase opere de artă, precum și rolul turistic. 

Sistemul de alimentare cu apă 

În așezările umane moderne apa necesară pentru desfășurarea activităților 

societății este asigurată prin sistemul de alimentare cu apă. Asemenea sisteme au fost 

construite încă din antichitate de către multe civilizații, cele mai cunoscute fiind cele 

romane. Alimentarea cu apă este un sistem hidrotehnic alcătuit din: 

 captare de apă brută; 

 stație de pompare treapta I dacă este cazul; 

 conducte de aducțiune, pentru transportul apei brute de la sursă, la stația de 

tratare; 

 stație de tratare, pentru corectarea calității apei brute, funcție de calitatea impusă 

la consumator; 

 rezervoare pentru înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: rezerva de 

avarie, compensarea consumului orar, rezerva necesară pentru combaterea incendiilor; 

 stație de pompare treapta a II-a, pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de 

distribuție, dacă e cazul. Asigurarea presiunii se poate asigura și gravitațional; 

 rețea de distribuție, pentru distribuția apei la consumatori. 

Alimentările cu apă pot fi: 

 alimentări cu apă potabilă, care distribuie apa pentru nevoi gospodărești și nevoi 

publice; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://ro.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Mijlociu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Captarea_apei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomparea_apei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conduct%C4%83_de_aduc%C8%9Biune&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratarea_apei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Enmagazinarea_apei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomparea_apei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C8%9Bea_de_distribu%C8%9Bie_a_apei&action=edit&redlink=1
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 alimentări cu apă industrială, care distribuie apa pentru utilizări industriale; 

 alimentări cu apă pentru combaterea incendiilor. 

În general, un sistem centralizat de alimentare cu apă a unui oraș combină tipul de 

sisteme de alimentare cu apă enumerate mai sus. 

Evaluarea calității apei  

 Apa care părăsește stațiile de tratare din sistemele de alimentare cu apă este 

analizată regulat pentru a se verifica îndeplinirea condițiilor de calitate sub aspectele 

anterior menționate. Însă și apele care nu fac parte din sistemul de alimentare cu apă sunt 

monitorizate în vederea stabilirii stării lor de calitate și urmărirea modificării acesteia, în 

vederea luării măsurilor necesare pentru gospodărirea lor adecvată. Sistemul național de 

monitorizare a apelor urmărește lacurile, râurile, apele litorale, apele subterane și apele 

uzate, prin prelevarea de probe din stații de monitorizare din diverse puncte ale țării. Se 

analizează nu doar parametrii fizico-chimici și bacteriologici ai apelor, ci și sedimentele 

și mai ales comunitățile de organisme acvatice. Spre deosebire de parametrii fizico-

chimici, care indică starea momentană a apei, comunitățile acvatice constituie un 

indicator al calității generale a sistemului acvatic, reflectând condițiile de mediu dintr-o 

perioadă mai lungă de timp.   

Degradarea apelor și a zonelor umede 

Apa este una dintre cele mai preţioase resurse naturale. La nivel global, sursele de 

apă dulce sunt rare. Din rezervele de apă ale planetei Oceanul planetar cuprinde peste 

97%, fiind apă sărată. Astfel, mai puţin de 1% din apa de pe glob este bună pentru 

consum și accesibilă, iar peste 1.2 miliarde de oameni – mai mult de o cincime din 

populaţia lumii – nu are acces la surse de apă potabilă. Încălzirea globală adâncește criza 

mondială a apei, determinând modificări climatice în sensul accentuării extremelor, 

ducând la aridizarea continuă a zonelor cu deficit de umiditate dar și la accentuarea 

problemelor generate de precipitații extreme (inundații, tornade). Din fericire, în Europa, 

apa se găseşte aproape peste tot din belşug, cu toate că în anumite zone din sudul 

Europei, de exemplu în Spania, lipsa apei şi secetele sunt din ce în ce mai dese.  

Datorită creșterii accentuate a populației umane și a intensificării activităților 

antropice sistemele acvatice sunt supuse unor presiuni fără precedent. În prezent 

cantitatea de apă utilizată de societatea umană reprezintă 10% din totalul resurselor 

globale reînnoibile (din apa implicată în circuitul hidrologic). Agricultura este cel mai 

mare consumator, ajungând la peste 80%. Probabil cel mai relevant exemplu privind 

impactul irigațiilor asupra sistemelor acvatice îl constituie Marea Aral. Ea este un rest al 

străvechii mări Tethys, însă în prezent nu mai are legătură cu Oceanul Planetar, astfel 

încît este de fapt un lac mare, cu apă sărată, alimentat de două râuri cu debit mare 

(Amudaria și Sîrdaria) care străbat zone de stepă utilizat în mod tradițional pentru 

pășunat. În încercarea de a transforma această regiune într-o zonă agricolă, cultivatoare 

în special de bumbac, în anii 1960 a fost construit un sistem de irigații care a preluat cea 

mai mare parte a debitului fluviilor care se vărsau în Marea Aral. În consecință, aportul 

de apă dulce în lac s-a redus considerabil și nivelul lui a scăzut, astfel încât în prezent 

suprafața lui reprezintă aproximativ 5% din cea dinainte de construirea sistemului de 

irigații. Uscatul rămas în urma retragerii lacului este pământ sterp, arid și puternic 

sărăturat, care nu poate fi utilizat de om și este neprielnic chiar și pentru plantele și 

animalele sălbatice, astfel încât rămâne pustiu, reprezentat de deșertul Aralkum. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratarea_apei&action=edit&redlink=1
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Reducerea aportului de apă dulce în lac a determinat creșterea salinității lui, ceea ce a 

dus pe lângă reducerea numerică a unor populațiilor acvatice și la dispariția unor specii 

care erau adaptate la o salinitate mai scăzută.  

În plus, agricultura contribuie în mod substanțial la poluarea apelor. Cea mai mare 

parte a pesticidelor (în Europa se folosesc peste 600 de substanțe ierbicide, fungicide, 

insecticide), a îngrășămintelor utilizate pe terenurile agricole și a dejecțiilor animale 

provenite din zootehnie sunt spălate de precipitații și ajung în apele de suprafață dar și 

freatice, în multe zone acestea devenind nepotabile.  

În funcție de natura substanțelor alohtone care ajung în apă, poluarea sistemelor 

acvatice se poate împărți în mai multe categorii. 

Poluarea cu substanțe organice (în principal azotați, azotiți, fosfați proveniți din 

agricultură, dar și substanțe organice provenite din apele menajere – detergenți, 

săpunuri) afectează atât apele de suprafață cât și cele freatice. În apele de suprafață ea 

duce la așa numita înflorire a apei. Acestea substanțe organice sunt utilizate de 

fitoplancton, care de dezvoltă masiv în scurt timp. Durata de viață a algelor planctonice 

este însă scurtă și curând are loc o mortalitate a lor în masă. Algele moarte sunt 

descompuse de bacterii, însă acest proces are loc cu consum de oxigen. Întrucât 

fenomenul de înflorire a apei are loc vara, când temperaturile ridicate favorizează 

dezvoltarea algelor, deficitul de oxigen este cu atât mai acut cu cât apele calde au o 

capacitate mai redusă de a reține oxigenul dizolvat. Ca urmare, concentrația scăzută de 

oxigen, care poate să meargă până la anoxie, duce la mortalitatea în masă a animalelor 

acvatice, inclusiv a multor specii de pești. În apele în care acest fenomen este natural 

trăiesc specii de pești adaptați la condiții de hipoxie, care înghit oxigen atmosferic. 

Poluarea cu petrol afectează în special apele marine și oceanice și este cauzată 

mai ales de accidente navale în care sunt implicate petroliere, când petrolul transportat se 

scurge în apă și acoperă cu o peliculă subțire o suprafață foarte mare și care împiedică 

oxigenarea apei. În plus, petrolul îmbibă penajul păsărilor și branhiile animalelor 

acvatice, ducând la moartea lor. Poluarea cu petrol are loc însă și în zonele portuare, prin 

deversările intenționate de ape reziduale. 

Poluarea cu metale grele (zinc, cupru, mercur, nichel etc) este caracteristică 

zonelor industriale și miniere. Spre deosebire de substanțele organice, metalele grele au 

o remanență îndelungată în sistemele acvatice, propagându-se prin lanțurile trofice și 

afectând viețuitoare aflate pe diferite niveluri trofice, și în special prădătorii de vârf, în 

care aceste substanțe se acumulează. Mare parte din aceste substanțe ajung în 

sedimentele de pe fundul apelor de unde se reactivează în anumite situații, prelungind 

efectele poluării.  

Poluarea radioactivă se face fie prin deversarea apelor de răcire a reactoarelor 

nucleare, fie prin depozitarea neadecvată a deșeurilor radioactive. În funcție de substanța 

radioactivă și de timpul de înjumătățire al acesteia, efectele acestui tip de poluare se pot 

menține o perioadă relativ scurtă sau foarte lungă.  

Poluarea microbiologică are loc prin deversarea în râuri a materiilor fecale, 

animale sau umane. Ea poate genera răspândirea unor bacterii sau virusuri care pun în 

pericol calitatea apei și pot prezenta riscuri epidemiologice. În Europa, conștientizarea 

pericolului produs de patogeni a dus, în ultimul secol, la îmbunătățirea sistemelor și 
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instalațiilor de colectare și tratare a apelor uzate. În alte părți ale lumii însă problema 

apei de băut contaminate cu patogeni este în continuare acută.  

Salinizarea apelor dulci apare în multe părți ale lumii. Râurile devin saline din 

cauza concentrației mari de sare dizolvată. Minele de sare și fier deversează cantități 

mari de ape sărate în apele de suprafață.  

Poluarea cu deșeuri menajere este probabil cea mai puțin nocivă asupra sistemelor 

acvatice însăcea mai vizibilă și cel mai ușor de combătut printr-o educație ecologică de 

bază a populației. Lipsa acesteia în România este foarte evidentă, trădată de mormanele 

de deșeuri menajere de toate tipurile (dar mai ales ambalaje de material plastic) aruncate 

în apă sau pe malul ei în zonele cu localități dar și cele turistice. O parte din aceste 

deșeuri rămân pe loc și se descompun în timp, însă restul sunt antrenate de apă și purtate 

spre aval, ajungând pe râurile mari și de aici în mări și oceane. În Oceanul Pacific există 

o suprafață extinsă care este groapa de gunoi a Terrei, în care curenții aduc toate 

deșeurile și în care se înregistrează o mortalitate ridicată a peștilor, păsărilor și 

mamiferelor acvatice prin ingestia lor sau strangulare. 

 Poluarea apelor nu este singurul mod prin care omul degradează sistemele 

acvatice. Exploatarea balastrului și nisipului din albiile râurilor (Fig. 2), regularizarea 

cursurilor de apă, construirea hidrocentralelor, supraexploatarea resurselor (în special 

pescuitul intensiv), introducerea speciilor exotice invazive, dezvoltarea haotică a 

turismului în zonele costiere sunt câteva dintre activitățile antropice care au ca efect 

distrugerea sau degradarea ecosistemelor și dispariția unor specii acvatice. 

Protecția apelor și a sistemelor acvatice 

În ultima perioadă există preocupări intense în scopul protejării sistemelor 

acvatice și asigurării calității apei. La nivel mondial există o serie de convenții privind 

protecția ecosistemelor acvatice și a zonelor umede. De asemenea legislația europeană și 

cea națională conține numeroase prevederi privind normele de calitate a apei și 

monitorizare a sistemelor acvatice.    

 

 
  

Fig. 2. Exploatare de balast pe Siretul inferior (foto Ioan Sîrbu) 
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Pentru prevenirea poluării cu substanțe organice dar și cu metale grele sau alți 

poluanți chimici este necesară construirea de stații de epurare a apelor uzate provenite 

din localități, ferme sau fabrici, sau modernizarea și redimensionarea celor deja 

existente. Poluarea cu deșeuri menajere solide poate fi prevenită doar prin educarea 

corespunzătoare a populației, în special în zonele rurale. 

Ce putem face noi pentru a economisi apa și a proteja sistemele acvatice? 

De fiecare dată când este folosită apa, fie în agricultură, fie pentru igiena 

personală, spălatul vaselor, curățenie sau golirea vasului de toaletă, calitatea ei are de 

suferit. În cazul consumului casnic urban, de exemplu, pentru a fi curățată, 

decontaminată și separată de substanțele pe care noi le adăugăm (detergenți, uleiuri etc.), 

apa trece prin diverse tratamente și procese complexe și costisitoare. Prin poluarea 

crescândă a apelor de suprafață sau din subteran, rezervele de apă curată, necontaminată 

și potabilă pot să fie puse în pericol. Din aceste motive, ar trebui să fim cumpătați și să 

nu folosim apa în exces. De aceea: 

 Facem un duş, în loc de baie; astfel se consumă de patru ori mai puţină apă. Nu e 

doar ecologic, ci şi economic! 

 Închidem robinetul cât timp ne spălăm pe dinţi. Dacă toţi europenii ar închide 

robinetul, s-ar economisi suficientă apă pentru a umple 6.000 de piscine olimpice în 

fiecare an. 

 Verificăm şi reparăm robinetele. Robinetele care curg, duc la pierderea a circa 25 

de litri de apă pe zi şi asta se poate rezolva cu o simplă garnitură nouă. 

 Aşteaptăm până adunăm suficiente rufe sau vase şi apoi punem în funcţiune 

maşina de spălat. Dacă nu avem destule rufe sau vase murdare pentru a merge la 

capacitate maximă, se reglează funcţionarea aparatului la jumătate din capacitate. Astfel 

se economiseşte atât apă, cât şi electricitate. 

 Păstrăm apa de ploaie. O putem colecta în butoaie goale sau putem monta un 

bazin care să adune apa ce curge pe streşinile casei. Apa adunată astfel poate fi folosită 

la udatul grădinii sau la spălarea maşinii. 

 Apa rămasă în pahar o punem la o floare. 

 Nu aruncăm substanţe chimice sau ulei prin sistemul de scurgere – adică vopsea, 

lacuri, insecticide, medicamente, ulei de gătit şi ulei de motor. Toate astea poluează apa 

şi, în acelaşi timp, deteriorează conductele. Putem afla dacă există centre de colectare 

pentru aceste materiale în cartierul nostru şi returnăm medicamentele vechi la cea mai 

apropiată farmacie. 

 Nu spălăm mașina sau covoare în apele curgătoare. 

 Nu aruncăm gunoaie în râuri, în lacuri sau în mare. Dacă mergem la plajă, ducem 

gunoiul la un coş special amenajat, iar dacă ieșim în natură aducem gunoiul înapoi în 

oraș sau până la primul tomberon.  

 Ştim cu toţii că peştele e bun pentru noi, dar pescuitul exagerat duce la punerea în 

pericol a multor specii. Șapte din primele zece specii de peşti de consum (care reprezintă 

circa 30% din speciile pescuite în întreaga lume), sunt exploatate la maximum sau 

excesiv. Între acestea se numără heringul de Atlantic şi merlucius. Cumpărăm peşte din 

speciile mai numeroase sau cel provenit din crescătorii și evităm să mănâncăm puiet. 

 Nu pescuim în locuri interzise și în perioade în care pescuitul este interzis. 
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c. Solul  
Solul este un complex organo-mineral care ia naștere la suprafața scoarței terestre 

din substratul geologic, prin interacțiunea îndelungată a elementelor componente ale 

climei, reliefului, vegetației și faunei. Cel mai important aport în formarea solului îl are 

materialul organic de natură vegetală care, transformat în humus, acționează asupra 

rocilor pe care le alterează. Solul nu este un mediu inert, lipsit de viață. El cuprinde 

populații foarte diverse și abundente de viețuitoare, de la microorganisme, cum sunt 

bacteriile, virusurile, algele sau ciupercile, la animale precum viermii, insectele, 

păianjenii sau rozătoarele. Acestea au un rol activ în transformarea materiilor organice și 

anorganice și, implicit, în formarea solului. Pe întinderea unui hectar de sol, până la 

adâncimea de 30 de cm, există, în medie, 25 de tone de organisme, dupa cum urmează: 

- 10 tone de bacterii și actinomicete; 

- 10 tone de ciuperci; 

- 4 tone de viermi de pământ; 

- o tonă de alte organisme: insecte, păianjeni, gândaci, melci, șoareci etc. Solul 

este în același timp împânzit de sistemele radiculare ale plantelor (arbori, arbuști și 

plante ierboase). Acestea absorb din sol apa și substanțele minerale, fie singure, fie cu 

ajutorul unor fungi (ciuperci) cu care trăiesc într-o simbioză numită micoriză. Hifele 

acestor ciuperci înconjoară rădăcinile, le măresc suprafaţa şi uşurează absorbţia apei şi 

substanţelor minerale, accelerând şi procesul de mineralizare a substanţei organice. În 

schimb, planta cedează ciupercii o parte din substanţa organică sintetizată (până la un 

sfert) sau eliberează substanţe cu rol stimulator. Micorizele sunt foarte răspândite în 

natură, mai ales la plantele lemnoase (în special în medii acide), dar şi la cele ierboase. 

Plantele pot prelua azotul numai din sol, nu și din atmosferă, de aceea unele specii (mai 

ales leguminoase, cum este fasolea) trăiesc în simbioză cu bacterii fixatoare de azot, care 

se găsesc într-o serie de nodozități aflate pe rădăcini și care măresc aportul de azot al 

plantei, oferindu-i premizele unui dezvoltări mai bune. 

Fauna și flora din sol reciclează materia organică moartă, formând în acest fel 

humusul. Organismele prezente în sol au rol de consumatori, primari (care se hrănesc cu 

țesuturi vegetale) sau secundari (care consumă hrană animală), dar majoritatea sunt 

detritivori (se hrănesc cu materie organică moartă aflată în diferite stadii de degradare) 

sau descompunători (care mineralizează substanțele organice, aici fiind incluse ciuperci 

și bacterii). Fauna din sol joacă un rol important în grăbirea proceselor de humificare și 

mineralizare a resturilor organice, în structurarea solului, în creșterea permeabilității 

pentru apă, în aerarea solului și îmbogățirea lui în substanțe anorganice. De asemenea, 

animalele care trăiesc în sol formează și mențin capilarele aerifere care sunt foarte 

importante pentru respirația rădăcinilor plantelor și pentru capacitatea solului de a reține 

apa. 

Importanța solului 

Solul îndeplinește mai multe funcții, între care cele mai importante sunt 

următoarele: 

 Mediu de viață. După cum am văzut, solul este populat de numeroase viețuitoare 

din toate grupele, care formează fauna, flora și microflora edafică. Mediul edafic este 

unul dintre cele mai dens populate medii de viață de pe Terra.  
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 Producerea de biomasă. Solul este un suport indispensabil pentru dezvoltarea 

tuturor plantelor terestre, de care oamenii au nevoie în alimentație, industrie sau 

medicină. și care suportă majoritatea lanțurilor trofice din mediul terestru. Rădăcinile 

plantelor găsesc în sol tot ce le este necesar: apă, substanțe minerale, aer. 

 Rol de filtrare. Solul acționează ca un filtru asupra substanțelor periculoase 

(provenite, de cele mai multe ori, din agricultură), împiedicându-le să ajungă în pânza 

freatică. Substanțele sunt filtrate mecanic, adsorbite sau chiar descompuse în sol. În felul 

acesta, apa de adâncime, pe care noi o consumăm, este în mare parte ferită de poluanți. 

În condiții optime, peste 99% din totalul pesticidelor din stratul arabil de sol sunt 

transformate în compuși non-toxici. Chiar și în aceste condiții, substanțele chimice 

nedescompuse pot pune în pericol calitatea apei potabile în zone în care se folosesc 

multe pesticide. 

 Mediu istoric. În sol se află și se păstrează valori arheologice sau paleontologice 

care ofera o sursă unică de informații de natură istorică asupra civilizației umane sau 

asupra evoluției lumii vii.  

Ținând cont și de faptul că în sol este depozitată o cantitate de carbon de aproape 

trei ori mai mare decât în biomasa de la suprafață și de două ori mai mare decât în 

atmosferă, protejarea solului, pe lânga apă și aer, reprezintă o necesitate. 

Poluarea și procesele de degradare ale solului 

 Solul, la fel ca și celelalte componente ale mediului natural este supus unor 

presiuni antropice din ce în ce mai accentuate. Principalele procese de degradare a 

solului sunt următoarele: 

 Procesul de eroziune a solului poate fi provocat de apa din precipitații, din pânza 

freatica și, mai rar, de vânt. Îndepartarea vegetației de pe versanți, în special a vegetației 

forestiere, reprezintă una din principalele cauze care duc la eroziunea solului și la 

alunecările de teren. Rădăcinile arborilor formează o rețea care stabilizează solul, 

nepermițându-i să alunece sau să fie erodat. 

 Compactarea apare pe suprafețele pe care sunt folosite intensiv diferite mașini sau 

utilaje agricole, dar și pe suprafețele unde se pășunează intensiv sau pe locurile de 

amplasare a stânelor de oi. Impactul negativ al compactării se manifestă prin reducerea 

porozității solului, ceea ce înseamnă că rădăcinile plantelor vor avea disponibile cantități 

mai mici de apă și aer. 

 Acidificarea solului este accelerată de folosirea îngrășămintelor chimice în 

agricultură și de emisiile de compuși de sulf rezultate din arderea combustibililor fosili. 

Cel mai periculos efect negativ provocat de acidificarea solului constă în scurgerea 

compușilor de acidificare în apele de suprafață și din subteran. În acest fel sunt afectate 

ecosistemele acvatice, dar poate fi pusă în pericol și calitatea apei de băut. Un al doilea 

efect secundar al acidificării constă în scăderea considerabilă a fertilității solurilor în 

cauză. 

 Poluarea solului este cel mai frecvent efectul utilizării excesive în agricultură a 

substanțelor chimice pentru combaterea dăunătorilor (fungicide pentru ciuperci, erbicide 

pentru buruieni și insecticide pentru insecte). Aceste substanțe pot avea ca efect 

distrugerea faunei din sol, ceea ce poate avea ca urmare alterarea proprietăților solului și 

scăderea fertilității lui.  S-a estimat că la nivelul Europei, un procent de aproximativ 7% 

(64 miliarde hectare) din totalul uscatului a fost degradat sub anumite forme printr-un 
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management defectuos al terenurilor agricole, inclusiv prin folosirea exagerată a 

pesticidelor. Poluarea solului se poate face și cu metale metale grele, precum cuprul, 

zincul, mercurul, sau cromul, provenite din industrie sau minerit. Acestea se acumulează 

în sol având ca efect inhibarea activității microorganismelor și perturbarea sau chiar 

stoparea proceselor de descompunere a materiei organice, cu efecte negative asupra 

comunităților edafice și a fertilității solului.  

 La toate acestea se adaugă și faptul că suprafețe însemnate de teren sunt continuu 

decopertate de sol prin diferite lucrări de construcții, infrastructură, hidrotehnice etc.    

Ce poți face tu pentru a proteja solul? 

 Nu folosi pesticide, utilizează în schimb metode naturale de combatere a 

dăunătorilor. 

 Folosește îngrășăminte naturale în locul celor artificiale. 

 Resturile organice din gospodărie utilizează-le pentru fabricarea compostului. 

 Toamna nu îndepărta vegetația uscată de pe sol. Ea îl va proteja în timpul iernii și 

anul următor plantele vor putea refolosi nutrienții, astfel încât solul nu va sărăci. 

 

2.2. Lumea vie 

Un spațiu în care condițiile de mediu sunt relativ omogene va fi populat de un 

ansamblu de specii adaptate la aceste condiții, aflate în interdependență și în același timp 

în interacțiune cu mediul, formând împreună un sistem, numit ecosistem. Ca exemple de 

ecosisteme se pot menționa un lac, o pajişte, un deşert, o pădure. Teoretic, ecosistemul 

este format din biotop și biocenoză. Biotopul este constituit din spațiul geografic ocupat 

de ecosistem, dar și de totalitatea factorilor de mediu și interacțiunile dintre acestea. 

Totalitatea viețuitoarelor din ecosistem, între care se stabilesc diferite tipuri de relații, 

constituie biocenoza. În mod real, cele două componente ale ecosistemului nu pot fi 

separate, ele aflându-se în interdependență; organismele vii nu pot exista independent de 

factorii de mediu și, la rândul lor, acestea modelează mediul lor de viață.    

Pentru ca un ecosistem să fie funcţional este necesar să conţină trei elemente de 

bază: producătorii primari (plante), consumatorii, care pot fi primari (animale ierbivore) 

sau secundari (animale carnivore) şi descompunătorii (ciuperci, bacterii). Relaţiile dintre 

speciilor care aparțin acestor trei categorii poartă denumirea de relaţii trofice. Aceste trei 

elemente ne asigură circuitul substanţelor în natură. Soarele furnizează energie necesară 

ecosistemului, care intră (unidirecţional) în circuit cu ajutorul plantelor. Din păcate, 

foarte multe sisteme naturale sunt influenţate de om, modificând astfel capacitatea de 

autosusţinere şi autoreglare. În funcţie de gradul de implicare al oamenilor în 

funcţionarea ecosistemelor, se disting: 

1. Ecosisteme naturale, capabile de autoreglare – se caracterizează prin stabilitate, 

nu există influenţe externe. De ex.: pădurile virgine. 

2. Ecosisteme semiartificiale – a încetat autoreglarea, pentru menţinerea 

ecosistemului este necesară implicarea umană. De ex.: pajiştile lucrate (dacă nu s-ar mai 

cosi sau nu s-ar mai păşuna, ar apărea tufele). 

3. Ecosisteme artificiale – au fost înfiinţate şi sunt susţinute de om. Energia 

necesară funcţionării se asigură din resurse externe, de fapt din alte ecosisteme. De ex.: 

culturile agricole, aşezările omeneşti. 
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a.Pădurea 

Pădurea este unul din cele mai complexe ecosisteme. Elementul constitutiv de 

bază al pădurilor sunt arborii. Fără arbori nu există păduri. Însă aceștia trebuie să aibă o 

densitate minimă, și o anumită închegare a coronamentului, în caz contrar avem de-a 

face doar cu o pajiște împădurită. Pădurea nu trebuie privită însă doar ca un grup de 

arbori, fiindcă ea este alcătuită din toate vieţuitoarele ce se regăsesc aici, începând de la 

microorganismele din sol, până la muşchii de pe trunchi, ciuperci, plantele ierboase, 

plantele lemnoase şi toate animalele (insecte, păsări, mamifere, etc.) şi din relaţiile dintre 

acestea. Din acest motiv, biodiversitatea şi serviciile de mediu pe care le furnizează o 

pădure specifică zonei au o valoare incomparabil mai mare decât ceea ce generează o 

plantaţie (mai ales dacă are specii străine locului precum salcâmul, pinul negru sau plopii 

americani – Fig. 3) care nu este o pădure în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă 

o colecţie de arbori plantaţi unul lângă celălalt. 

 

 
 

Fig. 3. Plantație de plopi 

 
Într-o pădure normal constituită se remarcă o accentuată dispunere a speciilor de 

plante în spaţiul aerian şi edafic făcându-se posibilă deosebirea următoarelor etaje de 

vegetaţie: 

 etajul arborilor (arboretul): totalitatea arborilor ce participă la constituirea unei 

păduri. Pădurea poate fi formată din arbori care aparțin aceleiași specii (cum sunt 

stejăretele, făgetele, molidișurile) sau care aparțin mai multor specii, dintre care poate să 

fie dominantă una (cum este cazul unor păduri de foioase invadată de carpen în urma 

unui management forestier inadecvat), două (cum sunt pădurile mixte din etajul montan 
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mijlociu, edificate de fag și molid, alături de care pot să apară și alte specii) sau mai 

multe (cum sunt pădurile mixte de foioase sau pădurile pluviale).     

 etajul arbuştilor (subarboretul): totalitatea arbuştilor care cresc şi se dezvoltă în 

pădure. Dezvoltarea stratului arbustiv depinde în principal de cantitatea de lumină care 

trece de stratul arborilor. Astfel, în stejărete subarboretul este bine dezvoltat, adesea 

compact, pe când în făgete (Fig. 4) sau molidișe el este slab dezvoltat. Managementul 

forestier urmărește adesea îndepărtarea mecanică a tufărișurilor din pădure, din rațiuni 

ecnomice, însă aceasta are o influență negativă asupra biodiversității, întrucât multe 

specii de animale sunt legate de acest microhabitat (păsări care cuibăresc sau se hrănesc 

la nivelul arbuștilor, insecte care consumă frunzele lor etc).   

 

 
 

Fig. 4. Pădure de fag 

 

 etajul seminţişului (lăstărişul): totalitatea puieţilor din speciile arborescente din 

care cu timpul se va constitui un nou arboret. Prezența și densitatea semințișului sau 

lăstărișului depinde de structura și vârsta pădurii. 

 etajul păturii erbacee: totalitatea plantelor ierboase la care se adaugă şi unele 

specii subarbustive, muşchi, licheni. Covorul ierbos al pădurii, la fel ca și subarboretul, 

are o dezvoltare foarte diferită, ca efect al cantității de lumină care ajunge până la el. El 

este abundent și divers în stejărete și sărac în făgete și molidișe. În multe păduri de 

foioase însă (inclusiv în cele de fag) întâlnim o așa-numită floră prevernală, formată din 

plante care își desfășoară întregul ciclu de dezvoltare primăva devreme, înainte de 

înfrunzirea arborilor și arbuștilor, după care organele lor supraterane mor și ele intră în 

repaus vegetativ: ghiocelul, floarea-paștelui, brebeneii, vioreaua, sălățica etc. 

Pe lângă aceste etaje de vegetaţie în mediul pădurii se întâlnesc şi numeroase 

specii de plante ce constituie microfitocenoza (bacterii, actinomicete, alge, ciuperci, 
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muşchi, licheni). La suprafaţa solului se găseşte masa de resturi organice moarte de 

origine vegetală şi animală ce constituie litiera. 

Şi zoocenoza se caracterizează printr-o stratificare în spaţiul supra- şi subteran: în 

coronament, pe tulpina arborilor, în subarboret, în pătura erbacee, pe şi în sol, pe 

rădăcinile plantelor, etc. Zoocenoza pădurii prezintă o accentuată neuniformitate a 

concentraţiei numerice şi de biomasă. Artropodele cuprind cel mai mare număr de specii. 

Insectele sunt în special legate numeric şi structural de vegetaţia arborescentă. 

Populaţiile de păsări din pădure ocupă poziţii diferite în structura acesteia, prezintă o 

serie de adaptări specifice modului de viaţă şi de nutriţie şi sunt reprezentate printr-o 

diversitate de specii. Populaţiile de mamifere sunt adaptate traiului în arbori (veveriţele, 

pârşul, jderul, pisica sălbatică), pe solul pădurii (căprioara, cerbul, lupul, ursul, etc.), pe 

sol şi în solul pădurii (bursucul, şoarecii de pădure, cârtiţa). Populaţiile de nevertebrate 

din sol sunt constituite dintr-un număr impresionant de microorganisme, se 

caracterizează printr-o distribuţie variabilă pe verticală şi majoritatea aparţin grupei 

necroconsumatorilor. 

Pădurile se întâlnesc pe toate continentele, din zona ecuatorială până spre cercul 

polar, corespunzând traseului izotermei de 10
0
C a lunii celei mai calde (iulie). Structura 

acestora este însă diferită între diversele zone climatice. În climatul ecuatorial și cel 

tropical umed pădurile au o structură foarte diversă, un hectar de pădure putând să 

adăpostească peste 200 de specii de arbori, de înălțimi diferite, ea apărând ca un imens 

mozaic verde. Dintre plantele ierboase sunt foarte bine reprezentate orhideele care trăiesc 

în coronamentul arborilor. Fauna este de asemenea foarte bogată, cprinzând animale 

foarte variate, de la insecte și alte nevertebrate, la păsări și mamifere mari. La cealaltă 

extremă, în zona de climat rece, întâlnim pădurile boreale de conifere, care formează 

taigaua. Acestea au o structură mult mai simplă, fiind formate din câteva specii de 

conifere (brazi, molizi, larice). Fauna este de asemenea săracă, cuprinzând puține specii, 

în special păsări (care toamna migrează) și mamifere adaptate la condițiile aspre din 

timpul iernii. Cracteristice sunt elanul și mâncăciosul (glutonul). 

În țara noastră, aflată în zona de climat temperat, pădurile se succed pe altitudine. 

În zonele de câmpie întâlnim păduri de stejar sau amestec de foioase, în zonele de deal și 

la poalele munților păduri de fag, apoi, prin pădurile de amestec (Fig. 5) se face trecerea 

la pădurile de conifere (molid) din munți, similare cu pădurile boreale. Deasupra 

altitudinii de 1700-1800 m nu mai întâlnim păduri compacte (Fig. 6), doar exemplare 

răzlețe de molid, plop tremurător, scoruș sau, zâmbru, un relict glaciar caracteristic 

pentru masivele montane mai înalte (Retezat, Godeanu, Făgăraș, Parâng). 

Rolul pădurilor 

Pădurile, indiferent de tipul lor, îndeplinesc o serie de funcții vitale pentru 

desfășurarea vieții pe uscat precum și pentru dezvoltarea civilizației umane. În prezent se 

cunoaște faptul că soarta unor civilizații a fost legată de soarta pădurilor din zona în care 

au ele s-au dezvoltat. Spre exemplu, pe Insula Paștelui, a înflorit civilizația Rapa Nui, 

care a construit celebrele statui de piatră, și a dăinuit atâta timp cât au existat pădurile, 

care au fost defrișate pentru construirea ambarcațiunilor și a statuilor. Civilizația a apus 

însă odată cu tăierea ultimii arbori. În mod similar, în sud-vestul Americii de Nord 

civilizația Anasazi a avut o soartă similară. 



26 

 

 
 

Fig. 5. Pădure de amestec toamna. Foioasele au frunzele ruginii, în timp ce coniferele 

sunt verzi 

 
 

Fig. 6. Exemplare izolate de molid deasupra limitei superioare a pădurii 
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Principalul rol al pădurii este cel de „plămân verde al planetei”. Un hectar de 

pădure consumă anual, în procesul de fotosinteză, circa 50 tone de dioxid de carbon și 

produce aproximativ 25-30 de tone oxigen, aproape de 10 ori mai mult decât aceeași 

suprafață de teren agricol. Într-o oră, un stejar în vîrstă de 100 de ani dă în atmosferă 1,7 

kg de oxigen pur,ceea ce reprezintă raţia zilnică de oxigen pentru trei persoane, astfel 

încât trei arbori de dimensiuni medii pot asigura nevoia de oxigen a unui om pe tot 

timpul vieţii sale. 

Pădurea este mediu de viață pentru numeroase viețuitoare. Pădurile tropicale 

umede se numără printre cele mai diverse tipuri de ecosisteme. Și în zona temperată, 

pădurile mixte de foioase din zonele de deal și stejăretele din zona de câmpie adăpostesc 

o floră și o faună bogată.  

Rădăcinile arborilor se întind cu mult în afara proiecției coroanei unui anumit 

exemplar, în funcție de specie, ajungând până la distanțe de 18 m (la salcâm) sau mai 

mult. În felul acesta, ele se întrepătrund cu rădăcinile altor arbori din apropiere, formând 

o rețea, ca un fel de plasă, care fixează foarte bine solul și nu îl lasă să alunece. 

Rădăcinile pătrund de asemenea și în adâncime (de regulă până la 1 m), contribuind și în 

felul acesta la fixarea solului. În același timp, rădăcinile arborilor afânează solul iar apa 

din precipitații pătrunde mult mai ușor, fiind apoi eliberată treptat. Prin îndepărtarea 

vegetației lemnoase în urma defrișărilor funcția de protecție a solului nu mai este 

îndeplinită, astfel încât apare eroziunea solului și alunecările de teren și se produc 

inundații, întrucât apa se scurge direct, nefiind reținută de solul pădurii. Din cauza 

defrișărilor masive din ultimele două decenii, România s-a confruntat, în ultima 

perioadă, cu probleme serioase din cauza alunecărilor de teren și a inundațiilor.  

Deşi plantele poikiloterme, temperatura lor depinzând de temperatura mediului 

ambiant, ecosistemele forestiere îşi creează un mediu termic intern diferit de cel exterior. 

Prin aceasta pădurea exercită o influenţă puternică asupra regimului termic din mediul 

său propriu. Printre cele mai importante influenţe ale pădurii asupra regimului termic 

propriu se numără: 

 temperaturile medii anuale din pădure sunt mai reduse faţă de teren descoperit cu 0.5-

2.0
0 
C; 

 temperaturile minime sunt mai ridicate cu până la 4
0
C în timpul verii; 

 temperaturile maxime sunt mai coborâte cu 1-2
0
C; 

 amplitudinea termică în pădure este mai redusă decât în teren descoperit; 

 maximele şi minimele diurne au loc cu un oarecare decalaj faţă de terenuri 

descoperite; 

 valorile extreme (maxime, minime) se realizează la nivelul coronamentului 

arborilor şi nu la nivelul solului ca în teren descoperit. 

Efectul modelator al pădurii asupra regimului său termic intern variază în funcţie 

de natura, consistenţa, tipul de structură, vârsta pădurii respective şi configuraţia 

terenului. În sol efectul modelator al pădurii se face resimţit mai ales în primii 20-30 cm, 

dar variaţiile diurne ale temperaturii se fac simţite până la adâncimi mai mari (50-

100cm). Temperatura anuală a solului în pădure este mai coborâtă cu 1-2
0
C. Regimul 

termic al mediului pădurii are un caracter mai oceanic, diferit de cel continental al 

terenului descoperit. 
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Pădurea generează modificări importante ale regimului de umiditate atmosferică 

şi edafică, atât în mediul său propriu, cât şi în exteriorul său, pe o distanţă apreciabilă, 

fapt ce face ca acesta să fie evident deosebit faţă de cel din teren descoperit. Printre cele 

mai importante modificări generate de pădure regimului de umiditate atmosferică şi 

edafică, se pot aminti: 

 coronamentul reţine cantităţi importante din precipitaţii pe care în parte le 

restituie atmosferei sub formă de vapori; 

 evaporarea apei de la suprafaţa şi din interiorul solului forestier este de ≈ 2 ori 

mai mică decât pe teren descoperit; 

 scurgerea de suprafaţă în pădure este mai redusă de 2-3 ori decât pe terenuri 

agricole (păşuni) şi de 3-5 ori decât în alte formaţii vegetale; 

 transportul de aluviuni este foarte mult diminuat în pădure faţă de terenuri 

agricole; 

 solul forestier reţine prin intermediul litierei mai multă apă ; 

 în condiţiile în care infiltraţia şi retenţia sunt mai active iar evaporarea şi 

scurgerea mai slabe, solul forestier nu este neapărat mai umed datorită imensei cantităţi 

de apă eliminată de arbori prin transpiraţie; 

 pădurea regularizează debitele apelor, ameliorează calitatea apei potabile, reduce 

procesele torenţiale; 

 pădurea regularizează viteza de topire a zăpezii; 

Pădurea filtrează aerul de impurități, cum sunt praful, fumul și noxele industriale 

și chiar neutralizează pulberile radioactive. În comparație cu aerul din teren descoperit 

sau din localități, aerul din pădure conține mai puțin praf, datorită capacității de reținere 

a impurităților de către frunze. În interiorul pădurii cantitatea de praf din aer se reduce cu 

35% la doar 100 m de la marginea pădurii și cu 95% la 3 km de la lizieră. Un hectar de 

pădure sedimentează anual 50-70 tone de praf. Mijloacele principale prin care pădurile 

realizează purificarea aerului poluat sunt: 

 sedimentarea - favorizată de reducerea vitezei curenților de aer;  

 reținerea particulelor în suspensie în frunzișul arborilor;  

 fixarea gazelor toxice și a pulberilor - ca urmare a unor fenomene fizice și 

biologice de adsorbție, absorbție și de transpirație specifice plantelor.  

Depunerile de pulberi și praf de pe frunze sunt înlăturate de ploaie, astfel încât 

capacitatea de fixare se înnoiește permanent.  

Pădurea reduce și poluarea fonică produsă de zonele industriale și traficul rutier. 

Astfel, în zonele împădurite, zgomotul este redus cu cca. 25% din valoarea inițială. Chiar 

și o perdea forestieră lată de numai 30 m reduce cu 8-10% intensitatea zgomotului. 

Vegetația lemnoasă emană în atmosferă substanțe volatile (fitoncide) care distrug 

bacteriile și ciupercile din aer, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității aerului. 

În același timp, pădurea ionizează aerul. 

Din punct de vedere economic pădurea este un foarte important producător de 

materii prime. Principalul produs al pădurii este lemnul, resursă regenerabilă și 

nepoluantă. Acesta este folosit atât pentru foc, dar mai ales ca materie primă în 

construcții, pentru fabricarea mobilierului, a instrumentelor muzicale, a hârtiei etc. În 

România se exploatează anual un volum de cca. 14 milioane m³ de lemn, din care 20-

25% este lemn de foc, iar restul reprezintă materie primă pentru produsele menționate 
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mai sus. Pe lângă lemn, pădurea ne mai oferă și produse nelemnoase sau accesorii: fructe 

de pădure, seminţe forestiere, ciuperci comestibile din sfera spontană, plante medicinale 

şi aromatice, răşină, humus forestier, peşte din apele de munte, crescătorii, bălţi şi iazuri 

din fondul forestier. 

Pădurea are un important rol recreativ, dar și terapeutic. Ea este de asemenea o 

sursă de inspirație pentru diversele forme de artă: literatură, pictură, film și chiar muzică. 

În țările nordice ale Europei legile permit tuturor cetățenilor vizitarea pădurilor, 

indiferent de forma de proprietate. Cu alte cuvinte, proprietarii de păduri sunt obligați să 

lase pe oricine să se plimbe prin pădurile lor, bineînțeles în scop recreativ. În pădurile 

acestor țări se fac aproximativ 400 de milioane de excursii în fiecare an. 

Într-o regiune bogată în păduri, influenţele binefăcătoare ale acesteia trec, de 

regulă, neobservate. În schimb, după dispariţia pădurii sau reducerea proporţiei ei sub o 

limită critică, importanța pădurii devine evidentă. Probabil cel mai ilustrativ exemplu 

privind rolul pădurii în societatea umană actuală îl constituie insula Hispaniola, situată în 

Marea Caraibe. Aceasta este împărțită între două state, Republica Dominicană și Haiti, 

care sub aspectul mediului sunt fundamental diferite, prima fiind acoperită în mare parte 

cu păduri sau cu mozaicuri de pădure și culturi agricole, în timp ce cea de-a doua este 

deșertică, cea mai mare parte a pădurilor fiind defrișate (Fig. 7). Acestă diferență în 

mediul lor natural se reflectă și la nivel social și economic. Deși Republica Dominicană 

nu este una dintre țările bogate ale Americii Latine, ea este o destinație favorită pentru 

mulți turiști, turismul fiind una dintre principalele surse de venit ale țării. Prin contrast, 

Haiti este cea mai săracă țară din emisfera vestică. În plus, datorită lipsei vegetației 

forestiere ea este frecvent afectată de furtuni, inundații și alunercări de teren, dar și 

epidemii de holeră.  

 

Haiti

Republica Dominicană

 
 

Fig. 7. Vedere satelitară asupra graniței dintre Haiti și Republica Dominicană.  

Deși granița nu este marcată, ea poate fi ușor observată prin diferența accentuată de 

vegetație între cele două țări 
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Amenințări la adresa pădurilor 

În ciuda multiplelor lor funcţii, 40% din pădurile lumii se află în diverse stadii de 

degradare, iar acţiunile distructive continuă. Cel mai important efect negativ asupra 

ecosistemelor forestiere îl au defrișările. Conform datelor FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) în perioada 1990 – 2000, anual au dispărut de pe 

Terra, în medie peste 10 milioane hectare de pădure, iar în prezent această rată este chiar 

mai mare. Pădurile sunt defrișate în primul rând pentru exploatarea lemnului, dar și 

pentru transformarea terenurilor în suprafețe agricole. În Asia de sud-est, și în special în 

arhipelagul indonezian, pădurile pluviale, care adăpostesc o diversitate extrem de 

ridicată și multe specii endemice, sunt înlăturate pentru a face loc plantațiilor de 

palmieri, care satisfac cererea ridicată de ulei de palmier de la nivel mondial, atât în scop 

alimentar, cât și pentru biocombustibili. Din această cauză, supraviețuirea unor specii 

binecunoscute ca urangutanul, rinocerul sau tigrul de Sumatra etc., este pusă sub semnul 

întrebării.  

În pădurea amazoniană sau în pădurile ecuatoriale din centrul Africii terenurile 

sunt defrișate pentru a face loc culturilor agricole necesare pentru a susține o populație 

aflată în continuă creștere. Însă solul este foarte sărac, întrucât în aceste păduri nutrienții 

se recirculă foarte rapid și nu au timp să se acumuleze în sol. Din această cauză 

terenurile agricole devin rapid inutilizabile și sunt abandonate (în general după câțiva 

ani), defrișându-se noi suprafețe.  

Defrișări ale unor suprafețe extinse de fac și în cadrul proiectelor de dezvoltare 

urbană și a infrastructurii, pentru exploatări miniere sau construirea de baraje. 

Acum două milenii, pădurile naturale acopereau aproximativ 80% din suprafaţa 

actuală a României şi însumau aproximativ 8 milioane de hectare, cuprinzând nu numai 

Carpaţii (cu excepţia pajiştilor alpine şi golurilor alpine), ci şi dealurile şi o mare parte a 

zonelor de câmpie. Conform mărturiilor istorice şi dovezilor cartografice acest procent 

ridicat de împădurire s-a redus succesiv la jumătate la sfârşitul secolului al XIX-lea, până 

la 28% în anul 1948, pentru ca în prezent să se limiteze la 26,7%, sub media europeană 

de 33%. Se apreciază că, în intervalul 1829 – 1922 (aproximativ un secol) au fost 

defrişate peste 3 milioane hectare de păduri, în special în zonele de câmpie şi deal, în 

favoarea creşterii suprafeţelor agricole.  

Ce pot face eu pentru protejarea pădurilor?  

 Particip la acțiuni de plantare a arborilor. 

 Nu rup crengi sau puieți de arbori, nici alte plante. 

 Nu scrijelesc copacii. 

 Nu fac focul în pădure. 

 Ocrotesc animalele pădurii. Pun cuiburi artificiale pentru păsări, pârși și lilieci. 

Cele mai multe păduri sunt lipsite sau au doar puțini arbori bătrâni, scorburoși, astfel 

încât locurile de adăpost pentru unele specii sunt rare. 

 Nu cumpăr ulei de palmier sau produse care conțin ulei de palmier. Planațiile de 

palmier iau locul pădurilor tropicale, fiind o cauză importantă a reducerii biodiversității 

în aceste regiuni.    

 Prefer să cumpăr produsele fabricate din lemn certificat, care provine din păduri 

gospodărite în spiritul dezvoltării durabile, urmărind conservarea biodiversității și 

dezvoltarea comunităților locale. 
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b. Plantele 

Existența plantelor verzi face posibilă viața pe Pământ. Culoarea verde a plantelor 

este dată de clorofilă, un pigment care are rol în fotosinteză, procesul caracteristic 

plantelor, prin care sunt sintetizate substanțe organice (glucoză) care înmagazinează 

energia solară, folosind doar dioxid de carbon și apă. Prin urmare, plantele verzi sunt 

autotrofe (producărori primari), adică suntcapabile să își fabrice singure hrana. Restul 

organismelor vii, animale, ciuperci, bacterii (cu excepția unor grupe de bacterii 

chemoautotrofe), sunt heterotrofe (consumatori), întrucât ele depind de substanțele 

organice sintetizate de plante, pe care le obțin direct de la acestea sau de la alte 

organisme heterotrofe.  

Deși considerate cândva plante, ciupercile nu fac parte din acest grup, tocmai 

datorită absenței clorofilei și imposibilității de sinteză a substanțelor organice. În prezent 

ciupercile sunt considerate ca făcând parte dintr-un grup aparte, regnul Fungi. Cu toate 

acestea, există și plante lipsite de clorofilă, nefiind verzi. Este vorba despre plantele 

parazite. Acsetea sunt incapabile de fotosinteză şi consumă direct seva elaborată (apa cu 

substanțe organice) a altor plante. Există un număr relativ mare de plante parazite, la noi 

în ţară întâlnindu-se torţelul, lupoaia, muma pădurii. Unele relaţii parazitice sunt foarte 

intime, ajungându-se la endoparazitism. Este cazul unor plante din pădurile pluviale din 

Asia care nu au tulpină, frunze sau rădăcini, fiind reprezentată doar prin filamente care 

trăiesc în interiorul corpului unor specii de viţă. La exterior apar doar în perioada de 

reproducere, când înfloresc. Au cea mai mare floare din lume, până la 1 m diametru (îşi 

permit să o dezvolte întrucât o fac pe baza substanţei organice sintetizate de planta-

gazdă). Strămoșii plantelor parazite aveau clorofilă, însă au pierdut-o treptat, pe măsură 

ce s-au adaptat la utilizarea directă a sevei elaborate a gazdei. Există și plante 

semiparazite, a căror rădăcini nu ajung la sol, fiind adaptate la absorbţia acesteia direct 

din vasele plantei-gazdă. Cel mai cunoscut semiparazit este vâscul.  

O altă categorie de plante care prezintă adaptări deosebite la modul de procurare a 

nutrienților este cea a plantelor carnivore. În cazul lor relaţia plantă-animal producător-

consumator este inversată, animalele fiind cele care sunt consumate. Acest fenomen este 

o adaptare a plantelor la condiţiile unui sol foarte sărac în azot. Cea mai mare varietate 

de plante carnivore este întâlnită în America de Sud pe un platou montan cu pereţi 

abrupţi din bazinul Amazonului (Roraima), unde se înregistrează în acelaşi timp şi 

valoarea maximă a precipitaţiilor de pe întreg globul. Datorită ploilor aproape continue 

nutrienţii sunt spălaţi astfel încât cea mai mare problemă o constituie resursele minerale 

foarte sărace, plantele necesitând adaptări specifice, astfel încât o treime dintre specii 

sunt endemice pentru acest platou şi o mare parte dintre ele sunt carnivore, adoptând 

diferite tehnici pentru capturarea insectelor. Cel mai frecvent tip de capcană îl constituie 

cele tubulare. Deşi pot să prezinte o diversitate mare de forme, dimensiuni şi poziţii, 

acestea au câteva elemente comune: ele provin din frunze modificate, atrag insectele cu 

ajutorul nectarului, au pereţi abrupţi, netezi sau prevăzuţi cu perişori îndreptaţi în jos, 

sunt umplute cu apă şi eliberează sucuri digestive.     
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Plantele și mediul lor de viață 

 

 
 

Fig. 8. Vegetație xerofilă în Parcul Național Joshua Tree, în deșertul Mojave, California 

 

Fiecare specie de plante trăiește în anumite zone, în care are condițiile necesare 

pentru dezvoltare și reproducere. Unele specii sunt puțin pretențioase față de condițiile 

de mediu, fiind întâlnite în diferite habitate (specii euribionte), pe când altele necesită 

anumite condiții specifice (specii stenobionte). Astfel, în privința luminii plantele pot fi 

fotofile, adică iubitoare de lumină (macul, scaiul, albăstrița), care trăiesc în habitate 

deschise, pășuni și fânațe, sau umbrofile, adică iubitoare de umbră (pochivnicul, urzica 

moartă, măcrișul iepurelui), întâlnite în păduri. În privința umidității plantele pot fi 

xerofile, adică iubitoare de uscăciune (cactușii, scaiul), care trăiesc în deșert (Fig. 8) sau 

pajiști uscate, sau higrofile, adică iubitoare de umezeală (salcia, stuful, papura), care 

trăiesc în mlaștini sau pe malul lacurilor și râurilor. Există și plante care trăiesc chiar în 

apă, plantele hidrofile (nufărul – Fig. 9, buzduganul de apă, săgeata apei, lintița). 

Indiferent de habitatul în care trăiesc, plantele trebuie să realizeze un echilibru 

hidric, adică să echilibreze pierderile de apă din organism prin intrări. Plantele pierd apă 

prin evaporare şi evapotranspiraţie şi o absorb prin rădăcini sub formă lichidă sau prin 

stomate sub formă de vapori.  
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Fig. 9. Plante hidrofile – nufăr alb, plutică și cornaci 

 

 Reducerea pierderilor de apă la plantele din zonele secetoase se realizează în 

primul rând prin scăderea evapotranspiraţiei, atât cuticulare cât şi prin stomate. Pierderile 

de apă prin cuticulă se reduc prin dezvoltarea unei epiderme pluristratificate, a unei 

cuticule groase, adesea acoperite de un strat de ceară, sau prin dezvoltarea unui înveliş de 

peri deşi pe frunze, dar şi tulpini sau chiar pe flori. Reducerea transpiraţiei prin stomate 

se realizează în diferite moduri. Majoritatea speciilor îşi închid stomatele în cele mai 

calde perioade ale zilei sau, dacă seceta continuă, ele pot să rămână închise pentru mai 

mult timp, reducându-se în acest fel şi rata fotosintezei. La multe xerofite stomatele sunt 

situate în adâncituri, vaporii de apă care se adună aici fiind astfel feriţi de curenţii de aer. 

Adesea aceste adâncituri sunt acoperite cu peri. La multe poacee, în condiţii de 

uscăciune frunzele se răsucesc formând un tub în interiorul căruia stomatele sunt mai 

adăpostite şi pierderile de apă reduse. Reducerea dimensiunilor sau a numărului 

frunzelor, până la dispariţia lor totală este un mod eficient de a diminua pierderile de apă 

prin stomate. La unele specii frunzele se reduc la mici solzişori, la altele se transformă în 

ţepi, care au un dublu rol, cel de economisire a apei şi cel de apărare împotriva 

ierbivorelor mari. În toate aceste cazuri funcţia de asimilaţie este preluată de tulpină. La 

cactacee aceasta îndeplineşte şi un alt rol, constituind adevărate rezervoare care pot 

depozita cantităţi uriaşe de apă, până la câteva tone la speciile cele mai mari. 

 Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor de apă este o altă cale de adaptare a 

plantelor la ariditate. În primul rând, este vorba despre adaptări ale sistemului radicular. 

La unele xerofite rădăcinile nu pătrund prea adânc, deci nu reuşesc să ajungă la apa din 

straturile inferioare ale solului, dar se ramifică abundent, absorbind rapid apa în perioada 

scută a ploilor. O strategie opusă constă în alungirea puternică a rădăcinii pe verticală, 

până la 80 m (de obicei între 10-30 m), pentru a ajunge la straturile acvifere.  
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 O altă adaptare la condiţiile de deşert o adoptă plantele efemere. Acestea 

supravieţuiesc perioadelor de secetă în stadiu de sămânţă, putând rămâne în stare de 

dormanţă până la 20 ani, aşteptând ploaia, când germinează şi cresc foarte rapid, 

dezvoltând seminţele până se ajunge din nou la aridizarea solului. 

La latitudini mari, în sezonul rece, deşi nivelul precipitaţiilor este suficinet de 

ridicat, îngeţarea apei în sol face imposibilă absorbţia ei de către plante, astfel încât 

echilibrul hidric al plantelor este ameninţat (deşi la un nivel mai scăzut, evapotranspiraţia 

se menţine). În zona temperată arborii şi arbuştii rezolvă această problemă prin căderea 

frunzelor şi încetarea tututror funcţiilor la sfârşitul toamnei şi reluarea lor primăvara. 

Căderea frunzelor rezolvă și problema distrugerii țeșuturilor plantei prin îngheț. În taiga 

însă (și în zonele montane), verile sunt scurte, cu temperaturi relativ scăzute, astfel încât 

plantele nu au suficientă energie pentru a-şi reînnoi în fiecare an frunzele. În aceste 

condiţii singurii arbori care pot suprvieţui sunt coniferele. Frunzele acestora sunt păstrate 

mai mulţi ani, fiind înlocuite treptat. Ele sunt aciculare, având suprafaţa redusă, dură, cu 

un număr redus de stomate aşezate într-un singur şir, într-un şănţuleţ. Evapotranspiraţia 

este astfel mult redusă, dar şi absorbţia CO2, astfel încât coniferele au o creştere mult mai 

lentă, însă şi o longevitate crescută, atingând dimensiuni mari (recordul este de 4000 ani 

şi 1000 t). 

Polenizarea și diseminarea 

Animalele depind de plante, direct sau indirect, pentru a-și obține hrana, însă sunt 

și multe plante care depind de animale, în special pentru reproducere, și anume pentru 

polenizare și diseminare.  

Polenizarea plantelor poate fi făcută și de către vânt, și acestea poartă denumirea 

de anemofile (salcia, alunul, mesteacănul, urzica vie). Plantele anemofile au flori mici, 

fără petale colorate și lipsite de miros. Majoritatea plantelor însă sunt polenizate de către 

animale, și în mod special de către insecte, acestea fiind plantele entomofile (Fig. 10).  

Pentru a fi polenizate, ele trebuie să atragă (petalele au rol de semnale) şi să 

recompenseze polenizatorii. Insectele percep cel mai bine culoarea albastră și galbenă, 

prin urmare plantele care apelează la ele pentru transportul polenului au flori albastre sau 

galbene, cu miros puternic. Pentru a evita ca polenul lor să ajungă pe stigmatul altor 

specii, unele plante recurg la o singură specie de insectă. Este cazul unei plante din 

Africa, al cărei polen poate fi cules numai de către o specie de bondar, prin vibraţii mult 

mai lente decât cele obişnuite. Alte relaţii exclusive se stabilesc între plante având tuburi 

florifere mult alungite şi insecte (muşte sau molii) cu trompă foarte lungă, singurele care 

pot ajunge la nectarul de la baza tubului florifer. Unele plante oferă ca recompensă 

pentru polenizatori în afară de polen şi nectar o serie de uleiuri comestibile. Mirosurile 

emanate de florile plantelor nu sunt întotdeauna aromatice şi plăcute. Unele flori produc 

mirosuri respingătoare pentru om, dar care, imitând mirosuri cadaverice sau ale 

excrementelor, atrag muştele care urmăresc să îşi depună ponta. Cele mai complexe 

coadaptări ale plantelor cu polenizatorii se întâlnesc în grupul orhideelor. Această 

familie prezintă cea mai mare diversitate a florilor, ca şi structură, formă, culoare şi mai 

ales strategie de polenizare. O trăsătură comună tuturor speciilor o constituie gruparea 

polenului în două formaţiuni numite polinii, cu poziţii diferite în floare în funcţie de 

specie. De asemenea, majoritatea orhideelor sunt polenizate de cître o singură specie de 

insectă. Astfel, un grup de orhidee secretă un ulei folosit de masculii unor albine pentru 
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atragerea femelelor. Fiecare specie de orhidee secretă uleiul cu compoziţia necesară 

atragerii femelelor speciei polenizatoare. Există de asemenea multe specii de orhidee 

care nu oferă nici un fel de recompensă pentru transportul poliniilor, ele atrăgând 

insectele (şi în acest caz numai o anumită specie) imitând forma, culoarea şi mirosul 

femelei din aceeaşi specie.  

 

 
 

Fig. 10. Fluture atras de floarea galbenă a brusturelui negru 

 

Păsările contribuie de asemenea, deşi într-o măsură mai mică, la polenizarea 

plantelor (cele ornitofile). Ele percep culorile într-un mod similar cu noi, fiind atrase de 

culorile vii, mai ales roşu, şi au simţul olfactiv foarte slab dezvoltat. De aceea, plantele 

polenizate de păsări (dintre acestea cel mai important rol îl au păsările colibri) au petale 

mari, roşii, dar nu au miros.  

Pentru diseminare plantele anemocore folosesc vântul. Ele au fructe sau seminţe 

mici, uşoare, prevăzute cu diferite structuri specializate (aripi, papus) în vederea 

transportului eolian, arborii prezentând un avantaj datorită înălţimii. În pădurile pluviale 

unde nu bate vântul, dispozitivele pentru plutire trebuie să fie şi mai fine pentru ca 

seminţele să poată fi transportate la distanţă de cele mai slabe adieri. Orhideele au cele 

mai mici seminţe dintre plantele cu flori, astfel încât ele ajung să populeze cele mai 

înalte ramuri ale coronamentului din pădurile pluviale. În România orhideele trăiesc pe 

sol, atât în pajiști cât și în păduri (Fig. 11). 
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Fig. 11. Orhidee (poroinic) în pădure de foioase din Munții Retezat 

 

Plantele hidrocore (diseminate cu ajutorul apei) au seminţe sau fructe mari care 

sunt purtate de curenţii de apă la distanţe mari (curenţii oceanici pot transporta seminţele 

plantelor la distanţe de mii de km), putând rezista în apă timp îndelungat (peste un an). 

Astfel, unele plante hidrocore de pe ţărmurile mărilor sau oceanelor au un areal întins, 

care cuprinde uneori mai multe continente (specii de palmieri, arbori de mangrove). 

Plantele autocore îşi folosesc propriile forţe (fructele mature conţin un lichid sub 

presiune care explodează la cea mai mică atingere, împroşcând seminţele la o distanţă de 

până la 5 m, cum este slăbănogul). Cele mai multe plante însă sunt zoocore, ele folosesc 

ca vectori diverse specii de animale. În majoritatea cazurilor transportul seminţelor sau al 

fructelor nu fac obiectul unor relaţii bilaterale specializate, diseminarea fiind întreprinsă 

de un număr mare de specii. Numeroase seminţe sau fruncte au un înveliş prevăzut cu 

cârlige (brusturele), ţepi sau perişori (turița sau lipicioasa) cu care se agaţă în blana, 

penajul sau de pielea animalelor care trec pe lângă ele, fiind apoi scuturate sau date jos la 

o oarecare distanţă de planta-mamă. Tot nespecializate sunt şi multe dintre relaţiile între 

plantele cu fructe cărnoase şi animalele care le consumă, mai ales păsări şi mamifere. 

Fructele imature sunt verzi şi au un conţinut energetic scăzut, astfel încât ele nu sunt 

consumate. Abia în momentul maturării seminţelor fructele devin bogate în glucide şi 

dobândesc o culoare vie, cel mai frecvent roşu sau negru. Întrucât o plantă este 

avantajată dacă are cât mai mulţi consumatori ai fructelor (astfel încât seminţele să 

ajungă în cât mai multe locuri diferite), maturarea fructelor are loc la multe plante pe 
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rând, uneori pe o perioadă îndelungată (o lună). În tractul digestiv al animalelor părţile 

moi ale fructelor sunt digerate, în timp ce seminţele rămân intacte, ele fiind eliminate 

după câteva ore la distanţe mari. Uneori fructele atrag consumatorii nu vizual, prin culori 

ci olfactiv, avantajul constând în distanţa mai mare pe care o poate străbate mirosul, mai 

ales în spaţii închise, cum ar fi pădurile.  

Există însă şi în această categorie de relaţii legate de diseminare unele 

specializate, rezultate în urma coevoluţiei unei specii de plantă şi a animalului care 

contribuie la diseminarea ei. În sudul Nepalului trăieşte un arbore numit „mărul 

rinocerului”, a cărui existenţă este dependentă de acest animal. Pentru a germina şi a 

creşte, seminţele lui au nevoie de lumină, care nu există în pădurile dese în care se 

trăieşte. Rinocerii se hrănesc în timpul zilei în pădure, consumă fructele şi seara ies în 

pajiştile de luncă unde sunt eliminate fecalele cu seminţe, acestea având astfel toate 

condiţiile necesare germinării şi dezvoltării. O specie de nuc din pădurea ecuatorială din 

Brazilia produce un fruct atât de tare încât el nu poate fi spart decât de un singur animal 

– rozătorul agouti. Acesta consumă însă seminţele, astfel încât adaptarea arborelui constă 

în producerea unui număr de 40-50 de seminţe, cu mult mai multe decât pot fi consumate 

de agouti. Seminţele neconsumate sunt ascunse în sol pentru a fi consumate ulterior, 

numai că unele locuri vor fi uitate şi seminţele vor germina. O relaţie asemănătoare se 

întâlneşte şi în zona alpină din Europa, unde alunarul (Nucifraga caryocatactes) extrage 

seminţele din conurile de zâmbru (Pinus cembra) pentru le îngropa ca rezervă de hrană 

pentru iarnă, cel mai adesea dincolo de limita superioară a pădurii, contribuind astfel la 

extinderea ariei sale.  

Plantele care cresc în mod natural într-o anumită zonă formează flora spontană. 

Pe lângă acestea, în culturi sau în așezări umane întâlnim plante cultivate. Acestea provin 

din alte regiuni și pot să trăiască în zona respectivă doar cu ajutorul omului, care le 

plantează, le înlătură competitorii (așa-zisele buruieni) și dăunătorii și le colectează 

semințele pentru a le înmulți. Dintre acestea fac parte plantele de cultură (cereale, 

legume, pomi fructiferi, vița de vie), dar și plantele ornamentale (lalele, crini, 

crizanteme, hortensii) sau arbori exotici (platanul, ginko, arborele de lalea).   

c.Animalele 

În funcție de relația cu omul, animalele se pot împărți în trei categorii: animale 

domestice, animale sălbatice și animale de companie.  

Animalele domestice 

Animalele domestice sunt specii care s-au aflat timp îndelungat în relație cu omul, 

ele ajungând să depindă în mare măsură de specia noastră. În prezent animalele 

domestice au atât comportamentul, morfologia (aspectul), fiziologia și ciclul de viață 

puternic modificate față de strămoșii lor sălbatici, ca urmare a conviețuirii îndelungate cu 

omul și a selecției exercitate de acesta, atât în mod conștient, cât și inconștient. Selecția 

conștientă s-a îndreptat asupra anumitor caracteristici fizice sau psihice care s-a dorit a fi 

păstrate și accentuate în descendență (cantitatea mai mare de lapte produsă de vaci sau 

oi, numărul mai mare de ouă depuse de găini, diversitatea coloritului la specii 

ornamentale de fazani, abilitatea de a detecta mirosuri foarte slabe la copoi, 

comportamentul docil la câinii Saint-Bernard etc.). Însă de multe ori selecția acestor 

caractere a avut ca efect și selecția altor caractere, mai puțin evidente, care se transmit 

împreună și care au fost remarcate abia ulterior. Astfel, iepurii albi sunt în general surzi, 
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anumite rase de câini sunt predispuse la tulburări comportamentale sau au probleme 

legate de reproducere, câinii de talie foarte mare sunt predispuși la displazie coxo-

femurală și diferite afecțiuni ale organelor interne (cum ar fi insuficiența cardiacă) și au o 

longevitate redusă, îmbătrânind devreme. Cu cât selecția artificială urmărește fixarea 

unor caractere mai extreme, realizată frecvent prin consangvinizare accentuată, cu atât 

animalele rezultate sunt mai predispuse să prezinte diferite probleme fizice sau psihice, 

în timp ce la rasele mai apropiate de forma ancestrală, acestea apar mai rar.      

Primul animal domestic a fost câinele. În urmă cu cel puțin 15.000 de ani (unele 

estimări merg până la 40.000) mai multe populații umane din diferite părți ale emisferei 

nordice au acceptat în preajma lor familii de lupi, atrași de resturile provenite de la 

animalele vînate și care treptat au fost îmblânziți. Inițial strămoșii câinelui au avut rolul 

de a proteja oamenii de celelalte animale prădătoare. Ulterior câinii s-au diversificat 

foarte mult, fiind create numeroase rase (în prezent sunt peste 400 recunoscute la nivel 

internațional) cu diferite utilizări (pază, vânătoare, ghidarea turmelor și cirezilor, găsirea 

trufelor etc.).  

În prezent o serie de animale sunt crescute de om ca animale domestice. Ele 

includ specii de mamifere carnivore (alături de cîine, pisica), ierbivore (calul, măgarul – 

Fig. 12, vaca, oaia, capra, bivolul, porcul, elefantul asiatic, cămila, dromaderul, lama), 

dar și păsări (găina, rața, gâsca, curcanul, bibilica, porumbelul, fazanii ornamentali). Nu 

toate animalele pot fi domesticite. Există anumite caracteristici care permit domesticirea, 

care țin în principal de comportamentul social. Astfel, nu există specii domestice de 

amfibieni, reptile, pești sau nevertebrate, doar păsări și mamifere. 

 

 
 

Fig. 12. Pui de măgar la stână 
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Animalele sălbatice  

Animalele sălbatice sunt animale care trăiesc în mediu natural, fără implicarea 

omului. Animalele sălbatice pot fi întâlnite în aproape toate habitatele, fiecare specie 

având anumite cerințe față de condițiile de mediu, ceea ce face să le putem întâlni doar în 

anumite zone. În timp ce unele animale sunt foarte pretențioase față de factorii de mediu, 

altele au posibilitatea să suporte condiții variate, fiind întâlnite într-o diversitate mai 

mare de habitate. De exemplu, capra neagră trăiește doar pe culmile înalte ale munților, 

în timp ce vulpea o întâlnim în păduri și pe câmp, chiar și în apropiere de (și uneori în) 

localități, atât în zonele de munte cât și de câmpie. Astfel, diferitele habitate au fauna lor 

caracteristică.  

 

 
 

Fig. 13. Broască roșie de pădure 

 

În păduri trăiesc veverițe, ciocănitori, pițigoi, lupi, urși, salamandre, broaște roșii 

de pădure (Fig. 13), pârși (Fig. 14), șarpele de alun, și numeroase insecte de pădure, cum 

sunt cariile de lemn, omizile, rădașca și cărăbușul de mai. Pe câmpii trăiesc alte animale, 

cum sunt popândăii, iepurii și șoarecii de câmp, prepelițele și potârnichile, ciocârliile, 

specii de șopârle, fluturi și cai de iarbă. În lacuri și bălți trăiesc pești, broaște verzi de lac, 

tritoni, bizamul și șobolanul de apă, scoici, melci și gândaci de apă, iar pe apă rațe și 

gâște sălbatice, lișițe, stârci și corcodei. 

Unele animale, deși sălbatice, s-au adaptat la viața în așezările umane. Acestea se 

numesc specii antropofile (sau sinantrope). De exemplu, la noi în țară, guguștiucul și 

vrabia de casă (Fig. 15) se întâlnesc doar în localități. De asemenea, barza albă 

cuibărește exclusiv în așezări pe clădiri și stâlpi de curent, deși se hrănește în afara 
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localităților, în fânațe sau bălți și mlaștini. Dintre mamifere, șoarecii și șobolanii de casă 

trăiesc în localități sau în apropeirea acestora. 

 

 
 

Fig. 14. Pârș de alun 

 

 
 

Fig. 15. Pui de vrabie de casă 
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Întrucât de-a lungul anului condițiile de mediu se modifică, activitatea animalelor 

este imprimată de ritmul anotimpurilor. Animalele se reproduc în perioada cu cele mai 

favorabile condiții de mediu, când resursele de hrană sunt cele mai abundente, adică 

primăvara și la începutul verii. Astfel, puii beneficiază de cele mai bune șanse pentru a 

supraviețui și a se dezvolta, pregătindu-se pentru sezonul rece. În timpul iernii multe 

specii de animale (cum sunt păsărelele insectivore, ca rândunicile) nu găsesc hrană, 

astfel încât ele migrează spre zone mai calde (berzele, rândunicile, cucul), sau coboară la 

altitudini mai mici (animalele din munți), sau hibernează (ariciul – Fig. 16, hârciogul, 

liliecii), sau intră într-o stare de toropeală, asemănătoare cu hibernarea, dar mai puțin 

profundă, numită somn de iarnă (veverița sau ursul). Unele specii de pești, amfibieni și 

reptile, a căror temperatură depinde de cea a mediului, intră și ele în stare de dormanță, 

retrase în sol sau la fundul apei, în timp ce multe specii de nevertebrate supraviețuiesc în 

stare de ou, întrucât toți adulții mor. 

  

 
Fig. 16. Arici 

 

Animalele sălbatice consumă o mare varietate de tipuri de hrană. Multe 

nevertebrate acvatice care trăiesc pe fundul apei (scoici, melci, viermi de apă) și edafice, 

care trăiesc în sol (râme, miriapode), consumă detritus, adică resturi de materie organică, 

vegetală sau animală, aflate în diferite stadii de fragmentare și descompunere. Alte 

animale consumă plante, acvatice sau terestre. Acestea se numesc ierbivore și includ 

numeroase specii, de dimensiuni foarte variate, aparținând la grupe diferite: melci (cum 

ar fi melcul de livadă), omizi, castorul, iepurele, căprioara etc. Animalele insectivore se 

hrănesc cu insecte (lilieci, ciocănitori, rândunici și lăstuni), cele ihtiofage cu pești 

(stârcul, pelicanul), cele carnivore cu păsări și mamifere (uliul și acvilele, bufnițele, 

lupul, râsul). Se formează astfel lanțuri trofice formate din animale care mănâncă alte 

animale sau plante și la rândul lor sunt consumate de diferiți prădători. Cele mai multe 

animale însă au o dietă mixtă, formată atât din hrană vegetală cât și diferite tipuri de 

hrană animală (mistrețul, ursul, bizamul, ciorile, mierlele, crapul). De aceea, lanțurile 
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trofice sunt interconectate, formând o rețea trofică. În afară de relațiile trofice (legate de 

hrănire), între speciile care trăiesc împreună în același habitat există și alte tipuri de 

relații, în primul rând legate de reproducere (cum ar fi polenizarea plantelor de către 

insecte sau păsări, împrăștierea semințelor de către diferite animale, cuibărirea unor 

păsări în scorburi de arbori). În această rețea de specii fiecare își are rolul ei, și 

îndepărtarea ei, în cazul în care specia dispare, sau devine foarte rară, poate avea ca efect 

prăbușirea întregii rețele, a întregului ansamblu de originar de specii, urmată de 

restructurarea acestuia, adesea cu urmări imprevizibile, chiar și pentru om. Se cunosc 

multe cazuri în care acțiunea de combatere a unei specii în vederea reducerii unor pagube 

economice a avut ca efect producerea unor daune și mai mari. De exemplu, în anii 1960 

s-a încercat în estul Africii reducerea pierderilor cauzate de prădarea de către leoparzi a 

bovinelor domestice prin vânarea lor intensivă. Aceasta a dus la scăderea drastică a 

populațiilor de leopard, care a avut ca efect scăderea numărului de vite prădate. Însă, în 

același timp, s-a înregistrat creșterea însemnată a pierderilor în plantațiile de bananieri 

cauzate de babuini, care au depășit ca valoare cele cauzate de leoparzi. Cauza a fost că 

scăderea densității leoparzilor a făcut posibilă dezvoltarea populațiilor de babuini, aceștia 

având ca prădător principal leopardul, care doar accidental atacă ierbivore domestice.    

Animalele de companie 

Animalele de companie sunt animale care sunt întreținute de om pentru simpla 

plăcere de a le avea în apropiere. Ele pot fi atât animale domestice cât și sălbatice. Cel 

mai apreciat și răspândit animal de companie este câinele. Numeroase rase de câini care 

au fost create special pentru companie (în special de talie mică) și în prezent mulți câini 

din rasele utilitare sunt ținuți doar ca animale de companie. Însă în continuare câini 

utilitari îndeplinesc numeroase roluri în viața oamenilor. În condițiile unei societăți 

puternic schimbate utilizarea acestor animale s-a modificat și ea, în prezent mulți câini 

fiind dresați pentru sarcini noi: ghidarea persoanelor cu dizabilități motorii sau de 

vedere, salvarea persoanelor surprinse de cutremure sau alte dezastre, depistarea de 

substanțe explozive, stupefiante sau chiar a unor specii invazive. 

În afară de câini și pisici, care se află pe locul doi în ceea ce privește numărul de 

animale de companie, în prezent tot mai multe alte animale domestice sunt ținute în casă 

sau curte pentru companie: porci pitici, ponei, cai, lame etc. În același timp crește și 

numărul animalelor sălbatice și diversitatea speciilor care sunt ținute pentru companie. În 

prezent orice pet-shop prezintă spre vânzare cel puțin câteva specii de animale sălbatice, 

cele mai comune fiind pești, broaște țestoase, peruși și canari, marea majoritate a 

acestora provenind din captivitate și aparținând la specii care nu sunt periclitate, cel 

puțin deocamdată. Însă vânzătorii ambulanți din piețe sau cei de pe internet oferă spre 

vânzare o varietate foarte mare de specii, inclusiv protejate, autohtone sau exotice, multe 

provenite din sălbăticie. Cea mai mare parte a animalelor capturate din sălbăticie nu 

ajung să fie vândute. Ele mor datorită condițiilor improprii în care sunt ținute sau datorită 

unor boli transmise de la animale domestice sau alte animale sălbatice. Se estimează că 

în cazul multor specii de păsări și mamifere la un animal ajuns pe piața neagră mor cel 

puțin zece. Însă prețul ridicat pe care unii cumpărători sunt dispuși să îl plătească pentru 

puținele exemplare care supraviețuiesc face ca acest comerț ilegal să dăinuiască, adesea 

cu efecte devastatoare asupra populațiilor sălbatice.    
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Comerțul cu animale sălbatice este reglementat la nivel internațional prin diverse 

acorduri și convenții. Cea mai importantă dintre acestea, încheiată în 1973 și ratificată în 

prezent de 183 de țări, CITES (convenția internațională privind comerțul cu specii 

periclitate), urmărește reglementarea comerțului cu specii sălbatice pentru ca acesta să nu 

pericliteze supraviețuirea speciilor în sălbăticie. Convenția interzice importul sau 

comerțul speciilor (vii sau moarte, inclusiv a obiectelor care includ părți din acestea) 

considerate amenințate și incluse în anexă. 

 

 
 

Fig. 17. Sectorul animalelor de savană din parcul zoologic San Diego  

 

Captivitatea  

Majoritatea animalelor aflate în grija omului se află în captivitate. Aceasta 

presupune privarea de libertatea de mișcare prin închiderea într-un spațiu limitat. 

Animalele din ferme, câinii ținuți în lanț sau padocuri, sau chiar și în casă, peștii din 

acvariu, păsările din colivii, animalele din gădini zoologice, circuri, laboratoare de 

cercetare, toate se află într-o anumită stare de captivitate. Spațiul redus și simplificarea 

mediului în care trăiesc, comparativ cu mediul natural, precum și izolarea, sau 

dimpotrivă, suprapopularea, cauzează imposibilitatea desfășurării comportamentelor 

normale caracteristice speciei, astfel încât frecvent la aceste animale apar comportamente 

aberante. Între acestea cele mai frecvente sunt stereotipiile (mișcări simple repetitive, 

cum sunt deplasarea de-a lungul gardului sau peretelui, mereu pe același traseu, 

balansarea corpului, învârtitul după coadă), starea letargică, automutilarea, agresivitatea 

excesivă sau tulburările comportamentului de reproducere, între care infanticidul sau 
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abandonul puilor de către mamă). Din această cauză în prezent există tot mai multe 

preocupări ale personalului care are în grijă animale sălbatice, și în special cel din 

grădini zoologice și centre de reproducere în captivitate ale speciilor rare în vederea 

asigurării unor condiții cât mai apropiate de cele naturale, pentru ca animalele să își 

poată desfășura comportamentul normal. Aceste preocupări au în vedere în primul rând 

asigurarea unor spații mai mari pentru animale, existând tendința de a trece de la 

grădinile zoologice clasice, în care animalele se învârteau tot timpul în dreptul gratiilor, 

la parcurile zoologice, care acoperă suprafețe extinse și în care coexistă mai multe specii 

(Fig. 17). Se urmărește de asemenea și așa-numita îmbogățire comportamentală, prin 

oferirea unei game variate de stimuli care să le permită animalelor o diversificare a 

manifestărilor, pentru a reduce frecvența stereotipiilor și a altor comportamente aberante. 

În acest scop li se diversifică mediul, pentru a fi cât mai aproape de cel natural 

amplasarea de arbori, tufe, trunchiuri, bazine cu apă etc, hrana li se oferă în moduri cât 

mai diferite, astfel încât să fie stimulat comportamentul de căutare a ei, li se oferă diferite 

obiecte pentru a fi manipulate, stimuli auditivi, vizuali sau olfactivi, precum și 

posibilitatea de interacțiune, fie cu indivizi conspecifici, fie din alte specii. 

Ca urmare a conviețuirii îndelungate cu omul și a modificărilor psihice și 

comportamentale, animalele domestice suportă mai bine captivitatea comparativ cu cele 

sălbatice, însă și la ele se manifestă efectele negative în condițiile spațiilor foarte reduse 

și a izolării îndelungate.       

Inteligența și viața emoțională a animalelor 

Inteligența a fost considerată o lungă perioadă de timp ca fiind un atribut exclusiv 

al speciei umane, prin care se deosebea de restul lumii animale, ghidate doar de instinct. 

Și în ciuda cercetărilor în domeniul comportamentului animal această dicotomie este în 

continuare persistentă în concepția generală, fiind un argument pentru cei care susțin 

dualismul dintre om și restul speciilor animale.  

O definiție generală a inteligenței este capacitatea de a percepe informații și a le 

stoca sub formă de cunoștințe pentru a fi utilizate în vederea adaptării comportamentului 

la schimbările din mediu.  

 Formele simple de viață au o abilitate rudimentară de a discrimina între diferitele 

componente ale mediului și astfel au doar o capacitate scăzută de răspund specific și 

supraviețuire individuală. Formele de viață evoluate cele mai evoluate, și anume 

mamiferele, prezintă cea mai ridicată abilitate de a recunoaște componentele mediului și 

a răspunde în mod adecvat la acestea, ceea ce le asigură o rată ridicată de supraviețuire 

individuală. Constatăm astfel că inteligența a evoluat în paralel cu celelalte trăsături, 

devenind din ce în ce mai complexă, asigurând o capacitate superioară de supraviețuire 

prin elaborarea de răspunsuri adecvate la situații noi.  

În noțiunea vastă de inteligență intră capacitatea de a învăța, de a înțelege, 

memoria, logica, abilitatea de a planifica, de a comunica, creativitatea, conștiința de sine, 

gândirea abstractă și rezolvarea problemelor, și toate acestea sunt comune speciei umane 

și dar celor non-umane (cel puțin a unora). 

Comunicarea 

Dezvoltarea și utilizarea intensivă a limbajului verbal la specia umană a dus la 

reducerea importanței celorlalte forme de comunicare. În lumea animală există o 

diversitate uimitoare de modalități de comunicare, atât intra- cât și interspecifică, fiind 
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utilizate toate simțurile pentru perceperea și transmiterea informațiilor. Animalele 

comunică pe cale olfactivă, tactilă, auditivă, vizuală, chiar și electrică (acele specii care 

prezintă electroreceptori). Multe dintre aceste semnale sunt utilizate și de oameni, în așa 

numita comunicare non-verbală, în mare parte inconștientă și în contradicție cu 

afirmațiile verbale. Desconsiderarea comunicării non-verbale are implicații în modul în 

care percepem inteligența, nu numai cea animală ci și a unor semeni ai noștri. De 

exemplu, în Statele Unite s-a constatat că testele de inteligență indicau discrepanțe 

semnificative între diferitele naționalități, însă nu datorită diferențelor de inteligență 

propriu-zisă, cât din cauza abilității mai reduse a unora dintre acestea de a înțelege 

întrebările, fie din cauza cunoașterii necorespunzătoare a limbii, fie a diferențelor 

culturale. Același lucru este valabil și în ceea ce privește modul în care privim inteligența 

animală. Învățând limbajul verbal, Alex, papagalul cenușiu african al Irenei Pepperberg, 

specialist în psihologie animală, a deschis o poartă spre înțelegerea inteligenței animale. 

Rămâne de văzut ce vom afla când omul va reuși să învețe limbajul non-verbal al 

animalelor! 

Memoria 

Se spune adeseadespre cineva, în mod apreciativ, că are o memorie de elefant. Și 

într-adevăr, anumite aspecte ale memoriei animale sunt greu de înțeles și inegalabile de 

către creierul uman. Traseele elefanților spre sursele de apă sau diverși nutrienți, de 

lungimi de zeci sau chiar sute de km într-un peisaj lipsit de repere, sutele de semințe 

ascunse ca rezerve de hrană de către veverițe sau gaițe toamna, pentru a fi recuperate în 

timpul iernii, abilitatea lui Ayumu, un cimpanzeu din Japonia, de a reda în ordine 

crescătoare poziția numerelor de la 1 la 9 care îi sunt prezentate pe ecran într-o dispoziție 

aleatoare timp de o fracțiune de secundă, în care observatorul uman nu reușește nici 

măcar să le vadă pe toate, sunt doar câteva exemple privind capacitatea umitoare de 

memorare a unor animale. 

Conștiința de sine 

Unul  dintre testele care se aplică în prezent pentru a stabili gradul de conștiență 

de sine a unui animal este testul oglinzii. Acesta presupune urmărirea reacțiilor unui 

animal atunci când se confruntă cu propria imagine. Multe animale nu prezintă nici un 

interes față de reflexia lor, pe când altele o percep ca pe un alt individ și se comportă ca 

atare. Un număr mic de specii testate se recunosc pe sine în oglindă, indicând acest lucru 

de exemplu prin încercarea de a îndepărta o pată care li s-a aplicat fără să știe într-o zonă 

pe care nu o pot vedea decât în oglindă. Această reacție a fost observată la cimpanzei, 

bonobo, urangutani, elefanți, delfini, coțofene, dar și unele nevertebrate – cum sunt 

caracatițele și chiar la furnici, ceea ce indică faptul că și un creier de dimensiuni reduse 

poate avea o structură complexă, manifestând un nivel ridicat al inteligenței, fiind 

capabil de a elabora și coordona comportamente complexe, lucruri care în trecut erau 

asociate cu un creier voluminos.   

Rezolvarea problemelor și creativitatea 

În lupta lor pentru supraviețuire toate animalele se confruntă cu diverse probleme, 

a căror rezolvare le aduce victoria. Rezolvarea problemelor complexe presupune 

înțelegerea relației cauză-efect, precum și o oarecare abstractizare. Încă din 1917 

Wolfgang Koehler a observat că pentru rezolvarea problemelor cimpanzeii nu folosesc 

încercarea și eroarea, ci se comportă în mod deliberat. Pentru a ajunge la fructele 
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amplasate la înălțime ei au suprapus direct  lăzile pe care le aveau la dispoziție. 

Abilitatea de a găsi soluții la problemele propuse a fost dovedită la corvide dar și la 

rozătoare și alte mamifere. 

Utilizarea uneltelor și fabricarea lor 

Capacitatea de a utiliza unelte a fost considerată vreme îndelungată ca fiind 

apanajul exclusiv al oamenilor. Se cunosc însă în prezent numeroase specii de animale 

care utilizează unelete, atât în captivitate cât și în sălbăticie. Diverse specii de păsări 

folosesc bețe sau țepi pentru a extrage insecte din lemn, vidrele de mare utilizează câte o 

piatră amplasată pe abdomen pentru a sparge cochilia scoicilor și a îndepărta țepii 

aricilor de mare, cimpanzeii sparg nuci și alte fructe tari cu ajutorul unui băț pe post de 

ciocan și o rădăcină sau un trunchi ca nicovală. Uneltele nu sunt întotdeauna preluate ca 

atare din mediul lor, uneori este necesară prelucrarea sau chiar fabricarea lor. Pentru 

extragerea unei insecte din lemn este uneori necesar ca bățul folosit să fie modificat, de 

exemplu prin îndoirea vârfului lui. Pentru a avea acces la apa adunată în scorburi, 

cimpanzeii fabrică bureți prin mestecarea frunzelor. Tehnicile de fabricare și utilizare a 

uneltelor se transmit pe cale culturală, ele variind în general de la o populație la alta.   

Gândirea abstractă 

Capacitatea de a abstractiza este o formă superioară de inteligență. Întrucât la om 

este strâns legată de limbajul verbal, este greu de înțeles acest aspect al inteligenței la 

animale. Și din nou Alex, papagalul african cenușiu, a făcut un pic de lumină în această 

privință. Astfel, el înțelegea noțiuni cum ar fi la fel sau diferit, numerele, inclusiv 

conceptul de zero și avea capacitatea de a încadra obiectele în categorii, pe baza 

trăsăturilor lor.  

Învățarea 

Un aspect foarte important al inteligenței este învățarea. Orice comportament are 

sau poate avea o componentă înnăscută, instinctivă, fixă, și o componentă dobândită, 

învățată. Ponderea componentelor învățate este foarte variabilă și este în general 

relaționată de durata copilăriei, care este perioada în care animalul se află în grija altui 

sau altor indivizi (de obicei a părinților). La majoritatea nevertebratelor și a vertebratelor 

inferioare adulții nu asigură îngrijirea progeniturii, astfel încât aceștia sunt independenți 

încă de la eclozare, fiind echipați cu un set de comportamente înnăscute care le permite 

supraviețuirea, și care se vor rafina pe măsură ce ei acumulează experiență. La păsări și 

mai ales mamifere, puii sunt îngrijiți de adulți în prima perioadă a vieții, având o 

copilărie mai scurtă sau mai lungă, dedicată învățării.  

Un experiment desfășurat în paralel pe copii și pui de cimpanzeu a relevat o 

diferență substanțială între modurile de învățare timpurie la cele două specii. În cadrul 

exprimentului li s-a oferit subiecților o cutie în care se afla o recompensă. Pentru început 

experimentatorul a prezentat succesiunea de mișcări necesare pentru a deschide cutia, la 

care a adăugat însă și o serie de mișcări fără nici o legătură cu deschiderea cutiei (de 

exemplu atingerea ei cu o baghetă). Rezultatul a fost surprinzător. Spre deosebire de 

copii, care au imitat întocmai acțiunile experimentatorului, puii de cimpanzeu au sărit 

peste mișcările nerelevante și au deschis cutia mai repede. Ce înseamnă acest lucru? Că 

un copil este mai prost decât un cimpanzeu de aceeași vârstă? Într-un fel, da. Însă mai 

importante sunt alte două aspecte care se desprind din rezultatul acestui experiment. În 

primul rând faptul că nu există un mod unic de a privi și considera inteligența, ea trebuie 
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văzută în context și din perspectivă evolutivă, ca mecanism de creștere a adaptabilității. 

În al doilea rând, este evidențiat rolul pe care îl are adultul în educație la om. La 

cimpanzei puii evaluează ei înșiși valoarea înformațiilor primite și se comportă în 

consecință, pe când în cazul speciei noastre copiii (cel puțin până la o anumită vârstă) nu 

contestă autoritatea academică a adulților. 

Un alt aspect al inteligenței îl constituie inteligența emoțională. Ea este definită ca 

fiind capacitatea indivizilor de a-și recunoaște propriile emoții și cele manifestate de alți 

indivizi, de a face distincție între ele și a utiliza informația emoțională în ghidarea 

comportamentului. O modalitate obiectivă de a urmări emoțiile pozitive ale unui animal 

o constituie măsurarea nivelului de oxitocină, denumită și hormonul iubirii. 

Experimentele desfășurate pe animale de companie au arătat că în interacțiunea cu alte 

animale sau cu stăpânul, acestea eliberează oxitocină în mod similar cu oamenii care 

interacționează cu persoanele iubite. O altă modalitate de a evalua nivelul de dezvoltare 

emoțională a animalelor este de a analiza structura sistemului limbic – principalul centru 

care procesează emoțiile. Orcile prezintă o mare dezvoltare a acestei părți a creierului, 

care o depășește chiar și pe cea a speciei umane, având o viață emoțională complexă și 

un nive ridicat al culturii sociale, neegalat de nici un alt animal. Empatia se manifestă la 

multe animale. Șobolanii liberi îi vor elibera pe cei captivi chiar dacă în joc se află hrană. 

Macacii refuză să acționeze clapeta care le asigură hrana dacă aceasta provoacă în 

același timp un șoc electric unui alt individ. Similar cu omul, inhibiția de a cauza durere 

este mai pronunțată dacă individul este cunoscut. Cimpanzeii, dar și caii au capacitatea 

de a identifica încărcătura emoțională a unor imagini, răspunzând în mod diferit la ele.  

Deși nu se știe încă dacă animalele înțeleg conceptul de moarte sau dacă sunt 

conștiente de propria dispariție, unele specii manifestă comportamente funerare. La 

multe mamifere mamele rămân cu puii decedați zile întregi. Elefanții par să își plângă 

morții și uneori îi îngroapă sub frunziș, fiind considerate singurele animale, în afara 

omului, care țin funeralii. În anul 2012 s-a raportat chiar că la înmormântarea lui 

Lawrence Anthony, conservaționist sud-african implicat în studiul și protecția 

elefanților, a venit de la distanță de 12 ore turma pe care el o reabilitase. 

Bunăstarea animalelor  

Abuzul asupra animalelor, cunoscut și ca cruzime față de animale se definește ca 

provocarea de către om la animale a unor suferințe în alte scopuri decât autoapărarea sau 

supraviețuirea. Abuzul față de animale poate fi activ, intenționat sau pasiv, prin 

neglijență. Actele de cruzime intenționată (uneori numită rănire non-accidentală), uneori 

de o violență și un sadism șocant, reprezintă de multe ori un semn al unor probleme 

psihice severe, fiind asociate cu comportamentul sociopat. În cadrul familiilor cu 

probleme de violență abuzul asupra animalelor poate îmbrăca multe forme și poate avea 

diferite motive. De multe ori un părinte sau un partener abuziv poate omorî, maltrata sau 

amenința cu moartea animalul(le) de companie din casă pentru a intimida membrii 

familiei, pentru a-i determina să cedeze, să păstreze tăcerea în privința unui abuz prezent 

sau trecut, sau doar pentru a tortura psihic victimele, pentru a-și demonstra dominanța. În  

acest context o importanță deosebită trebuie acordată cruzimii manifestate de copii, 

întrucât numeroase studii au arătat că cruzimea față de animale este un comportament 

comun la copii și adolescenți care vor deveni ca adulți criminali în serie sau alți 
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delicvenți violenți. De multe ori acești copii sunt sau au fost ei înșiși martori sau chiar 

obiect al abuzului de către adulți. 
 Tot o situație în care are loc rănirea intenționată a animalului de companie, însă 

nu de către om, ci de către alte animale, la cererea omului, apare în cazul luptelor de 

câini, din păcate încă foarte larg răspândite. Rănile provocate în timpul luptelor sunt 

frecvent grave, chiar fatale, întucât de obicei lupta de încheie doar când unul dintre câini 

nu mai poate să continue. Acești câini cel mai adesea mor datorită pierderilor de sânge, 

epuizării, deshidratării, infecțiilor sau șocului, la ore sau zile după luptă. Alte animale 

sunt de asemenea supuse cruzimilor, de exemplu câinii fără o puternică agresivitate 

înnăscută, care nu au aptitudini de luptători, sunt utilizați pentru antrenarea câinilor de 

luptă.   

 În afară de aceste cazuri mai mult sau mai puțin patologice ale abuzului activ, fără 

o motivație externă obiectivă (deși în cazul luptelor de câini există o puternică motivație 

financiară datorită sumelor mari de bani implicate în pariuri), se pot menționa și acțiuni 

întreprinse în diferite scopuri, pentru rezolvarea unor probleme sau obținerea unor 

beneficii de diferite naturi, și care au ca rezultat rănirea sau mutilarea fizică sau psihică a 

animalelor implicate. Utilizarea metodelor coercitive sau punitive în dresajul sau 

antrenarea câinilor este un exemplu în acest sens. Îndepărtarea chirurgicală a ghearelor la 

pisici, amputarea cozii sau a urechilor la câinii de anumite rase sau extragerea corzilor 

vocale sunt alte exemple de abuz activ. 

 Foarte controversată este de asemenea utilizarea animalelor de companie în 

experimente de laborator. Câinii și pisicile sunt utilizate mai ales în domeniul cercetării 

biomedicale, fiind supuse pe de o parte la condiții de viață improprii (prin suprapopulare, 

sau dimpotrivă izolare), pe de altă parte la o serie de intervenții care le provoacă 

suferințe, cum ar fi administrarea unor substanțe, sau chiar vivisecții. Datorită atât 

faptului că rezultatele obținute în cele mai multe cazuri nu pot fi extrapolate la om din 

cauza diferențelor de natură anatomică, fiziologică, biochimică, toxicologică, etc., cât și 

disponibilității unor metode alternative de cercetare, în prezent există un foarte puternic 

curent împotriva utilizării animalelor de companie (și a altor specii) în experimentele de 

laborator, inclusiv cu numeroase inițiative legislative.   

 Abuzul pasiv, prin neglijență, este mult mai răspândit, și uneori poate avea urmări 

la fel de grave, ajungând, după o lungă suferință, la decesul animalului. În acest caz 

cruzimea se manifestă prin lipsa acțiunii, mai degrabă decât printr-o anumită acțiune. 

Cele mai frecvente exemple de neglijență le reprezintă emacierea, deshidratarea severă, 

suprainfestarea cu ecto- și endoparaziți, rănile provocate de zgărzi sau lanțuri, lipsa unui 

adăpost adecvant în condiții de vreme nefavorabilă (expunerea excesivă la temperaturi 

scăzute, umiditate, soare), sau lipsa îngrijirilor medicale în caz de necesitate.  

 Din păcate, mai ales în mediul rural (dacă este să ne referim la România, dar nu 

numai), neglijarea animalelor de companie și în special a câinilor, este foarte comună. Ea 

are ca și cauză fie ignoranța, fie indiferența. Întrucât ei nu produc nimic, sunt considerați 

ca având o importanță redusă în gospodărie, ajungând cel mai frecvent la capătul unui 

lanț din fundul curții, primind hrană deficitară sub aspect calitativ și cantitativ, fiind 

lipsiți de interacțiuni sociale cu stăpânul sau alți câini pe parcursul întregii vieți, iar 

medicul veterinar îi vede o singură dată pe an, pentru vaccinarea antirabică. Există și 
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cazuri chiar mai nefericite, când câinii sunt duși în mijlocul câmpului să “păzească” 

culturile, fără adăpost, lăsați zile întregi fără hrană și mai grav, fără apă.  

 Există și situații când la neglijarea animalelor se ajunge pornind de la intenții 

bune. Este vorba de persoane iubitoare de animale, câini sau pisici (frecvent ambele), 

care adăpostesc animale aflate în pericol cu intenția de a le îngriji, însă la un moment dat 

devin depășite de situație și se află în imposibilitatea de a le oferi condițiile necesare.   

 În ceea ce privește prevenirea abuzului asupra animalelor de companie, putem 

vorbi de prevenție la trei niveluri diferite: legal, organizațional și individual. Majoritatea 

statelor lumii au prevăzute în legislație sancțiuni, care merg până la pedeapsa cu 

închisoarea, pentru diferitele tipuri de abuzuri asupra animalelor, astfel încât problema 

nu este legată de absența legilor, ci mult mai frecvent de absența unor organe care să aibă 

ca atribuție aplicarea lor, precum și indiferența față de acest tip de acțiuni ilegale, 

considerate mult mai puțin grave comparativ cu cele care privesc victimele umane.  

 În majoritatea țărilor își desfășoară de asemenea activitatea numeroase organizații 

non-guvernamentale care au ca scop protecția animalelor. O serie de organizații 

internaționale desfășoară la nivel mondial (World Society for the Protection of Animals - 

WSPA, International Fund for Animal Welfare - IFAW, Humane Society International - 

HSI etc.) și programe și campanii de combatere și prevenire a abuzului asupra 

animalelor de companie. Pe plan local, alături de acestea acționează organizații naționale 

sau locale. Unul dintre principalele obiectivele ale acestor organizații îl reprezintă 

educarea și conștientizarea persoanelor din diferite categorii sociale privind principalele 

aspecte legate de starea de bine a animalelor și abuzurile comise asupra lor, precum și 

modalitățile de implicare individuală în combaterea și prevenirea cruzimii față de 

animale. În acest scop este necesar în primul rând să se cunoască principalele semne ale 

abuzului: stare fizică proastă, condiții improprii de găzduire, suprapopulare, 

comportament excesiv agresiv sau submisiv, răni care indică participarea la lupte, 

abandon, lipsa resurselor necesare pentru întreținere etc. Dacă sunt situații de neglijență 

din ignoranță, soluția este conștientizarea stăpânului în legătură cu nevoile animalului de 

companie.    

În cazul abuzului intenționat, pentru creșterea șanselor ca făptașul să poată fi 

sancționat corespunzător este necesar ca abuzul să fie documentat, iar martorul abuzului 

să fie dispus să depună mărturie în acest sens.  

Ce poți face tu pentru bunăstarea animalelor domestice și protejarea faunei 

sălbatice 

 Înainte de a îți alege un animal de companie, documenteză-te în legătură cu 

speciile sau rasele pe care le ai în vedere. 

 Nu cumpăra niciodată animale care provin din sălbăticie sau care fac parte din 

specii periclitate sau rare. 

 Alege animalele domestice (care se simt mai bine în prezența omului) în locul 

celor sălbatice. 

 Documentează-te asupra necesităților (hrană, spațiu, mișcare, asistență medicală, 

socializare, dresaj) speciei sau rasei dorite și evaluează obiectiv dacă poți să i le oferi. 

 Indiferent care este animalul pentru care ai optat (câine, pisică, broască țestoasă, 

hamster) preferă să adopți unul în loc să îl cumperi, astfel poți să asiguri o viață fericită 

unui animal care altfel, are o soartă incertă. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Society_for_the_Protection_of_Animals
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Fund_for_Animal_Welfare
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 Sterilizează-ți animalul de companie (cîinele sau pisica). Deși multe persoane sunt 

împotriva sterilizării, considerând că reprezintă o mutilare a animalului, alternativele au 

efecte mai negative. Dacă el nu este sterilizat dar nu i se permite să se reproducă, acest 

lucru are în general repercursiuni asupra sănătății, mai ales a femelelor,  existând o 

predispoziție pentru cancerul mamar, piometru și lactații false. Dacă animalul este lăsat 

să se reproducă se pune problema soartei puilor. Chiar dacă puii care provin de la noi își 

găsesc stăpân, acest lucru înseamnă că alte animale, fără stăpân, vor pierde șansa de a fi 

adoptate. 

 Oferă-i animalului tău interacțiunile sociale de care are nevoie (asta poate 

înseamna să îi iei un companion, sau să petreci tu timp cu el). Majoritatea animalelor de 

companie aparțin unor specii cu comportament social, astfel încât izolarea este la fel de 

rea ca lipsa hranei adecvate sau a spațiului.   

 Ia atitudine atunci când ești martor la cazuri de abuz asupra animalelor. În situații 

grave, anunță Poliția sau Poliția animalelor.   

 Nu elibera niciodată animale exotice în natură, ele pot deveni invazive și afecta 

fauna autohtonă. 

 Poți ajuta păsărelele punând (în grădina ta sau în curtea grădiniței sau a școlii) 

hrănitori în timpul iernii, când își găsesc mai greu hrană și cuiburi artificiale primăvara, 

în perioada de cuibărit. 

 În drumețiile tale poartă-te civilizat, pentru a deranja cât mai puțin animalele din 

zona prin care treci. 

 

 
 

Fig. 18. Pui de sturz aflat la vârsta când părăsește cuibul însă este încă dependent de 

părinți pentru hrană 
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 Când găsești în drumețiile tale un pui de animal în pădure sau pe câmp, 

evaluează-i starea de sănătate. Dacă este sănătos lasă-l acolo – mama sau părinții lui cel 

mai probabil sunt în preajmă (Fig. 18). Dacă este rănit sau pare bolnav, sau ești sigur că 

este orfan, contactează o asociație pentru protecția animalelor și ei îți vor spune ce să faci 

ca animalul să ajungă în grija lor. Nu încerca să ai tu grijă de el, întrucât speciile 

sălbatice sunt greu de crescut în captivitate și au cerințe speciale, astfel încât, în ciuda 

bunelor tale intenții sunt mari șanse ca animalul să nu supraviețuiască dacă nu ai 

experiență. 

 Există multe superstiții negative privind unele animale sălbatice (liliecii care intră 

în păr, șerpii care trebuie omorâți dacă îi întâlnești înainte de Sf. Gheorghe (23 aprilie) 

etc.). Rețineți că fiecare animal își are rolul său în natură și trebuie tratat cu respect.   

 
d.Speciile invazive 

Problema speciilor invazive este din ce în ce mai acută. Speciile invazive sunt 

specii de animale, plante, ciuperci sau microorganisme care se răspândesc rapid și 

cauzează modificări în cadrul ecosistemelor. Ele pot fi și indigene (autohtone), însă cel 

mai adesea sunt alohtone (exotice), adică specii care au venit dintr-o altă zonă, cel mai 

adesea cu ajutorul omului. Dintotdeauna speciile s-au deplasat dintr-o arie în alta, însă 

viteza și numărul acestor deplasări ale florelor și faunelor a crescut din ce în ce mai mult 

în ultima perioadă, odată cu mobilitatea din ce în ce mai ridicată a oamenilor și cantitatea 

mai mare de mărfuri transportate. De-a lungul timpului omul a introdus noi specii în 

diferite zone, în diferite scopuri. Majoritatea plantelor de cultură pe care le consumăm 

provin din alte regiuni geografice (cartoful, porumbul, tutunul provin din America, 

piersicul, vinetele, orezul și rabarbărul din Asia), la fel ca și unele animale domestice 

(bivolul și găina din Asia, curcanul din America, bibilica din Africa). Multe specii 

exotice sunt utilizate de asemenea în silvicultură, horticultură, piscicultură și acvacultură, 

și după cum am văzut, din ce în ce mai multe specii sunt introduse ca animale de 

companie și unele dintre acestea evadează sau sunt eliberate în mediul natural. Alte 

specii sunt introduse accidental, împreună cu diferite mărfuri sau pe mijloacele de 

transport. Pe cale naturală, ele pot fi transportate de vânt, curenși de apă sau diferite 

animale. Indiferent de modul de pătrundere în noua arie, speciile invazive se reproduc 

masiv, răspândindu-se rapid, cu efecte negative adesea foarte importante atât asupra 

ecosistemelor naturale cât și asupra economiei. Efectele speciilor invazive sunt multiple. 

Principalul efect este cel asupra biodiversității locale. În SUA se consideră că 

aproximativ 400 de specii din cele 950 incluse în Lista Roșie (care cuprinde speciile 

amenințate de plante și animale) sunt amenințate din cauza speciilor invazive, fiind a 

doua cauză după cea a distrugerii habitatului. Efectul speciilor invazive asupra celor 

indigene se poate manifesta pe mai multe căi. Speciile invazive intră în competiție cu 

speciile similare autohtone pentru resursele de mediu (în special hrană), și dacă cea 

invazivă este mai competitivă, ea o va elimina în timp pe cea indigenă. A fost cazul 

dispariției din Australia și Noua Guinee a lupului marsupial, aflat în competiție cu 

câinele dingo introdus de aborigeni. Introducerea accidentală de către armata americană 

a șarpelui brun de copac din Australia în insula Guam din vestul Pacificului, utilizată ca 

bază militară în cel de-al doilea război mondial, a avut ca efect devastarea faunei 

indigene de păsări și reptile, care au fost prădate de șarpe până la extincție. Efecte 
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devastatoare asupra vegetației au avut caprele introduse în diferite insule (inclusiv în 

Galapagos) și iepurii introduși în Australia. Speciile invazive pot amenința speciile 

autohtone și prin transmiterea de agenți patogeni la care acestea sunt imune, întrucât au 

dezvoltat de-a lungul timpului anticorpi, însă speciile indigene sunt sensibile. Veverița 

cenușie nord-americană este purtătoare a unui virus din familia variolei care se transmite 

și este letal la veverița roșie europeană. De asemenea, speciile invazive pot să modifice 

semnificativ habitatul (de exemplu ciuma apei se dezvoltă abundent blocând pătrunderea 

luminii, ceea ce duce la anoxie și mortalitatea plantelor și animalelor acvatice), afectând 

flora și fauna indigenă. De asemenea speciile invazive pot produce pagube importante și 

din punct de vedere economic: gândacul de Colorado atacă culturile de cartof, scoica 

zebră (Fig. 19) obturează țevile și conductele de apă și blochează turbinele 

hidrocentralelor, șobolanii cauzează daune economice și sunt un important vector a 

numeroși agenți patogeni cu potențial epidemiologic.  

 

 
 

Fig. 19. Colonie de scoici zebră din Dunăre 

 

În majoritatea cazurilor o specie invazivă o dată instalată în noua arie nu poate fi 

eradicată, ci cel mult ținută sub control, cu costuri mari. Prin urmare, singura soluție 

viabilă pentru diminuarea problemelor ridicate de acestea este prevenția. Un rol 

important în acest sens îl are conștientizarea și educarea publicului larg. La nivel 

european și mondial există baze de date cu speciile invazive și potențial invazive în 

diferite regiuni ale globului și se fac eforturi pentru a reglementa acele activități cu 

potențial de răspândire a lor.  

 



53 

 

e.Biodiversitatea 

Conceptul de biodiversitate se referă la varietatea componentelor ecosferei. În 

sens larg, biodiversitatea poate fi definită ca întreaga variabilitate a organismelor vii şi a 

habitatelor acestora. Astfel, se disting patru componente ierarhice ale biodiversităţii. 

Diversitatea genetică se referă la variabilitatea intraspecifică, determinată genetic, şi 

reprezintă fundamentul procesului evolutiv. Diversitatea specifică (“bogăţia în specii”) 

se referă la varietatea speciilor sau taxonilor de rang superior (genuri, familii, ordine 

etc.) la nivel local (biocenoză), regional (regiune biogeografică) sau global (biosferă). 

Diversitatea ecosistemică include pe lângă conceptele precedente şi diversitatea 

habitatelor şi a factorilor de mediu, uneori specificată drept “diversitate a 

ecosistemelor”. Diversitatea antropică sau etnoculturală se referă la diversitatea etnică, 

culturală şi lingvistică a comunităţilor umane. Unii autori consideră diversitatea 

antropică ca fiind o componentă a biodiversităţii, care trebuie tratată separat datorită 

complexităţii şi importanţei sistemului socio-economic ca şi componentă a ecosferei. 

În sens restrâns conceptul de biodiversitate desemnează diversitatea speciilor şi a 

taxonilor superiori. Semnificaţia restrânsă a conceptului de biodiversitate nu este însă 

adecvată, mai ales atunci când se pune problema elaborării strategiilor de conservare a 

biodiversităţii, deoarece experienţa a demonstrat că măsurile de conservare sunt eficiente 

doar atunci când se ţine seama de funcţionarea sistemelor ecologice şi nu doar de 

menţinerea unei specii într-un anumit areal; de asemenea, în mod obiectiv, viul nu poate 

fi separat de biotopul său. Se impune, deci, extinderea conceptului de biodiversitate de la 

diversitatea taxonomică şi la diversitatea unităţilor structurale şi funcţionale ale ecosferei 

(incluzând şi sistemele socio – economice).  

Importanța biodiversității 

Varietatea de specii și a habitatelor lor au o importanță esențială în menținerea 

vieții pe Pământ prin rolul direct în funcționarea ecosistemelor și prin multitudinea de 

produse oferite omului. Astfel, circuitul apei și al nutrienților în natură, formarea solului, 

polenizarea și diseminarea plantelor, menținerea unui echilibru climatic, diminuarea 

efectelor poluării etc. pot fi serion afectate de degradarea biodiversității. Printre 

binefacerile oferite de către biodiversitate se numără și cele cca. 50.000-70.000 de specii 

de plante care sunt folosite în medicină pe tot globul și cele 100 de milioane de tone de 

organisme acvatice aparținând la numeroase specii acvatice (pești, moluște și crustacee) 

ccare se scot din oceane în fiecare an și care reprezintă o parte importantă a hranei pentru 

populațiile umane. 

Criza biodiversității 

Deși dispariția unor specii este un proces natural, rata cu care are loc în prezent se 

estimează că este de peste 1.000 de ori mai mare decât cea naturală. Specialiști din 

diferite domenii ale cunoașterii sunt astăzi aproape unanim de-acord că am intrat în cea 

de-a 6-a extincție în masă din cadrul istoriei vieții pe Pământ. Spre deosebire de cele 

precedente, aceasta este de natură antropogenă, cu toate circumstanțele și particularitățile 

care decurg implicit.  

Urmărind dinamica genezei și a extincției speciilor de mamifere din America de 

Nord pe parcursul ultimului milion de ani, se disting două modele diferite pentru 

mamiferele mici și cele de talie mare, parte din așa numita “megafaună”. Dacă o lungă 

perioadă de timp curbele sunt relativ paralele, modelele fiind similare, în ultima parte 
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intervine o diferență izbitoare, manifestată prin creșterea exponențială a ratei de extincție 

a mamiferelor mari, începând cu 11.500 de ani în urmă, în contrast cu rata extincției 

mamiferelor mici, care rămâne constantă. Acest moment al colapsului megafaunei nord-

americane corespunde cu perioada pătrunderii speciei Homo sapiens în America de 

Nord, de-a lungul podului de uscat din zona actualei strâmtori Bering la sfârșitul ultimei 

perioade glaciare.  

 Corelația între extincția megafaunei, pătrunderea imigranților din Siberia, apariția 

și dezvoltarea culturii Clovis, caracterizată prin fabricarea vârfurilor de suliță din piatră 

și a diverselor unelte din os și fildeș, a determinat căutarea unei legături între aceste 

evenimete. Astfel, în 1967 Paul Martin a lansat ipoteza exterminării megafaunei 

pleistocene prin vânătoare intensivă. Marile ierbivore, cum ar fi mamuții și mastodonții, 

caii sălbatici, antilopa saiga, leneșii tereștri sau castorii uriași, neobișnuite cu prezența 

oamenilor, au căzut pradă vânătorilor Clovis, nedispunând de mecanismele 

comportamentale necesare evitării acestui nou prădător. Declinul ierbivorelor mari a 

determinat regresul prădătorilor acestora, cum ar fi urșii de peșteră, ursul polar uriaș, 

smilodonul, ghepardul american sau leul american, astfel încât la numai o mie de ani de 

la pătrunderea omului pe continent, 80% din speciile de mamifere mari din America de 

Nord au dispărut.  

 Acest eveniment nu a fost singular. Numeroase elemente ale megafaunei, 

dispărute din continente, au supraviețuit pe insule izolate până la pătrunderea oamenilor. 

De exemplu, mamutul lânos, exterminat din Eurasia și America de Nord a supraviețuit 

izolat pe insula Wrangel timp de 7000 de ani, până în jurul anului 1650 î.e.n. când 

oamenii au pus pentru prima dată piciorul pe insulă. Megalocnus, unul dintre 

reprezentanții leneșilor tereștri, complet dispăruți atât din America de Nord cât și din 

America de Sud, a supraviețuit în insulele Antile până la colonizarea acestora de către 

europeni, la mijlocul secolului 16. Sau, unul dintre cele mai grăitoare cazuri, este cel al 

vacii de mare, care inițial a populat coastele nordice ale Pacificului până în Japonia și 

California, iar la sfârșitul Pleistocenului a fost exterminată aproape integral, 

supraviețuind pe o singură insulă nelocuită, unde a fost descoperită în 1741. 27 de ani 

mai târziu ultimul exemplar era ucis de către vânătorii de foci. Și exemplele pot continua 

atât cu mamifere mari, cât și cu păsări sau reptile, cum ar fi broaștele țestoase uriașe din 

Madagascar sau insulele Seychelles.     

 Pe de altă parte, în Asia și Africa, unde hominidele au evoluat alături de 

mamiferele mari, permițându-le acestora să dezvolte în timp comportamente de evitare, 

pe parcursul Pleistocenului rata extincției a fost neglijabilă. În Africa sub-sahariană din 

cele 44 de genuri de mamifere mari, doar două au dispărut. Aparent valul de extincții 

cauzate de vânătoarea intensivă a ocolit aceste continente. Dacă însă privim mai departe 

în timp, spre zorii umanității, vom regăsi același eveniment derulându-se pe continentul 

african. În urmă cu 1.5 milioane de ani megafauna Africii era foarte diversă, cuprinzând 

printre altele 12 specii de proboscidieni. Era cu mult înainte de apariția lui Homo 

sapiens. Era perioada în care Africa era încet cucerită de cel mai longeviv hominid: 

Homo erectus. Și această cucerire a fost posibilă în primul rând prin creșterea capacității 

craniene care a fost premisa necesară dezvoltării inteligenței și atingerea unui grad de 

inventivitate care depășește cea a oricărei specii non-umane. Inventivitatea individuală, 

care poate fi considerată „inovație ontogenetică”, poate produce răspunsuri utile cu o 
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viteză mult mai mare decât inovația filogenetică, cea care a stabilit ritmul „cursei 

înarmărilor” între viețuitoare până la apariția hominidelor.        

Dezvoltarea rapidă a inteligenței umane a luat megafauna pliocenă africană prin 

surprindere. Ierbivorele mari nu prezentau reacția de evitare față de oameni pe care o 

manifestă speciile actuale, și nici inteligența excepțională a celor două specii de elefanți 

care au supraviețuit, astfel încât mare parte din megafauna Africii a fost vânată până la 

dispariție.  

Indiferent care a fost mecanismul real care a determinat decimarea megafaunei, 

un fapt rămâne incontestabil. Expansiunea speciei Homo sapiens, atât sub aspectul 

arealului geografic cât mai ales al densității populaționale, a fost și este corelată pe 

întreaga suprafață a planetei cu numeroase extincții în cadrul tuturor grupelor de 

viețuitoare. Scara la care se manifestă în prezent amenințările antropice este globală, 

nefiind cruțate nici cele mai izolate locuri de pe planetă. În prezent potențialul destructiv 

al speciei umane este atât de ridicat încât toate speciile sunt sau pot deveni foarte rapid 

vulnerabile. În acest sens se pot cita două dintre cele mai dramatice cazuri de declin 

populațional din timpurile moderne, unul dintre ele soldat cu extincția. Este vorba despre 

porumbelul migrator și antilopa saiga. La mijlocul secolului 19 se întâlneau în America 

de Nord stoluri de porumbei care numărau peste 1 miliard de exemplare, fiind una dintre 

cele mai abundente specii de animale, depășită doar de unele lăcuste. Defrișările masive 

ca urmare a extinderii colonizării europene, precum și vânătoarea intensivă au redus 

dimensiunea stolurilor la efective care nu au permis supraviețuirea lor, în ciuda măsurilor 

de protecție și creștere în captivitate luate în ultimul moment. Ultimul exemplar al 

speciei, o femelă numită Martha, a murit în 1914, la Grădina zoologică din Cincinnati, 

marcând una dintre cele mai izbitoare extincții din timpurile istorice. În 1993 peste un 

milion de antilope saiga populau stepele din Asia centrală. Specia era atât de abundentă 

încât chiar unele organizații conservaționiste au susținut activ vânarea ei, promovând 

coarnele de saiga ca o alternativă în cadrul medicinii tradiționale asiatice, la cornul 

speciilor critic periclitate de rinoceri. Vânarea intensivă a masculilor a dereglat raportul 

dintre sexe în așa măsură încât reproducerea a fost afectată, specia întrând într-un declin 

drastic, astfel că în mai puțin de 10 ani efectivul populației s-a redus cu peste 95%.   

Cauzele dispariției speciilor 

Dacă la sfârșitul Pleistocenului principala amenințare de către om a altor specii de 

animale era cea directă, manifestată prin vânătoare, în prezent cele mai importante 

amenințări sunt cele indirecte.  

Sunt cinci cauze majore ale reducerii antropogene a biodiversităţii: 

 1. Distrugerea habitatelor este foarte probabil cea mai gravă. Tăierea pădurilor 

pentru lărgirea terenurilor agricole, extinderea asezărilor omenești și creșterea economică 

sunt doar câteva dintre cauzele distrugerii sau degradării unor habitate. Exploatarea 

resurselor naturale este frecvent însoţită de aridizare şi deşertificare. Multe civilizaţii au 

înflorit în arii bogate în păduri (Grecia, Zimbabwe, Fenicia, Anasazi), şi au pierit odată 

cu degradarea naturii, deşerturile marcând atât distrugerea mediului cât şi a lor. Prin 

degradarea habitatelor distrugem practic fundaţia naturală în care a apărut şi pe care se 

bazează umanitatea.  

 2. Insularizarea (fragmentarea) habitatelor specifice. Prin aceasta se înţelege 

tendinţa Globală de fragmentare a arealelor şi a habitatelor, prin crearea de “insule” de 
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habitate naturale printre altele artificiale. Frecvent fragmentarea habitatelor este însoţită 

şi de cea a populaţiilor, care adesea sunt atât de despărţite încât nu se mai realizează 

panmixia, multe intrând în derivă genetică sau dispărând ca urmare a reducerii 

efectivului sub cota vitală. Ori de câte ori se creează o insulă într-un habitat, dispar 

câteva specii, iar extincţia populaţiilor locale poate antrena un fenomen în cascadă. 

Fragmentarea habitatelor poate fi ţinută sub un relativ control prin crearea de coridoare 

ecologice între diferitele insule.  

 3. Poluarea. Degradarea habitatelor este agravată de efectele legate de poluare. 

Reamintim pe scurt un efect drastic al poluării globale prin creşterea concentraţiei de 

dioxid de carbon din atmosferă, cauzând efectul de seră marcat îndeosebi prin creşterea 

treptată a temperaturii planetei. Ca urmare observăm modificări drastice ale climei şi 

creşterea nivelului Oceanului planetar. Ştim că sunt cu mult mai multe furtuni şi 

inundaţii decât în urmă cu câteva mii de ani, de exemplu. Încălzirea planetei va produce 

modificări imense ale distribuţiei ariilor uscate continentale, precum şi ale florei şi 

faunei. Sigur că în trecutul planetei au existat perioade naturale de încălzire. Dar acestea 

s-au petrecut treptat, permiţând o adaptare a florei şi faunei, atât în termeni de 

compoziţie cât şi de distribuţie. Ceea ce se întâmplă în perioada actuală este mult prea 

accelerat ca natura şi omul să aibă timpul necesar pentru a se adapta corespunzător. 

Modificarea rapidă chiar şi numai a unui singur factor esenţial de mediu poate avea 

efectul unui dezastru ecologic de proporţii, cu grave repercusiuni, inclusiv asupra 

omenirii.  

4. Supraexploatarea plantelor și animalelor, sub incidenţa unor tehnologii agresive 

solicitate de populaţia umană în creştere. Tăierea Globală a pădurilor se realizează de 10 

ori mai repede decât capacitatea lor de refacere. 70% din speciile de peşti oceanici sunt 

capturaţi mai rapid decât potenţialul lor de reproducere. Refugiile pentru floră şi faună 

sunt din ce în ce mai puţine. Peste 50% din recolta vegetală globală este consumată 

exclusiv de specia noastră.  

 5. Introducerea voluntară sau accidentală a speciilor. Elementele adventive sunt 

un continuu factor de impact asupra diversităţii autohtone, producând adesea reducerea 

acesteia. Multe elemente invadatoare produc scurt-circuite în funcţiile sistemelor 

ecologice, distrugând cicluri trofice şi interferând drastic cu eşafodajul relaţiilor 

interspecifice.  

 Când elementul adventiv soseşte fără prădătorii lui naturali şi alţi duşmani, se 

poate înmulţi în exces, ajungând să producă mari pagube în sistemele ecologice şi 

economice ale unor arii largi sau chiar continente întregi. Amintim aici marea problemă 

pentru Australia cauzată de înmulţirea excesivă a iepurilor, care sunt consideraţi un 

factor păgubitor de prim rang, nu numai pentru natură ci şi pentru societatea umană. 

Speciile introduse produc cele mai mari pagube pe insulele mici, din cauza 

dimensiunilor reduse ale habitatelor specifice şi lipsa de alternativă pentru flora şi fauna 

locală. Exemplul clasic este cel referitor la insulele Hawaii, unde tot ceea ce trăieşte la 

altitudini mai joase este exclusiv introdus de om. Speciile native au supravieţuit numai 

pe vârfurile munţilor. 

 Cele cinci motive antemenţionate nu ar fi atât de periculoase dacă s-ar petrece 

încet şi treptat. Dar accelerarea acestora creează poate principalele probleme cu care se 

va confrunta omenirea în viitorul apropiat. Specialiştii se aşteaptă ca peste jumătate din 
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speciile planetei să fie dispărute sau ameninţate cu dispariţia în următoarele câteva 

secole.  

  Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (I.U.C.N., înființată în 1948) 

a pus în anul 1963 bazele Listei Roșii. Aceasta reprezintă inventarul cel mai complet al 

stării de conservare a speciilor de animale și plante, fiind cel mai bun indicator al stării 

biodiversității mondiale. Până în anul 2008 au fost identificate 16.928 de specii de 

animale și plante cu un statut de conservare precar, în condițiile în care doar pentru cca. 

3% din totalul speciilor cunoscute s-a făcut evaluarea. Pentru cele două grupe de specii 

pentru care evaluarea statutului de conservare s-a realizat în întregime, mamiferele și 

păsările, procentele care arată proporția speciilor care sunt în pericol pot fi considerate 

finale, fiind de 21% în cazul mamiferelor și 12% în cazul păsărilor. Rata de extincţie a 

mamiferelor în trecutul geologic este apreciată la 0.02 – 0.002 pe an, dar în prezent este 

de 0.27 pe an. După anul 1600 din continentele americane şi Australia au dispărut 85 

specii de mamifere şi 113 specii de păsări, procesul fiind mai accelerat în ultimele două 

secole. Calculele arată că între 1850 şi 1950 a dispărut câte o specie de mamifer sau 

pasăre în fiecare an. 

 

 
 

Fig. 20. Turmă de bizoni în Parcul Național Yellowstone 

 

Dar istoria relației omului cu natura nu a fost marcată numai de evenimente 

nefaste. Pe măsură ce s-au stabilit pe continentul cucerit cu o viteză fulgerătoare la scara 

evoluției speciei umane, populațiile nord-americane au dezvoltat o relație stabilă cu 
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speciile care au reușit să supraviețuiască. Înainte de pătrunderea europenilor, deși 

preeriile erau populate de turme cuprinzând milioane de bizoni (Fig. 20), amerindienii 

vânau doar atâtea exemplare câte aveau nevoie și le utilizau practic integral. Iar respectul 

față de ființele vii și exploatarea sustenabilă a resurselor caracterizează toate populațiile 

vechi, tradiționale, unele ridicând respectul față de viețuitoare la rang de religie, cum se 

întâmplă în cazul religiilor animiste sau a budismului. 

Astfel, se poate decela un model al interacțiunii omului cu natura care se 

caracterizează printr-un impact inițial puternic și negativ al omului aupra mediului său, 

după care se ajunge la un echilibru, la o relație bazată pe raporturi naturale.  

Conservarea biodiversităţii  

Conservarea biodiversităţii este o funcţie a societăţii umane, un ansamblu de 

măsuri tehnice, legislative, administrative şi educative care au ca scop păstrarea unui 

echilibru între exploatarea şi conservarea resurselor naturale. 

La baza elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii stau fundamentele 

teoretice furnizate de ştiinţe ca ecologia, genetica populaţiilor, biogeografia, economia, 

sociologia, antropologia etc. 

 Conservarea naturii necesită o abordare complexă, având două aspecte, unul 

politic, la nivelul factorilor de decizie şi altul tehnic, la nivelul specialiştilor. Cele mai 

importante mijloace de conservare a biodiversităţii sunt: legislaţia mediului, înfiinţarea şi 

funcţionarea organismelor şi organizaţiilor de mediu, constituirea de arii naturale 

protejate, reglementarea activităţilor antropice cu impact asupra mediului, monitoringul 

integrat al mediului şi, nu în ultimul rând, educaţia ecologică. 

 La elaborarea programelor pentru conservarea biodiversităţii trebuie luate în 

considerare următoarele aspecte: 

 cuantificarea diversităţii specifice şi a diversităţii genetice,  

 identificarea şi clasificarea unităţilor operaţionale (specii şi categorii sistematice 

superioare; ecosisteme şi categorii de ecosisteme), 

 estimarea şi modelarea evoluţiei sistemelelor biologice sau ecologice în timp, cu o 

capacitate de prognoză cât mai bună. 

Aceste aspecte sunt de actualitate şi fac obiectul cercetărilor în domeniul 

conservării biodiversităţii. 

Conservarea biodiversității se poate face in-situ şi ex-situ.  

Conservarea in-situ presupune: 

- conservarea ecosistemelor prin stabilirea unui sistem de arii protejate,  

- conservarea speciilor în cadrul habitatelor sau ecosistemelor naturale sau semi-naturale 

(sanctuare pentru specii protejate şi arii protejate, bănci de gene in-situ, rezervaţii de 

vânătoare, rezervaţii de seminţe). 

Conservarea ex-situ se face prin: 

- menţinerea şi propagarea organismelor vii în grădini zoologice şi botanice, prin 

programe de reproducere în captivitate, 

- menţinerea seminţelor, embrionilor, spermei, microorganismelor etc., prin congelare 

(bănci de seminţe şi polen, bănci de ovule, spermă şi embrioni, culturi de ţesuturi). 

Conservarea in-situ reprezintă cea mai eficientă modalitate de a conserva 

maximum de diversitate pe termen lung, fiind în același timp mai puțin costisitoare, 

întrucât o arie mai largă este capabilă, cu condiția unui management durabil, să își 



59 

 

mențină o perioadă nedeterminată structura și funcțiile, și chiar să ofere servicii de 

mediu societății umane. Prin contrast, conservarea ex-situ presupune costuri mari și, 

uneori este sortită eșecului. Ea reprezintă mai mult o ultimă încercare disperată de a 

salva o specie de la dispariţie, dar de fiecare dată când există posibilitatea trebuie optat 

pentru conservarea in-situ. Aceasta din urmă înseamnă şi conservarea habitatului – fără 

de care specia salvată rămâne în cel mai bun caz o populaţie mică în grădina zoologică.  

Printre principalele măsuri, prin care se poate diminua dispariția speciilor, se 

numără: 

 înființarea de arii protejate;  

 restaurarea unor habitate distruse; 

 limitarea folosirii pesticidelor, insecticidelor și a altor substanțe chimice 

periculoase; 

 semnarea și punerea în aplicare a unor tratate și convenții internaționale care 

vizează protejarea mediului înconjurător – cum sunt Convenţia de la Rio de Janeiro 

(adoptată în anul 1992) care are ca scop protecţia biodiversităţii, folosirea durabilă a 

resurselor de mediu, împărţirea judicioasă a avantajelor care decurg din folosirea 

resurselor genetice, precum şi asigurarea resurselor financiare necesare în aceste scopuri, 

Convenţia de la Berna (adoptată în anul 1979) având ca scop ocrotirea speciilor sălbatice 

de plante şi animale din Europa, precum şi a habitatelor acestora, Convenţia de la Bonn 

(adoptată în anul 1979), care se referă la speciile de animale sălbatice migratoare, 

Convenţia de la Ramsar (adoptată în anul 1971 sub egida UNESCO) asupra zonelor 

umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice, Convenţia 

de la Washington (CITES, adoptată în anul 1973), care reglementează comercializarea 

speciilor de plante şi animale sălbatice, cu scopul de a asigura perpetuarea speciilor 

periclitate, Directiva Păsări (adoptată în 1979) și Directiva Habitate (adoptată în 1992) 

privind conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice din Uniunea 

Europeană. 

 alocarea de fonduri pentru protejarea biodiversității; 

 reproducerea în captivitate a unor specii amenințate cu dispariția și reintroducerea 

în mediul lor natural; 

 managementul durabil al zonelor, atât din punct de vedere economic, cât și al 

protecției mediului. 

Ariile protejate 
Ariile protejate, în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia 

naturii şi a valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Mare 

parte din publicul larg consideră că aria protejată este o zonă îngrădită, în care nimeni nu 

are voie să intre și orice fel de activitate este interzisă. Există într-adevăr și astfel de arii 

protejate, dar majoritatea dintre ele nu corespund acestei descrieri, ele nu sunt îngrădite 

(ar fi chiar imposibil, ținând cont că suprafețele multora sunt de mii sau zeci de mii de 

hectare) și includ de obicei un mozaic de terenuri agricole, păduri, pajiști și alte tipuri de 

habitate aflate fie în proprietatea statului, fie a primăriilor sau persoanelor fizice. În 

funcție de categoria de arie protejată, pe teritoriul acesteia se pot desfășura și activități 

agricole, forestiere, de turism etc., cu condiția ca managementul zonei să fie desfășurat în 

vederea dezvoltării durabile a ariei.  
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Ariile naturale protejate au menirea de a conserva populațiile de plante și animale 

sălbatice, precum și habitatele acestora. Datorită faptului că ele sunt desemnate de multe 

ori pe suprafețe întinse, măsurile de conservare și monitorizare a speciilor de faună și 

floră se pot implementa cu ușurință și cu rezultate bune. De asemenea, aceste zone sunt 

adevărate laboratoare în aer liber unde se poate realiza cercetarea științifică. Prin 

managementul durabil, susținut de structurile administrative și de legislație, ariile 

protejate pot oferi un exemplu de conviețuire armonioasă între om și natură. Omul nu 

trebuie să dispară din aceste zone, ci doar să își adapteze planurile de dezvoltare 

economică în așa fel încât să nu distrugă natura. Ariile naturale protejate au potenţial 

deosebit pentru a deveni modele de dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece 

în aceste arii se promovează, mai mult decât în alte zone, managementul durabil al 

resurselor naturale şi culturale ameninţate de o dezvoltare economică accelerată şi uneori 

haotică. 

Ariile protejate oferă și condiții optime de petrecere a timpului liber și de 

contemplare a naturii, ele fiind totodată cadrul cel mai potrivit de educare și 

conștientizare a copiilor și adulților. 

 Protejarea şi conservarea naturii nu sunt concepte noi. Încă din cele mai vechi 

timpuri, în anumite situaţii, oamenii au fost preocupaţi să protejeze natura. Problema 

diminuării resurselor naturale s-a întâlnit deja din antichitate. De exemplu, în 242 î.Hr. 

Asoka, împăratul Indiei, a creat rezervaţii naturale pentru a împiedica reducerea 

„rezervelor” de hrană prin vânarea excesivă a anumitor specii. Conform însemnărilor lui 

Marco Polo, Kublai Khan interzice în secolul XIII vânătoarea unor specii de păsări şi 

mamifere în perioada de reproducere şi chiar le asigură hrană şi menţinerea unor 

suprafeţe de pădure. Presiunea exercitată de om asupra naturii a crescut de-a lungul 

secolelor împreună cu dezvoltarea economică, contribuind astfel la accelerarea dispariţiei 

multor specii. 

 

 
 

Fig. 21. Parcul Național Yellowstone din Statele Unite ale Americii 

 

Pe plan mondial, conceptul de parc naţional apare pentru prima dată în Statele 

Unite ale Americii. În 1872 se înfiinţează Parcul Naţional Yellowstone (Fig. 21). Primele 
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parcuri naţionale din Europa se înfiinţează de către suedezi în anul 1909. Până în 

prezent, pe Pământ există 1400 de parcuri naţionale, în 110 ţări ale lumii. În Europa, 

moment de referinţă importantă îl constituie intrarea în vigoare a două directive 

importante: Directiva Consiliului Europei privind conservarea păsărilor sălbatice 

(Directiva Păsări) din 1979 şi Directiva Consiliului Europei privind conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică (Directiva Habitate) din 

1992. Ariile desemnate pe baza acestor două directive constituie pe teritoriul Uniunii 

Europene aşa-numita reţea Natura 2000. În adevăratul sens al cuvântului, reţeaua de arii 

protejate ar trebui să fie formată din arii protejate şi din „coridoarele” care le leagă. 

Numărul şi suprafaţa ariilor protejate a crescut la nivel mondial în fiecare an, odată cu 

creşterea presiunilor economice asupra biodiversităţii, a resurselor naturale, a valorilor 

culturale.  

Clasificarea ariilor protejate pe plan mondial 

Conform ultimei revizuiri din 2008, făcut de IUCN (Uniunea Mondială pentru 

Conservarea Naturii ), se pot diferenţia 6 tipuri de zone ocrotite, fiecare categorie 

necesitând alt tip de management. Această clasificare nu corespunde cu cea din 

România, dar parţial se suprapune. 

Categoria I.a: Rezervaţii naturale stricte: arii protejate administrate în special 

pentru interes ştiinţific, pot servi ca zone de referinţă indispensabile pentru cercetare 

ştiinţifică şi monitorizare. Categoria de arie protejată definită în România care 

corespunde acestei categorii IUCN este rezervaţia ştiinţifică. La noi în ţară sunt 

Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele din Parcul Naţional Retezat, rezervaţiile ştiinţifice din 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Sachalin – Zătoane şi Roşca Buhaiova din Delta 

Dunării. Accesul în aceste zone este permis unui număr limitat de vizitatori, în principal 

cercetători şi numai cu aprobări speciale. 

Categoria I.b: Zone de sălbăticie: arie protejată administrată în special pentru 

protecţia zonelor naturale sălbatice, nemodificate sau puţin modificate, ce îşi menţin 

caracterul natural, fără a avea aşezări umane permanente sau semnificative. Sunt 

suprafeţe foarte întinse, de adevărată sălbăticie, cum în puţine locuri se mai găsesc pe 

planeta noastră. Ţara noastră nu dispune de asemenea zone.  

Categoria II: Parc naţional: arie protejată administrată în special pentru protejarea 

ecosistemelor şi recreere. Sunt zone relativ întinse, cu suprafeţe variind la noi în ţară 

între câteva mii de hectare şi peste 40.000 ha, cu specii şi ecosisteme rare, peisaje 

deosebite şi un impact redus al activităţilor umane pe cea mai mare parte a suprafeţei. În 

România există 13 de astfel de parcuri care se găsesc în procent de 96.4% în zona 

montană: Parcul Național Retezat, Parcul Național Piatra Craiului etc. 

Categoria III: Monumente ale naturii: arie protejată administrată în special pentru 

conservarea caracteristicilor naturale specifice. În general, sunt arii protejate mici şi 

adesea au valoare deosebită pentru vizitatori. În România există 227 de monumente ale 

naturii, mai ales de natură geologică: Doisprezece Apostoli (Munţii Călimani), Peştera 

Smeilor de la Onceasa (Munţii Apuseni), Gheţarul Focul Viu (Parcul Natural Apuseni), 

Vulcanii Noroioşi (jud. Buzău) etc. 

Categoria IV: Arii cu management activ al habitatului sau speciei: Arii protejate 

desemnate pentru protecţia anumitor specii sau habitate şi în care managementul reflectă 

această prioritate. În România, în această categorie se încadrează rezervaţiile naturale ce 
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se pot întinde pe suprafeţe de câţiva ari sau pe zeci, foarte rar pe câteva mii de hectare. 

Adesea sunt înfiinţate pentru conservarea unor habitate ce au apărut prin modificarea 

celor naturale sub acţiunea umană, cum ar fi de exemplu mozaicurile de fâneţe şi păduri 

extrem de bogate în specii şi din ce în ce mai rare în Europa. Exemple de rezervaţii 

naturale la noi în ţară: Valea Neajlovului (DB), Pădurea Lapiş (SL), Lacul Tătarilor 

(SB), Dealurile Beştepe (TL), Dealul cu Fluturi (CJ), Rusca Montană (CS), Cheile Turzii 

(CJ), Fânaţele Clujului (CJ), Stejarii seculari de la Breite (MS). 

Categoria V: Peisaj terestru/marin protejat: arie protejată administrată în special 

pentru conservarea peisajului terestru/marin, educaţie şi recreere. Sunt arii protejate care 

se întind de obicei pe suprafeţe mari, de ordinul zecilor de mii de hectare. La noi cele 

mai mari depăşesc 150.000 de hectare. Pe suprafaţa lor se regăsesc şi aşezări umane, de 

multe ori chiar şi oraşe. În multe ţări peisajele protejate poartă denumirea de parcuri 

naturale, dar adesea ele primesc denumirea de parcuri naţionale sau parcuri regionale. În 

România sunt înfiinţate 15 parcuri naturale. Ex.: Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural 

Vânători Neamţ, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. 

Categoria VI: Arie protejată destinată utilizării durabile a resurselor naturale: Sunt 

în general suprafeţe mari, predominant în stare naturală, cu o parte aflată sub un 

management durabil al resurselor naturale şi unde aceste resurse sunt utilizate într-o 

măsură mică, ne-industrială. În ţara noastră nu există arii protejate care s-ar putea încadra 

în această categorie. 

Clasificarea ariilor protejate conform legislaţiei româneşti 

Conform legislației naționale, raliată la cea europeană și care ratifică o serie de 

convenții internaționale, se deosebesc diferite categorii de arii protejate. Acestea se pot 

suprapune parțial, anumite zone importante sub aspectul biodiversității putând să fie 

incluse în două sau chiar mai multe arii protejate de diferite tipuri.  

1. Ariile protejate de interes naţional, includ următoarele categorii: rezervaţii 

ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale. 

Condiţia minimă pentru ca o zonă să fie declarată arie protejată de interes naţional este 

să prezinte valori naturale şi culturale semnificative şi reprezentative la nivel naţional. 

România are în prezent 13 parcuri naţionale şi peste 900 de alte categorii de arii 

protejate, acoperind cca 8% din suprafaţa ţării. 

2. Ariile protejate de interes comunitar sau situri Natura 2000 sunt situri de 

importanţă comunitară (SCI) şi arii de protecţie avifaunistică (SPA). România, ca stat 

membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze legislaţia referitoare la 

conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000. Speciile şi habitatele de 

interes comunitar sunt cele rare sau periclitate la nivel european. Unele din aceste specii 

sau habitate în ţara noastră sunt foarte bine reprezentate, având populaţii viabile în cazul 

speciilor sau ocupând suprafeţe extinse în cazul habitatelor. Cu toate acestea, ţara noastră 

este obligată să desemneze SCI-uri pentru acestea. Este important de menţionat că pentru 

a se realiza o reţea funcţională de situri Natura 2000 este necesar să se identifice 

coridoarele ecologice şi să se impună măsurile de conservare necesare. Această acţiune 

se află în stadiu incipient în majoritatea statelor UE, întrucât ea necesită resurse 

financiare şi o voinţă politică deosebită. Până în prezent cca. 23% din suprafaţa (terestră 

şi marină) este inclusă în această reţea. Pe teritoriul județului Sibiu se află 10 SCI-uri 

(Frumoasa, Insulele stepice Șura Mică-Slimnic, Mlaca Tătarilor, Movilele de la Păucea, 
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Munții Făgăraș, Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, Pădurea de stejar pufos de la Petiș, 

Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare, Podișul Secașelor, Sighișoara-Târnava 

Mare) și 4 SPA-uri (Avrig-Scorei-Făgăraș, Frumoasa, Piemontul Făgăraș, Podișul 

Hărtibaciului). 

3. Ariile protejate de interes internaţional, pot avea statut de: 

a) rezervaţii ale biosferei, acordat de UNESCO (de exemplu Rezervaţia Biosferei 

Delta Dunării, Rezervaţia Biosferei Retezat – Fig. 22 sau Rezervaţia Biosferei Munţii 

Rodnei), 

 

 
 

Fig. 22. Parcul Național Retezat 

 

b) zone umede de importanţă internaţională sau situri RAMSAR desemnate în 

conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de 

importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Delta Dunării, Balta 

Mică a Brăile – Fig. 23, Lunca Mureșului), 

c) situri naturale ale patrimoniului natural universal recunoscute de UNESCO 

(Delta Dunării). 

d) geoparcuri, statut atribuit conform reglementărilor stabilite de UNESCO şi de 

Carta Reţelei Europene a Geoparcurilor (Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului, 

singurul de acest fel din România). 

4. Ariile protejate de interes judeţean sau local sunt stabilite numai pe domeniul 

public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Acestea includ zone cu valori 

semnificative şi reprezentative la nivel local sau judeţean. În județul Sibiu avem două 
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arii protejate incluse în această categorie, rezervația naturală faunistică Arpășel și 

rezervația naturală avifaunistică Eleșteele de la Mândra.  

Indiferent de sistemul de administrare şi chiar de cel de decizie, managementul 

unei arii protejate este elementul cheie pentru atingerea scopului pentru care s-au 

desemnat ariile protejate. Managementul se realizează de către administratorii unei arii 

protejate, fie că este vorba de structuri de administrare special constituite, respectiv 

administraţii de arii protejate sau de custozi.  

 

 
 

Fig. 23. Parcul Natural Balta Mică a Brăilei 

 

Perspectivele biodiversității 

În prezent nu putem decât să sperăm că această stare de echilibru începe să se 

întrezărească și aspectele pozitive tot mai numeroase legate de relația om-natură sunt 

semnele ei. Specii aflate nu demult în pragul dispariției au în prezent, grație eforturilor 

de conservare pe multiple planuri, un statut de conservare care le oferă speranța 

supraviețuirii și într-un viitor mai îndepărtat. Suprafața ariilor protejate crește în 

permanență, în prezent depășind 10% din întregul uscat, iar în multe dintre aceste zone 

protecția este reală și eficientă. Nu mai departe de Carpații românești, pădurile noastre 

adăpostesc cele mai numeroase populații de carnivore mari din Europa, urși (60% din 

totalul efectivelor europene), lupi și râși (60% din totalul efectivelor europene), cu 

efective care se apropie de capacitatea de suport a sistemelor ecologice. Conștiința 

ecologică și respectul față de natură sunt din ce în ce mai puternice nu numai în rândul 



65 

 

celor care lucrează în domeniu, ci și al publicului larg, fapt evident prin numeroasele 

mișcări de masă și luări de poziție în ceea ce privește potențiale acțiuni economice ce 

prezintă riscuri ecologice majore.  

2.2. Amprenta ecologică 
a. Amprenta ecologică 

Amprenta ecologică reprezintă impactul pe care îl are asupra planetei tot ceea ce 

consumăm noi şi se măsoară prin suprafaţa productivă a planetei necesară pentru 

furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe 

care le generează locuitorii planetei. Acest indicator evaluează folosirea şi 

supraexploatarea resurselor naturale cum ar fi pădurile şi iazurile, iarba şi ogoarele. 

Acesta compară capacitatea planetei de a ”produce” cu consumul uman, altfel spus câţi 

oameni cu toate nevoile lor poate „duce” Pământul. Unitatea de măsură este „hectarul 

global” (gha) care cuprinde toţi factorii enumeraţi mai jos. În această măsurătoare se ţine 

cont de particularităţile diferitelor tipuri de relief, de ex. un deşert sau un pământ arabil 

pot produce cantităţi diferite de bunuri sau pot neutraliza diferit deşeurile. Amprenta 

ecologică poate fi calculată şi pentru o persoană, dar şi pentru o ţară, un continent sau o 

instituţie. Factorii care determină amprenta ecologică: 

- acea suprafaţă de pădure care leagă dioxidul de carbon eliminat în urma consumului de 

energie; 

- acea suprafaţa pe care se cultivă cerealele, legumele şi fructele necesare hrănirii; 

- acea păşune care asigură hrană suficientă animalelor, a căror carne e consumată de om; 

- pădurea care ne asigură necesarul de lemn şi hârtie; 

- marea care asigură peştii, racii şi alte animale marine consumate de om; 

- suprafaţa de teren necesară locuinţei; 

- suprafaţa necesară degradării deşeurilor produse. 

Dintre aceşti factori, pădurea care leagă dioxidul de carbon eliminat în urma 

activităţilor noastre ocupă cea mai mare suprafaţă de pământ. Factorul pădure este cu atât 

mai interesant cu cât acesta este un fenomen pe care noi îl sesizăm cu greu. De multe ori 

se spune „să nu tăiem pădurile”, dar puţini oameni înţeleg importanţa reală a copacilor. 

Prin tăierile ilegale şi chiar cele pretinse a fi legale, oamenii săraci şi cei care acţionează 

în numele dezvoltării economice contribuie la diminuarea capacităţii de suport al 

Pământului. 

Dintre terenurile necesare alimentaţiei noastre, cea mai mare suprafaţă serveşte la 

asigurarea traiului animalelor crescute pentru carne. Astfel, din substanţele nutritive 

disponibile pe suprafaţa respectivă, doar o mică parte ajunge la noi, prin intermediul 

cărnii. Pentru a produce un kilogram de carne sunt necesare 5 kg de proteină vegetală, 

întrucât cea mai mare parte a hranei consumate este folosită pentru menținerea 

temperaturii corpului și alte procese metabolice și doar o mică parte pentru creștere. 

Peste 40% din cerealele produse au ca destinație hrana animalelor. Acestea pot fi folosite 

mai eficient pentru a hrăni oamenii din zonele sărace.    

Deşeurile rezultate în urma activităţii noastre trebuie amplasate în locurile special 

amenajate sau trebuie arse. Pentru amplasare e nevoie de teren, iar dioxidul de carbon 

rezultat din ardere şi celelalte substanţe poluante trebuie neutralizate, ceea ce necesită 

din nou pădure. 
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Trebuie să fim atenţi nu numai la cantitatea deşeurilor produse ci şi la „calitatea” 

lor. Nu e totuna, dacă acele substanţe se descompun repede sau dacă se descompun în 

sute de ani (de ex. materialele plastice). Materialele reciclabile trebuie colectate selectiv. 

Este foarte dificil să estimăm suprafeţele consumate, de aceea în calcularea 

amprentei ecologice se iau în calcul diferitele nevoi ale omului, cum ar fi: alimentele 

consumate,mmărimea locuinţei, cantitatea de gunoi produs, felul gunoiului, transportul 

personal, transportul de marfă, diferitele servicii (electricitate, apă etc.). 

Cum se distribuie amprenta ecologică pe Pământ? În timp ce fiecare persoană are 

la dispoziţie 1.8 hectare globale (gha) (acesta este biocapacitatea Pământului), amprenta 

ecologică medie a unui locuitor din ziua de azi este de 2.85 hectare globale. Asta 

înseamnă că omenirea foloseşte de 1.5 ori mai mult decât produce globul. Cum se 

explică faptul 

că oamenii consumă mai mult decât produce Pământul? Răspunsul este simplu: ne 

folosim rezervele. E ca şi cum o familie cheltuieşte mai mult decât câştigă, adică 

cheltuieşte şi banii economisiţi. Rezervele ni se vor termina în curând. De aceea, fiecare 

dintre noi are obligaţia personală de a gospodări şi de a economisi din bunurile produse 

de Pământ. 

Probabil mulţi oameni au auzit de multe ori despre aceste lucruri, dar nu le-au 

acordat suficientă importanţă încât să şi schimbe câte ceva în stilul lor de viaţă. E foarte 

greu ca adulţii să renunţe la obiceiuri („aşa am crescut”, „aşa m-am obişnuit”), însă 

pentru schimbare sunt suficiente şi gesturi mici. În plus, copiii sunt în curs de formare şi 

este foarte important ca ei să înţeleagă cât mai devreme importanţa unui consum 

responsabil. Consumul global de 1.5 ori mai mare decât producţia se distribuie 

neuniform între diferitele continente şi ţări. Amprenta ecologică a unei suprafeţe este 

determinată de amprenta ecologică per individ şi de numărul de oameni care folosesc 

acel teritoriu (densitatea populaţiei). Nu e totuna câţi oameni trebuie să trăiască din 100 

de lei sau nu e totuna câţi oameni mănâncă 5 mere. În SUA amprenta ecologică este de 

9.5 gha/persoană, cea mai mare din lume. Este de 5 ori mai mare decât ce suportă 

Pământul. În schimb, densitatea este relativ mică (31persoane/km2), astfel consumul 

statelor este “doar” de două ori mai mare decât capacitatea Pământului. 

Cea mai mică amprentă ecologică pe persoană este în India, este de 0.8 gha, dar 

densitatea populaţiei este cea mai mare (348 persoane/km
2
). Astfel, şi India consumă 

200% la fel ca SUA. Motivele: în India suprapopularea, iar în SUA consumul excesiv. 

Societatea de astăzi se bazează foarte mult pe consum. Educaţi de mass-media, 

am ajuns să consumăm mai mult decât avem nevoie, și cu cât veniturile noastre sunt mai 

mari cu atât consumăm mai mult, fără să ne întrebăm dacă într-adevăr avem nevoie. 

Utilitatea și profitul sunt astăzi valorile fundamentale ale societăţii, în timp ce 

frumuseţea, ocrotirea sau chiar folosinţa pe termen lung sunt foarte puţin luate în 

consideraţie.  

Creşterea economică a Uniunii Europene a dublat impactul ecologic asupra 

planetei în ultimii 30 de ani. Deşi deţine 7.7 % din populaţia globală şi 9.5% din 

biocapacitatea planetei, Uniunea Europeană este responsabilă pentru 16% din amprenta 

ecologică globală. 

În Europa de Vest, amprenta ecologică de 5.1gha/persoană şi densitatea de 112 

persoane/km
2
 au ca rezultat o presiune asupra mediului de 243%. Este un impact uriaş 
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care rezultă dintr-o densitate mare şi un consum excesiv de produse. Europa Centrală şi 

de Est, cu o amprentă ecologică de 3.3 gha/persoană şi o densitate de 89 persoane/km
2
, 

produce o presiune asupra mediului de 150%. Cum mai poate funcţiona societatea 

noastră modernă cu aceşti indicatori? În regiunile amintite, sunt înfiinţate destul de multe 

arii protejate unde nu se mai practică lucrările ilegale, dar atunci de unde procurăm 

sursele necesare? Cum putem diminua consumul economiilor noastre? Doar dacă luăm 

din resursele ţărilor în curs de dezvoltare, fiindcă aceştia au o amprentă ecologică mică, 

consumul lor e scăzut şi deţin valori naturale pe care noi nu le mai avem. Majoritatea 

materialelor energetice şi materiile prime din industrie provin preponderent din ţările 

lumii a treia. 

Lumea occidentală şi-a dat deja seama de rolul deosebit de important al 

conservării biodiversităţii. Încercăm să salvăm ce mai avem la dispoziţie, dar nu vrem să 

reducem amprenta ecologică. Prin reducerea amprentei personale, nu ocrotim numai 

valorile noastre naturale, ci contribuim într-un fel sau altul la protecţia ecosistemelor de 

pe glob.  

Cum putem diminua amprenta noastră ecologică? 

Diminuarea amprentei ecologice a transportului: 

 Mergi pe jos! 

 Foloseşte bicicleta! 

 Alege transportul în comun, în loc de maşină! 

 Dacă mergi cu maşina, planifică-ţi traseul, chiar şi în oraş, să nu iroseşti 

combustibil! 

 Anvelopele autovehiculului trebuie să fie umflate corespunzător, deoarece maşina 

cu anvelope lăsate consumă mai mult! 

 Condu cu o viteză redusă, maşina va consuma mai puţin şi va creşte siguranţa pe 

drumuri! 

Diminuarea amprentei alimentaţiei: 

 Cumpără doar ceea ce știi că vei consuma, și nu te lăsa convins de reclame să 

cumperi ceea ce nu ai nevoie! Deși o mare parte a populației globului suferă de foame, se 

estimează că la nivel mondial se aruncă în fiecare an 1.3 miliarde de tone de alimente, 

ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din cantitatea totală produsă. În România risipa 

anuală de alimente este estimată la 2.2 milioane tone, aproximativ 110 kg pe cap de 

locuitor.  

 Cumpără produse la la micii producători! Producţia industrială se caracterizează 

prin folosirea de cantităţi mari a pesticidelor, insecticidelor.  

 Cumpără produse locale! Transportul produselor de la mare distanţă costă mult și 

implică un nivel ridicat de poluare.  

 Cumpără fructe și legume de sezon! Păstrarea calităţii lor în restul anului necesită 

multă energie și uneori inplică substanțe nocive. 

 Moderează consumul de carne! Consumul excesiv de carne nu este numai 

nesănătos, favorizând apariția unor boli, cum sunt cele cardiovasculare sau guta, ci și 

neecologică.  

 Nu cumpăra produse ambalate individual! Cumpără produse ambalate în cantități 

mai mari, însă nu mai mult decât vei consuma! 

Diminuarea amprentei consumului de energie: 
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 Foloseşte surse de energie alternativă! (energie solară, energie eoliană) 

 Foloseşte obiecte electrocasnice cu un consum scăzut de energie, becuri 

economice! 

 Îmbunătăţeşte izolaţia casei tale! (izolarea ferestrelor, uşilor, casă pasivă) 

 Copacii şi tufele din jurul casei te protejează de zgomot, dar şi de vânt şi lumină 

puternică. 

 Noaptea, încălzirea trebuie oprită sau micşorată! 

 Schimbă sau curăţă sistematic filtrul cazanului! 

 Dacă nu mai ai nevoie de lumină electrică, stinge-o! 

 Foloseşte cât mai mult lumina naturală! 

 Foloseşte becuri economice! 

 Închide complet calculatorul şi televizorul când nu le foloseşti! 

 Izolează ferestrele şi uşile! 

 Izolează ţevile de apă caldă, boilerele! 

 Vara deschide ferestrele noaptea, ziuaînchide-le, să nu intre căldura! 

 Spală la temperaturi joase! 

Diminuarea amprentei consumului de substanţe chimice: 

 Foloseşte cât mai puţine substanţe chimice! 

 Aminteşte-ţi de toate „sfaturile bunicii” sau „reţetele băbeşti” din vremurile în 

care substanţele chimice erau mult mai puţin răspândite! 

 Îndepărtează calcarul de pe faianţă cu oţet! 

 În loc de praf de curăţat foloseşte sare, bicarbonat de sodiu! 

 Pentru curăţarea cuptorului cu microunde se încălzeşte un vas cu apă în care se 

adaugă câteva felii de lămâie, apoi depunerile se pot îndepărta uşor. 

 Frigiderul poate fi spălat cu o cârpă îmbibată în oţet (putem preveni petele de 

mucegai), dacă are miros se introduce o pungă de bicarbonat de sodiu 

 Uleiul alimentar folosit e un deşeu periculos, să nu-l vărsăm niciodată în canalul 

de scurgere! Se poate colecta selectiv, dacă avem unde să îl depunem. Dacă nu, e mai 

bine să-l aruncăm la gunoi într-un flacon închis, decât sa-l vărsăm în canalul de scurgere, 

de unde poate ajunge uşor în apele noastre. 

 Medicamentele expirate să nu le aruncăm la gunoi! Să le predăm farmaciilor. 

Diminuarea amprentei consumului de apă: 

 Fă duş în loc de baie în cadă! 

 Duşul să nu ţină mai mult de 5 minute! 

 Batistele de hârtie uzate aruncă-le la gunoi, în loc de toaletă (economiseşti 10-20 

litri apă)! 

 Opreşte apa când te speli pe dinţi sau când speli vasele! 

 Maşina de spălat trebuie întotdeauna umplută cu rufe! 

 Colectează apa de ploaie, poţi uda plantele din grădină! 

 Repară robinetul dacă picură! 

Diminuarea amprentei deşeurilor: 

 Nu cumpăra produse împachetate excesiv. 

 În loc de pungile de plastic, foloseşte cele din material textil! 

 Colectează selectiv deşeurile! 

 Foloseşte compost pentru îngrăşarea terenului! 
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 Colectează selectiv deşeurile electrice, marii comercianţi le preiau. 

 Foloseşte baterii reîncărcabile! Nu arunca niciodată bateriile uzate la gunoi, 

conţin substanţe nocive! 

 Foloseşte vopsele şi adezivi pe bază de apă! 

 Foloseşte batista textilă, în loc de batiste de hârtie! 

 Foloseşte farfurii de ceramică sau porţelan, în loc de farfuriile de unică folosinţă, 

pahare din sticlă în loc de cele de plastic! 

 Ferestrele pot fi şterse cu ziare vechi sau cu o cârpă umedă! 

 Nu folosi hârtie albită cu clor! 

 Foloseşte ambele părţi ale hârtiei! 

 Dacă ai de ales cumpără acele produse la ambalarea cărora s-au folosit materiale 

reciclate! 

 Cumpăra un obiect nou doar dacă cel vechi nu mai poate fi folosit! 

Diminuează consumul, refoloseşte și reciclează cât mai mult! 

 
b. Energia  

Surse de energie – avantaje și dezavantaje 

Combustibilii fosili 

Combustibilii fosili sunt reprezentați de cărbuni, petrol și gaze naturale. Ei s-au 

format de-a lungul erelor geologice din corpurile viețuitoarelor care au murit în număr 

mare, formând depozite organice, care, în timp s-au îmbogățit în carbon și hidrogen în 

condițiile lipsei oxigenului.  

Cărbunii se formează din țesuturi vegetale, și în special din plante care trăiesc în 

zone umede. După moartea lor aceste plante se scufundă în mlaștină unde, fiind izolate 

de aerul atmosferic, urmează o serie de procese anaerobe și în primele faze ia 

naștere turba. Turba se formează și în prezent, în anumite mlaștini acide, care poartă se 

numesc mlaștini de turbă sau turbării. În România întâlnim turbării în zona pădurilor de 

molid din munți (Munții Maramureșului, Apuseni, Retezat etc). Turba este un cărbune 

inferior (considerat uneori un precursor al cărbunelui), cu putere calorică redusă, care 

degajă fum la ardere (datorită procentului relativ redus de carbon). Este folosit în unele 

zone (Irlanda, Finlanda) ca și combustibil, însă are și alte utilizări, cum ar fi cea de 

ameliorator al solului sau, în stare uscată, pentru absorbția rezidurilor de petrol deversate 

accidental pe sol sau în apă. 

Prin migrația mărilor turbăriile au fost acoperite în timp cu sedimente, creându-se 

temperaturi și presiuni ridicate, care intensifică procesele de carbonificare. Presiunea 

elimină apa din turbă astfel ia naștere cărbunele brun (lignitul). 

Dacă aceste presiuni mari persistă, continuă eliminarea apei din cărbunele brun și 

îmbogățirea cu carbon, rezultând cărbunii cu cea mai mare putere calorică, huila și în 

final antracitul, care este în același timp și cărbunele cel mai vechi. La antracit procentul 

de carbon ajunge la 90 - 96%. Cea mai mare parte a cărbunilor superiori s-au format prin 

carbonizarea trunchiurilor unor ferigi arborescente care au trăit în urmă cu 300-350 

milioane de ani, într-o perioadă a erei paleozoice care, din această cauză, poartă 

denumirea de Carbonifer, dar există și cărbune mai vechi.  

Cărbunii se folosesc drept combustibil, atât casnic, cât și în producerea de curent 

electric cu ajutorul turbinelor din termocentrale. Prin ardere cărbunele 
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eliberează căldură și produce gaze de ardere, ca dioxidul de carbon, dioxidul de sulf și 

vaporii de apă. În anul 2003 24.4% din energia primară produsă pe glob și 40.1% 

din energia electrică era produsă pe bază de cărbune, cu ponderea însemnată a huilei și 

lignitului. Termocentralele moderne au redus substanțial emisiile de gaze nocive 

rezultate din arderea cărbunilor, însă rămâne problema emisiilor de dioxid de carbon. 

Cărbunii se folosesc și ca materie primă în industria chimică și în metalurgie. O 

importanță mare o prezintă cocsul care este folosit drept combustibil în încălzire 

(înlocuitor al gazelor naturale) și de asemenea ca reducător al minereurilor 

feroase în furnale. 

Întrucât cărbunele se formează pe parcursul a zeci de milioane de ani, el este o 

resursă neregenerabilă. Se estimează că rezervele de cărbune vor acoperi necesarul 

omenirii aproximativ 200 de ani, dacă se continuă folosirea cărbunilor în același ritm ca 

în anul 2003 (3,8 miliarde de tone). 

  Zăcămintele de petrol și gaze naturale apar frecvent împreună, fiind formate din 

organisme marine planctonice care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind 

acoperite ulterior de sedimente. Formarea a petrolului a început în urmă cu 350 - 400 

milioane de ani, în Devonian, perioadă în care a avut loc o extincție în masă a 

comunităților marine. Petrolul în stare brută (nerafinat) conține peste 17 000 de substanțe 

organice complexe, motiv pentru care este materia primă cea mai importantă 

pentru producerea carburanților (care utilizează două treimi din cantitatea consumată) și 

industria chimică (pentru fabricarea de vopsele, medicamente, materiale plastice etc.). 

Estimările în privința epuizării rezervelor de petrol sunt cuprinse între 30 și 100 de ani, 

astfel încât devine stringentă găsirea unor resurse alternative viabile pentru carburanții 

actuali.   

Energia nucleară 

Energia nucleară, numită și energie atomică, este definită ca energia eliberată în 

procesele care afectează nucleul atomic, reacții nucleare de fisiune și de fuziune. Pentru 

obținerea energiei nucleare sunt folosite substațe radioactive cu timp lung de 

înjumătățire, în principal uraniu, element la un moment se va epuiza. În prezent, aproape 

14% din electricitatea mondială provine din energia nucleară. SUA, Franța și Japonia 

generează, împreună, peste jumătate din electricitatea obținută astfel. În întreaga lume 

există peste 400 de reactoare nucleare operative, împărțite în 30 de țări.  

Materia primă folosită de energia nucleară este necesară într-o cantitate mult mai 

mică decât în cazul surselor de energie convențională (cărbuni, gaze). La nivel logistic, 

resursele folosite în cadrul procesului de producere a energiei atomice reclamă costuri 

mult mai mici decât cele necesare pentru producerea altor tipuri de energie. De 

asemenea, folosirea efectivă a energiei nucleare ca sursă de energie nu poluează. Astfel, 

datorită energiei nucleare, Franța are cel mai curat aer dintre țările industrializate și cea 

mai ieftină electricitate din Europa.  

Cu toate acestea, energia atomică prezintă două mari probleme. Prima este cea a 

riscului dezastrelor nucleare, cum au fost cele de la Cernobîl, din 1986, sau recentele 

probleme ale centralei de la Fukushima, din 2011. Efectele radiațiilor rezultate în urma 

acestor accidente au avut efecte catastrofale asupra sănătății oamenilor din raza afectată 

(se estimează că dezastrul de la Cernobîl a făcut aproximativ un milion de victime 

umane în cei 30 de ani scurși de la accident) și asupra mediului, acestea menținându-se 
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perioade lungi de timp (câteva generații). Acest risc este considerat atât mare încât unele 

țări, cum este Germania, au renunțat la programul lor nuclear. De asemenea, deșeurile 

rezultate în urma folosirii uraniului sau altor substanțe utilizate rămân radioactive mii de 

ani și trebuie izolate pe toată această perioadaă însă nu există încă o soluție viabilă 

pentru această problemă. În prezent depozitarea se face în containere speciale de inox 

care trebuie să garanteze faptul că, cel puțin 300 de ani, acestea nu vor avea impact 

asupra mediului înconjurător. Stocarea acestor recipiente trebuie făcută în depozite 

geologice săpate în straturi de rocă la adâncimi foarte mari sau în adâncul mărilor și 

oceanelor. Sunt însă soluții de moment, deoarece, în urma încălzirii puternice 

determinate de dezintegrarea radioactivă a deșeurilor din interior, materialul din care 

sunt confecționate containerele, indiferent care este el, se deteriorează cu timpul, iar 

mediul este contaminat. În Munții Apuseni, la Băița, județul Bihor există un depozit 

cuprinzând peste 4.000 de containere cu material radioactiv provenit de la centrala de la 

Cernavodă și de la reactorul de la Măgurele. Ele sunt vechi, unele au peste 20 de ani, iar 

stratul lor de protecție s-a deteriorat. Apusenii, care adăpostesc aceste containere 

radioactive, pot deveni un al doilea Cernobîl la cea mai mică fisură produsă la unul 

dintre containere. 

Energia regenerabilă 

Este energia care provine din surse care, fie regenerează de la sine în scurt timp, 

fie sunt surse practic inepuizabile. Aproape toate tipurile de energie regenerabilă, au la 

bază, de fapt energia solară. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai 

producerii de energie dar, prin modul particular de generare, reformulează și modelul de 

dezvoltare, prin descentralizarea surselor.  

Soarele 

Conceptul de energie solară se referă la energia care este direct produsă prin 

transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să 

genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deși 

energia solară este reînnoibilă și ușor de produs, problema principală este că soarele nu 

oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită rotației Pământului 

în jurul axei sale, și deci a alternanței zi-noapte, lumina solară nu poate fi folosită la 

generarea electricității decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare a folosirii 

acestui tip de energie o reprezintă existența zilelor noroase, când potențialul de captare al 

energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând aplicațiile acestei 

forme de energie reînnoibilă. Cu toate aceste limitări, în condițiile țării noastre panourile 

solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore). 

Ziua, timp de cel puțin 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică și în același 

timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. Instalațiile solare sunt 

de două tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. 

Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an. O casă care are la 

dispoziție ambele instalații solare (cu panouri fotovoltaice și termice în vid) este 

considerată "FĂRĂ FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă 

în rețea). Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De 

asemenea sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri). 
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Energia solară este o energie curată și relativ ieftină, costurile principale sunt cele 

inițiale. Energia solară în special este printre formele de energie regenerabilă care se 

pretează aplicațiilor la scară redusă. 

 Singurul dezavantaj al energiei solare este că, pentru a produce curent care intră în 

rețelele naționale, panourile ocupă suprafețe întinse care sunt astfel scoase din circuitul 

agricol, afectând în același timp și unele animale, în special mamifere de talie mare și 

păsări. Ocazional se înregistrează accidente, când stoluri de păsări în migrație aterizează 

pe panourile solare, pe care le confundă cu luciul apei. 

Vântul  

Energia eoliană este generată prin transferul energiei vântului unei turbine 

eoliene. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a suprafeței Pământului de 

către energia solară care ajunge la suprafața planetei noastre. Această încălzire variabilă 

a straturilor de aer produce zone de aer de densități diferite, fapt care creează diferite 

mișcări ale aerului. Energia cinetică a vântului poate fi folosită la antrenarea elicelor 

turbinelor, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine eoliene sunt 

capabile de a produce până la 5 MW de energie electrică, deși acestea necesită o viteză 

constantă a vântului de aproximativ 5.5 m/s, sau 20 km/h. În puține zone ale Pământului 

există vânturi având viteze constante de această valoare, deși vânturi mai puternice se 

pot găsi la altitudine mai mare și în zonele oceanice. 

Energia eoliană s-a dovedit a fi o soluție foarte bună la problema energetică 

globală. Principalul avantaj al energiei eoliene, ca în cazul celei solare, este faptul că 

emisia de substanțe poluante și gaze cu efect de seră este zero la producerea de energie în 

sine, datorită faptului că nu se ard combustibili și nu se produc deșeuri, singurul impact 

fiind cel legat de fabricarea turbinelor, instalarea și mentenanța lor, precum și scoaterea 

din uz.  

Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a scăzut 

substanțial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei 

generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalitățile negative 

inerente utilizării combustibililor clasici. În prezent prețul energiei eoliene este mult mai 

mic decât la începutul utilizării ei, iar previziunile sunt de continuare a scăderii acestora 

deoarece se pun în funcțiuni tot mai multe unități eoliene cu putere instalată de mai 

mulți megawați.  

Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din 

funcțiune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei, în cazul generatoarelor 

eoliene, costurile de scoatere din funcțiune, la capătul perioadei normale de funcționare, 

sunt minime, acestea putând fi integral reciclate. 

Principalele dezavantaje sunt: resursa energetică relativ limitată, inconstanța 

datorată variației vitezei vântului și numărului redus de amplasamente posibile. Puține 

locuri pe Pământ oferă posibilitatea producerii a suficientă electricitate folosind energia 

vântului. Un alt dezavantaj, cel puțin pentru unii, este și "poluarea vizuală" - adică faptul 

că au o apariție neplăcută, iar altul ar fi faptul că produc "poluare sonoră" (sunt prea 

gălăgioase). Centralele eoliene care introduc curent în rețelele naționale, necesită, la fel 

ca și panourile solare, suprafețe extinse, formând parcuri (sau ferme) eoliene, însă aici 

terenul dintre turbine poate fi utilizat. Parcurile eoliene influențează regimul curenților 

de aer din zonă, putând să afecteze clima, cel puțin local. Turbinele au un efect negativ 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Megawatt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Megawatt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reciclare
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare_sonor%C4%83
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asupra populațiilor de păsări (în special răpitoare de zi care se ciocnesc de palele lor) și 

lilieci (în cazul lor fatală nu este coliziunea directă, ci diferența bruscă de presiune 

generată de mișcarea palelor, care provoacă leziuni la nivelul plămânilor fragili ai 

acestor animale) rezidente în zonă sau migratoare.  

Apa 

Energia hidro este în prezent o sursă importantă de energie, reprezentând 16.6% 

din totalul mondial și cca. 70% din energia regenerabilă. Ea este produsă în 150 de țări, 

cea mai importantă fiind China, unde se află și cea mai mare hidrocentrală, Trei 

Defileuri, situată pe râul Yangtze, care are 32 de turbine, fiecare cât un reactor de la 

centrala atomică de la Cernavodă și ar putea asigura, la capacitate maximă, de două ori și 

jumătate consumul de electricitate a României. 

Centralele hidroelectrice (Fig. 24) se află de obicei pe cursul râurilor pe care se 

construiește un baraj de acumulare a apei. Aici se realizează acumularea energiei 

potențiale care se transfomă în energia cinetică a turbinelor, pe care un generator o 

transformă în energie electrică. 

 

 
 

Fig. 24. Hidrocentrală în secorul inferior al râului Siret (Foto Ioan Sîrbu) 

 

Un avantaj al energiei hidro este flexibilitatea sa. Producția de energie a 

hdrocentralelor poate fi rapid adaptată cerințelor energetice ale consumatorilor. În timpul 

în care cererea de energie este scăzută, apa se adună în lacul de acumulare, iar când 

cererea este ridicată ea se scurge punând în mișcare turbinele. Un tip particular de 

centrale sunt cele care folosesc surplusul de energie pentru a pompa apa într-un lac de 

acumulare artificial aflat la o altitudine mult mai mare decât centrala.  
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Prețul energiei hidro este relativ scăzut, costurile mari fiind implicate doar de 

construcția inițială. Dacă barajul este preexistent, construit în alte scopuri (alimentare cu 

apă potabilăsau pentru irigații, protecție împotriva inundațiilor, acvacultură, sporturi 

nautice sau turism) costul este și mai mic. Costurile de funcționare și de mentenanță sunt 

reduse, centralele fiind în mare parte automatizate, astfel încât personalul necesar este 

redus. Longevitatea centralelor hidro este ridicată, unele fiind în funcțiune și după 50 sau 

chiar 100 de ani. Energia hidro este, conform unor studii efectuate în Europa, cea mai 

verde energie sub aspectul emisiilor de gaze cu efect de seră, dacă se ia în considerare 

întregul ciclu de viață al centralelor (din stadiul de proiect până la încetarea activității și 

dezafectare).  

Lacurile de acumulare extinse necesare pentru funcționarea centralelor 

tradiționale au ca efect inundarea unei arii extinse, ceea ce presupune distrugerea 

habitatelor riverane din amonte. Barajele modifică regimul de curgere al apei, ducând la 

modificări ale florei și faune acvatice, și are ca rezultat fragmentarea habitatelor acvatice, 

împiedicând migrația unor pești (cum este cazul sturionilor în urma construrii barajului 

de la Porțile de Fier) sau altor specii. Întrucât apa râului este în mare parte (sau chiar 

integral) captată pentru punerea în mișcare a turbinelor, și habitatele și speciile din aval 

sunt puternic influențate, fie datorită lipsei apei, fie datorită fluctuațiilor puternice de 

nivel.  

Apele râurilor poartă cu ele sedimente. La scăderea vitezei, așa cum se întâmplă 

în intrarea în lacurile de baraj, sedimentele se depun pe fundul apei, ducând, în timp, la 

colmatarea (umplerea cu sedimente) lacului. Sedimentele organice din lac, în procesele 

de descompunere eliberează dioxid de carbon și metan, gaze cu efect de seră. Acest 

proces este mai intens în zonele cu climat cald, în regiunea tropicală, și mai ales dacă 

înaintea inundării nu s-a făcut defrișarea și curățirea de vegetație a solului. Apa care 

părăsește turbinele este aproape lipsită de sedimente, sunt afectate ecosistemele din aval 

care depind de aceste sedimente, cum sunt luncile inundabile sau deltele. Delta Nilului, 

leagănul civilizației egiptane și grânarul acestei țări, a fost puternic afectată de 

construirea barajului de la Assuan, este în prezent privată de nutrienții și sedimentele pe 

care le purta odată Nilul și îi confereau fertilitatea, astfel încât în prezent agricultorii sunt 

nevoiți să utilizeze cantități mari de fertilizatori artificiali, ceea ce ridică probleme legate 

de poluare solului și contaminarea apei potabile. 

Modificarea climei, în sensul aridizării multor regiuni și scăderea debitelor 

râurilor pune problema eficienței hidrocentralelor, mai ales în anumite țări, precum 

Brazilia, care depind de ele.  

De cele mai multe ori lacul de acumulare format în urma construirii barajului 

inundă zone locuite, astfel încât acele așezări trebuiesc mutate. În cazul construirii 

barajului de la Porțile de Fier a fost complet inundată insula Ada-Kaleh, cu cca. 600 

locuitori, majoritatea turci, precum și orașul Orșova, care a fost complet strămutat. 

Conform estimărilor, la nivel mondial 40-80 milioane de oameni au fost strămutați 

datorită construirii barajelor de acumulare.  

Barajele de acumulare, supuse unei presiuni foarte mari din partea apei din lac, 

prezintă riscul de a ceda, din cauza erorilor de proiectare, a defectelor din construcție sau 

a unor catastrofe naturale (cutremure, erupții vulcanice, taifunuri etc.), cu efecte 

devastatoare asupra populației și infrastructurii din aval.  
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Microhidrocentralele sunt hidrocentrale cu putere redusă, cuprinsă în general între 

5 și 100 kW, construite îndeosebi în regiuni montane îndepărtate, pentru a asigura 

necesarul energetic în zone care nu sunt acoperite de rețelele naționale. Ele se utilizează 

frecvent împreună cu panourile fotovoltaice întrucât în multe zone potențialul hidro este 

maxim iarna, când energia solară este minimă. 

Prezentate drept alternativa verde la poluanta energie produsă în termocentrale din 

cărbune, în România microhidrocentralele beneficiază de scheme generoase de 

subvenționare susținute de stat dar și de consumatori (în mare parte ignoranți). Ele au 

devenit o afacere înfloritoare, profiturile fiind asigurate chiar dacă energia electrică ar fi 

dată degeaba. Rezultatul este că microhidrocentralele de pe văile munților din România, 

aflate în diferite stadii de autorizare şi construcţie, sunt printre cele mai nesustenabile de 

pe planetă, considerând criterii de evaluare ce includ nu doar impactul ecologic, ci şi cel 

social şi economic: construirea necorespunzătoare pe râuri, neglijarea debitelor, 

neglijarea biodiversităţii, ignorarea riscurilor, construirea de noi MHC-uri fără a se 

constata necesitatea acestora şi fără planificare corespunzătoare, precum şi neglijarea 

impactului economic şi social. Energia hidro poate să fie una sustenabilă doar cu 

respectarea comunităților locale, a naturii și a principiilor de economie durabilă. 

Mai puțin utilizată este energia valurilor și a mareelor, care a început să fie 

valorificată în țări ca Portugalia și Marea Britanie. 

Energia geotermală 

Energia geotermală este obținută din căldura aflată în interiorul Pământului. Ea 

este una dintre puținele energii regenerabile care nu provin, direct sau indirect, de la 

Soare și poate fi utilizată direct. Apa fierbinte și aburii, captați în zonele cu 

activitate vulcanică și tectonică, sunt utilizați pentru încălzirea locuințelor a apei 

menajere dar și pentru producerea electricității. În Islanda, țară situată într-o regiune 

puternic vulcanică, această formă de energie acoperă până la 80% din necesarul 

energetic intern. 

Spre deosebire de energia solară și eoliană, cea geotermală nu este dependentă de 

condițiile meteorologice, putând fi utilizată continuu la un nivel constant. În mod normal 

nu sunt generate gaze cu efect seră, însă în anumite cazuri forările pot genera scurgeri de 

gaze vulcanice nocive. 

Deși energia geotermală în sine este inepuizabilă, supraexploatarea apei termale 

poate avea ca efect scăderea nivelului acviferului, dacă nu se face reinjectarea apei. Este 

ceea ce s-a întâmplat în zona Oradea. Apa termală alimenta Lacul Pețea, rezervație 

naturală, situat în stațiunea Băile 1 Mai, la câțiva km în sud de Oradea. Aici trăiau câteva 

specii endemice, întâlnite doar în acest loc: nufărul termal, melcul termal, roșioara 

termală și o specie rară de ploșniță de apă termală. Dezvoltarea stațiunilor Băile 1 Mai și 

Băile Felix (situată în apropiere) a dus la creșterea numărului de foraje (legale și ilegale) 

pentru exploatarea apei termale. Ca efect, nivelul apei freatice a scăzut treptat, și odată 

cu acesta și nivelul lacului. În ciuda eforturilor de a alimenta lacul cu apă termală dintr-

un foraj, în luna decembrie 2015 nu mai rămăsese decât o baltă mică cu apă rece, 

alimentată de un pârâiaș, iar toate speciile de interes dispăruseră (Fig. 25). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic
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Fig. 25. Balta rămasă prin secarea lacului termal Pețea și cochiliile melcilor termali, 

dovadă a existenței lor în număr mare în trecutul apropiat   

 

Lemnul 

Lemnul este în continuare utilizat pe scară largă, în special în țările slab 

dezvoltate, ca și combustibil, în principal pentru încălzirea locuințelor și pentru gătit. 

Deși este o sursă de energie regenerabilă, consumul de lemn este mai mare decât 

capacitatea de regenerare a acestuia, astfel încât are loc diminuarea continuă a suprafeței 

împădurite, cu efectele ecologice și sociale discutate anterior.  

Biocombustibilii 

Biocombustibilii sunt combustibili derivaţi din diverse tipuri de biomasă. 

Biomasa înglobează orice material regenerabil de natură organică, cuprinzând vegetalele 

terestre (culturi agricole de uz alimentar, pomi şi culturi destinate producerii de energie, 

plante industriale, nutreţuri) şi acvatice (algele, ierburile de mare), precum şi ansamblul 

de deşeuri şi reziduuri organice din agricultură, piscicultură, silvicultură, deşeuri 

municipale şi alte deşeuri. Biomasa poate fi recoltată şi utilizată pentru obţinerea de 

alimente, materiale de construcţii sau combustibili. Conţinutul de energie al biomasei 

poate fi utilizat prin arderea directă a acesteia sau prin conversia chimică în combustibili, 

urmată de arderea acestora. Din masa vegetală, sub diferitele ei forme se pot obţine 

biocombustibili, iar aceştia sunt benefici pentru mediul înconjurător, deoarece adaugă 

mult mai puţine emisii nocive în atmosferă şi utilizează diferite deşeuri agricole ca 

resursă. În prezent, principalii biocarburanţi existenti sunt: bioetanolul, biodiesel-ul şi 

biogazul. 

Bioetanolul este un combustibil ecologic. Cea mai importantă sursă de obţinere a 

bioetanolului o reprezintă deşeuri agricole (paie de cereale şi orez, bagasă - deşeuri de 

trestie de zahăr, fibre şi deşeuri de bumbac), culturi erbacee destinate acestui scop, 

deşeuri industriale etc. Bioetanol-ul este folosit ca o alternativă la benzina, în amestecuri 

de proporţii diferite cu aceasta sau în stare pură (E100). Din punct de vedere al 
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caracteristicilor bioetanol-ului, acesta are o cifră octanică mai mare decât benzina, de aici 

rezultând o ardere mai eficientă (implicit şi emisii de CO2 mai reduse decât în cazul 

motoarelor care funcţionează doar cu benzină, emisii fără sulfuri şi hidrocarburi). 

Biodieselul este un combustibil asemanator cu diesel-ul, dar care nu este derivat 

din petrol ci din uleiuri vegetale si grăsimi animale. Avantajele biodieselului sunt: 

reducerea emisiei de bioxid de carbon CO2, comparativ cu motorina, cu circa 40%; nu 

conţine sulf, deci arderea lui nu creează bioxid de sulf SO2; poate înlocui complet 

combustibilul diesel/petrol convenţional respectiv; îmbogăţeşte diversitatea resurselor 

energetice, în condiţiile în care resursele folosite în prezent sunt pe cale de a se epuiza; 

se reduc emisiile de hidrocarburi şi de particule materiale; este biodegradabil. Are totuşi 

un singur dezavantaj şi anume creşte puţin emisia de NOx. 

Biogazul este gaz produs prin descompunerea materiei organice în absenţa 

oxigenului. 

Acesta se produce şi în mod natural, în zonele unde se acumulează reziduri animale, 

vegetale şi deşeuri menajere şi este deosebit de periculos dacă nu este colectat sau 

dispersat în aer, putând exploda‚ în concentraţii de 5-15%. Avantajele biogazului sunt: 

reducerea gradului de încărcătură cu substanţe nocive a terenului agricol prin micşorarea 

cantităţii îngrăşământului artificial, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, reducerea 

încărcăturii de metan din creşterea animalelor. 

Principalele motivaţii pentru promovarea biocombustibililor sunt: reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; contribuția la securitatea furnizării energiei; 

promovarea unei mai intense utilizări a energiei regenerabile, diversificarea economiei în 

agricultură pe noi pieţe. Fabricarea etanolului din trestie de zahăr cultivată în Brazilia 

duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproape 90%. Producerea de 

biodiesel din ulei de palmier şi soia reduce aceste emisii cu 50% şi respectiv 30%. 

Transportul din UE este responsabil pentru aproximativ 21% din totalul emisiilor cu 

efect de seră care contribuie la încălzirea globală. 

 Toate acestea fac ca biocombustibilii să pară combustibilii ideali. Însă nu este 

chiar așa, nici ei nu sunt foarte ecologici, existând numeroase dezavantaje. În primul 

rând, este vorba de costurile ascunse. Ca orice cultură agricolă, și culturile pentru 

biocombustibili presupune costuri ridicate și consum de energie (pentru însămânțare, 

recoltare, transport etc). Ea necesită de asemena și o cantitate mare de apă pentru irigații, 

în special în anumite zone mai aride, precum și un adaos de pesticide și îngrășăminte 

artificiale, cu efectele cunoscute asupra mediului. Apoi, utilizarea pe scară largă a 

biocombustibililor ar presupune extinderea semnificativă a terenurilor agricole, acoperite 

cu monoculturi, mult mai susceptibile la dăunători și cu un efect negativ asupra 

biodiversității. Iar extinderea culturilor se face în detrimentul pădurilor, prin defrișări pe 

suprafețe extinse, cum am văzut că este cazul Indoneziei, precum și prin drenarea 

zonelor umede.    

Ca și concluzie referitoare la problema energetică putem îl parafraza pe 

reprezentantul WWF (World Wildlife Foundation) România, care afirma că nu putem să 

generalizăm atunci când vine vorba de energie și soluții pentru viitor. Deși ne-ar plăcea 

să existe soluții universal valabile, nu putem să punem eticheta verde pe niciun tip de 

energie. Deși așa zisele energii verzi au câștigat teren și susținere politică și financiară, 

mizând pe cartea durabilității, anumite proiecte nu numai că nu facilitează durabilitatea, 
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ci subminează viitorul pe termen mediu și lung. Trebui să acceptăm că ori de câte ori 

vorbim de energie, este necesar ca deciziile să fie luate de la caz la caz și să ne asigurăm 

de fiecare dată ca în proiectele specifice sunt luate în considerare atât aspectele 

economice și sociale cât și cele privind mediul și biodiversitatea.  

c. Deșeurile menajere și reciclarea lor 

Generalități 

În fiecare zi se produc cantităţi inimaginabile de deşeuri menajere care sunt, de 

cele mai multe ori aruncate în locuri speciale intrând în procesul de reciclare. Cu puţine 

decenii în urmă, în Europa, îndepărtarea deşeurilor avea loc într-o formă adeseori 

periculoasă pentru mediu. Gunoiul era evacuat în gropi săpate în pământ, iar apoi ars. În 

a doua jumătate a acestui secol, prin aceste metode, au fost eliberate cantităţi mari de 

halogeni şi hidrocarburi, care au ajuns în circuitele biogeochimice locale sau globale ale 

substanţelor în natură. Gazul metan şi dioxidul de carbon, generate prin descompunerea 

anerobă şi aerobă a materialelor organice din deşeuri, contribuie astăzi considerabil la 

schimbarea climei pe glob. Căile de răspândire a substanţelor dăunătoare sunt aerul şi 

apele de infiltraţie din depozitele de reziduuri neprotejate. 

La începutul anilor 1980, gunoiul urban a început să fie considerat ca un amestec 

nedefinit de substanţe, mai mult sau mai puţin dăunător din punct de vedere chimic, dar 

care, prin reacţii chimice şi biologice interne, poate produce la alte substanţe şi mai 

dăunătoare. Depozitele de deşeuri, privite până acum formal au început să fie denumite 

“depozite – reactor”. După acest moment, oamenii de ştiinţă au început să acorde atenţie 

potenţialului reactiv al deşeurilor şi emisiilor nocive ale acestora. În cadrul gospodăririi 

deşeurilor, la estimarea efectelor asupra mediului înconjurător, nu se mai discută numai 

despre felul şi tehnica înlăturării deşeurilor, ci şi despre prioritatea strategiilor şi 

activităţilor de evitare a formării deșeurilor şi de valorificare a acestora. 

Căile principale de răspândire a substanţelor dăunătoare din depozitele de 

reziduuri neprotejate sunt aerul, solul şi apa. Reciclarea şi valorificarea acestor produse 

contribuie la salvarea anumitor plante, animale, a omului şi în general a mediului 

înconjurător. 

La nivelul Uniunii Europene, cantitatea medie de deșeuri urbane produse de o 

persoană într-un an de zile este de 522 kg. În cazul României, cantitatea medie este de 

379 kg. Țări precum Danemarca (801 kg) și Irlanda (786 kg) produc cea mai mare 

cantitate de deșeuri pe cap de locuitor într-un an. În același timp însă, aceste țări 

reciclează un procent impresionant de materiale din totalul deșeurilor produse (24% în 

cazul Danemarcei și 34% în cazul Irlandei). Fruntașele Europei în privinta reciclării 

deșeurilor sunt Germania (46% din deșeuri sunt reciclate) și Belgia (39%). România 

ocupă locul al treilea. Din păcate, locul al treilea de la coadă, cu doar 1%. Doar Turcia și 

Bulgaria au performanțe mai slabe decât noi în acest domeniu. Cele mai multe deșeuri 

reciclate în România sunt cele metalice feroase (aproape 3.5 milioane de tone), dar se 

reciclează extrem de puțin plastic, sticlă, cauciuc și deșeuri textile. Așadar, deși nu 

producem în medie mai multe deșeuri decât cetățenii Europei de Vest, gunoaiele noastre 

ajung din păcate în gropile de gunoi sau în natură, nefiind reciclate. Specialiștii în 

managementul deșeurilor sunt de acord că principala cauză a problemei o reprezintă 

ineficiența sistemului de colectare selectivă a deșeurilor. Absența infrastructurii și 

dezinteresul populației de a arunca separat plasticul, sticla, hârtia și metalul par să fie 
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cele mai mari bariere. La acestea, se adaugă și o lipsă de informare a cetățenilor 

referitoare modul corect de colectare. 

Puțini știu că o cutie de lapte trebuie aruncată în containerul pentru plastic, iar și 

mai puțini pot spune cu siguranță dacă un anumit tip de ambalaj poate fi reciclat sau nu. 

Pentru aceasta, ar trebui să cunoaștem semnificația simbolurilor eco de pe ambalaje, 

lucru de care nu mulți consumatori sunt interesați. 

Cele 10 simboluri eco pe care trebuie să le știi 

O parte dintre aceste simboluri fac referire strict la reciclare. Le prezentăm pe cel 

mai des întâlnite: 

 

Contrar așteptărilor, simbolul cunoscut ca „Mobius Loop” nu indică un produs 

reciclat, ci unul reciclabil. Cu alte cuvinte, nu există nici o garanție a faptului că 

respectivul produs va ajunge într-adevăr să fie colectat selectiv și apoi reciclat, întrucât 

nu toți consumatorii îl aruncă unde ar trebui și nu toate sistemele de colectare sunt 

obligate să îl accepte. 

Dacă simbolul „Mobius Loop” este însoțit de un procent, semnificația sa se schimbă: 

atunci indică faptul că o anumită parte din ambalajul produsului provine din materiale 

reciclate. 

 
Acest simbol ne reamintește că ar trebui să fim buni cetățeni și să aruncăm 

gunoaiele la coș, nu pe jos sau în natură. 

 
Cei mai multi consumatori asociază acest simbol cu reciclarea. El nu indică însă 

nici faptul că ambalajul este reciclabil, nici că a fost sau va fi reciclat, ci că producătorul 

a contribuit financiar la o schemă de recuperare și reciclare. Din nou, nu există garanția 

reciclării lui. 

 
Un simbol care preia forma grafică de la „Mobius Loop” este cel care face referire 

la plastic. De această dată însă tringhiul conține o cifră de la 1 la 7 în interior, indicând 

tipul de rășină folosită, iar dedesubt – cuvantul „PET” sau unul dintre celelalte tipuri de 

plastic. 
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Simbolul avertizează consumatorul că ar trebui să arunce ambalajul într-un 

container destinat sticlei. 

 
Prezent de obicei pe dozele de suc sau alte băuturi, semnul ne spune că aluminiul 

din care este confecționat ambalajul poate fi reciclat. Prin urmare, trebuie depozitat 

corespunzător. 

 
Am putea crede că mai rar întâlnit este simbolul care face referire la oțel. 

Majoritatea conservelor sunt însă confecționate din tinichea, o foaie subțire de tablă de 

oțel. Prin urmare, dacă întâlnim simbolul alăturat, trebuie să știm că oțelul din produs 

poate fi reciclat. 

 
Electrocasnicele, telefoanele mobile, echipamentele IT sau alte produse electrice 

sau electronice care au acest simbol pot fi reciclate și nu trebuie aruncate în containerul 

pentru deșeuri menajere. 

 
Produsele care au obținut dreptul de a afișa acest simbol pot fi transformate în 

compost. Certificarea este acordată de organizația European Bioplastic. 

 
Pentru a obține dreptul de a utiliza simbolul alăturat, producătorul trebuie să 

demonstreze că hârtia sau cartonul din care este confecționat produsul este obținut în 

proporție de 50, 70 sau 100% din fibre de hârtie sau carton reciclate, nu din resturi 

generate în mori. Prin urmare, atunci când îl întâlnim, vom avea garanția unui produs 

obținut total sau parțial din materii reciclate. 

De ce este importantă reciclarea? 

 va fi nevoie de mai putin spațiu de depozitare pentru gunoi, deoarece majoritatea 

materialelor nu se descompun, sau se descompun în sute de ani, și ocupă mult spațiu de 

depozitare. 
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 prin reciclarea materialelor se economisește energie. În cazul aluminiului, în 

procesul de producție, se economisește 90-97% din energia necesară executării 

produsului finit dacă se folosesc deșeuri în locul exploatării și prelucrării bauxitei; în 

cazul hârtiei – 23-74%, iar la 

produsele din sticlă – 4 pâna la 32%. 

 se reduce poluarea și se economisește apa. Consumul de apă este redus cu 58% la 

producerea hârtiei și cu 50% la producerea sticlei. 

 se reduce consumul de materii prime. În cazul hârtiei, aceasta înseamnă lemn. 

Reciclarea unei tone de hârtie înseamnă salvarea a 17 arbori (Fig. 26). 

 
 

Fig. 26. Schema reciclării deșeurilor și efectele sale (după Roxana Boca, în 

Managementul educației ecologice, 2012 ) 

 

Plasticul 

Masele plastice sunt materiale artificiale fabricate din petrol. Ele sunt substanțe 

bogate în carbon, cu moleculă mare, numite polimeri, care sunt fomate din unități 

repetitive mai mici, numite monomeri. Diferitele tipuri de monomeri se pot combina în 

diferite moduri, astfel încât rezultă o foarte mare varietate de substanțe plastice cu 

diferite proprietăți fizice și chimice. Cele mai multe tipuri de plastic sunt relativ inerte 

din punct de vedere chimic și nu reacționează cu alte substanțe, astfel încât recipienții de 

plastic pot fi utilizați pentru stocarea diverselor substanțe – alcool, săpunuri și detergenți, 

apă, benzină sau petrol.  

Masele plastice sunt printre cele mai larg utilizate materiale de către socitatea 

modernă. Caracteristicile lor legate de costurile scăzute, plasticitatea în timpul fabricării, 

care permite turnarea, modelarea, presarea, extrudarea într-o mare varietate de forme, 
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durabilitatea, rezistența la apă și șocuri, au dus la creșterea popularității lor, fiind folosite 

în absolut doate domeniile. În prezent plasticul joacă un rol important în orice aspect al 

vieţii noastre. Materialele plastice sunt folosite pentru a crea produse pe care le folosim 

în fiecare zi, ca jucăriile, mobila, containerele pentru băuturi și diferite tipuri de ambalaje 

pentru o mare varietate de produse, haine etc, consumul crescând exponenţial faţă de 

acum 50 de ani. Cea mai mare cantitate de materiale plastice se găseşte în containere şi 

ambalaje (sticle pentru răcoritoare, sticle de şampon, capace etc.), dar şi în bunuri 

durabile (mobilă, electrocasnice etc.) şi non-durabile (scutece, pungi de gunoi, căni şi 

ustensile casnice şi medicale etc.). Ele au înlocuit treptat materialele tradiționale (lemn, 

metal, sticlă, fibre naturale, piele etc.). 

Prin urmare, datorită trăsăturilor lor, plasticele au multe avantaje și au devenit 

parte integrantă a vieții noastre, însă ele ridică probleme serioase, constituind un pericol 

potențial la adresa sănătății noastre și a mediului în care trăim. De aceea este important 

să cunoaștem diferitele aspecte ale poluării cu plastic. Atunci când aflăm mai multe 

despre un lucru, tindem să îl privim cu alți ochi și, în cazul problemelor cu care ne 

confruntăm, ajungem să fim mai atenți și mai responsabili. Și este mare nevoie de asta, 

în special în cazul poluării cu plastic, în care neglijența nu este doar urâtă, ci este de-a 

dreptul periculoasă pentru noi și pentru tot ceea ce ne înconjoară. Astfel vom putea 

menține un echilibru între avantajele aduse de plastic în viața noastră cotidiană și 

efectele lui negative asupra naturii. 

Istoria plasticului 

Înainte de inventarea plasticului singurele substanțe care puteau fi modelate erau 

argila (pentru fabricarea ceramicii), sticla și metalul. Ceramica și sticla erau utilizate 

pentru depozitare, dar ele erau grele și fragile. Unele substanțe naturale, ca rășinile sau 

latexul unor plante (cum ar fi cauciucul natural al arborelui de cauciuc) puteau fi 

modelate, însă deveneau lipicioase la cald, și în timp își pierdeau elasticitatea. 

În 1839 Charles Goodyear a descoperit în mod accidental procesul prin care sulful 

reacționa cu cauciucul încălzit și apoi răcit. În urma acestui proces cauciucul devine 

rezilient, menținându-și elasticitatea și devine termorezistent. Astfel, Goodyear a 

descoperit procesul cunoscut sub numele de vulcanizare, prin care cauciucul natural 

devine durabil. În prezent se știe că sulful formează legături chimice între fâșiile 

adiacente de polimeri ai cauciucului, permițându-i să revină la forma inițială după 

îmtindere sau compresie. În cinstea acestei descoperiri, o importantă firmă de cauciucuri 

îi poartă numele. 

Primul plastic realizat de om a fost Parkesine (denumirea comercială pentru 

nitroceluloză, produs patentat de către Alexander Parkes), în 1862, însă abia după 1920 

se poate vorbi de o creștere evidentă a numărului de noi formule, cu producția de masă 

demarând în înii ’40 și, mai ales, anii ’50. În 1997 companiile Cargille și Dow au creat 

primul bioplastic (acid polilactic) din porumb.  

Poluarea cu plastic 

Produsele din plastic se degradează natural mult mai încet comparativ cu alte 

tipuri de produse, întrucât stabilitatea, rezistența și durabilitatea sunt câteva dintre 

carecteristicile care le-au făcut atât de populare. Sunt patru moduri prin care plasticele se 

degradează până la urmă în mod natural (fotodegradare, degradare termooxidativă, 

degradare hidrolitică și biodegradare de către microorganisme), însă  procesele durează 
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foarte mult. Un produs din plastic (cum ar fi o “sticlă” din PET – polietilenă tereftalat) se 

degradează natural în perioade cuprinse între câteva zeci și câteva sute de ani, în funcție 

de condițiile de mediu (expuse la soare, îngropate în pământ, ajunse în apă etc.). Se 

estimează însă că anumite plastice urmează să reziste în natură până la 1.000 de ani sau 

chiar mai mult. Pe parcursul degradării lor plasticele degajează o serie de substanțe 

toxice care poluează solul și apele, atât cele de suprafață cât și cele freatice. Substanțele 

respective afectează negativ și germinarea semințelor, ceea ce poate afecta atât plantele 

sălbatice cât și culturile. 

Biodegradarea (de către microorganisme), atunci când are loc, eliberează metan – 

un gaz cu puternic efect de seră care își aduce contribuția la încălzirea globală. 

 O mare parte dintre deșeurile de plastic ajung purtate de apele curgătoare în mări 

și oceane, unde se formează acele gropi de gunoi (ca cele amintite, din Pacificul și 

Atlanticul de nord) formate din fragmente mici de deșeuri de plastic care se descompun 

încet și otrăvesc apa. Pe lângă aceasta, aceste fragmente sunt înghițite de diferitele 

animale marine (păsări, delfini, balene, pești, dar și diverse nevertebrate), ducând la 

moartea lor. Pe lângă aceasta, deșeurile de plastic din apă pot răni animalele înfășurându-

se în jurul lor, ajungându-se de cele mai multe ori la moartea lor prin sufocare sau 

incapacitarea mișcării. Deșeurile de plastic constituie din aceleași motive un pericol nu 

doar pentru animalele marine ci și pentru cele terestre și cele care trăiesc de-a lungul 

apelor curgătoare și în lacuri. 

 Plasticul se poate degrada și prin ardere. Frecvent, mai ales în comunitățile rurale, 

depozitele de gunoi menajer care conțin în cea mai mare parte mase plastice (și în 

principal diferite tipuri de ambalaje) sunt incendiate pentru a scăpa de ele. Prin ardere 

masele plastice degajează rapid o serie de substanțe foarte toxice (printre care dioxinele), 

care contribuie la poluarea aerului. 

 Pe lângă poluarea toxică, plasticul mai generează și o poluare estetică, pe care o 

putem observa ușor pe străzile orașelor noastre, în parcuri și spații verzi, dar și pe malul 

apelor sau la munte, fiind cu atât mai acută cu cât numărul oamenilor care ajunge acolo 

este mai mare. Aproape oriunde în țară am merge găsim produse plastice aruncate aiurea, 

iar problema e la fel de prezentă în marea majoritate a țărilor lumii, inclusiv în 

arii extrem de greu accesibile, cum ar fi vârfurile lanțului Himalaya sau, după cum am 

văzut, largul oceanelor. 

 Spre deosebire de multe alte tipuri de poluare, pentru care principalii responsabili 

sunt marii poluatori, poluarea cu plastic este generată în principal de micii consumatorii. 

Majoritatea a deșeurilor de plastic vine de la produse de unică (sau redusă) folosință, pe 

care oamenii le utilizează și le aruncă în mai puțin de un an de la producerea lor. 

Tipuri de materiale plastice și reciclarea lor 

     Plasticul produs din petrol nu este biodegradabil dar multe tipuri pot fi reciclate. 

În anul 1988, Societatea Industriei de Materiale Plastice din Statele Unite ale Americii a 

stabilit un sistem de codaj pentru plastic, care a rămas în vigoare şi astăzi. El a fost şi 

este menit să uşureze diferenţierea de către consumatori şi reciclatori a diferitelor tipuri 

de plastic, pentru o reciclare cât mai eficientă. Sistemul cuprinde numere de la 1 la 7. 

Plastic Cod 1 -  PET (Polietilenă Tereftalată) este cel mai ușor de reciclat tip de 

plastic. Inscripţionat pe recipiente pentru: băuturi răcoritoare, apă şi bere, apă de gură, 

dressinguri pentru salate şi ulei vegetal, caserole de unică folosinţă, cutii de 
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medicamente şi multe alte containere folosite pentru bunurile de larg consum. În general 

sunt potrivite pentru utilizare, dar nu pentru reutilizare, şi cu atât mai puţin pentru 

utilizare cu lichide fierbinţi. O dată procesat, PET-ul poate deveni fibră sintetică pentru 

haine de iarnă, saci de dormit, veste de salvare, casete, bare de maşină, alte sticle etc. 

Plastic Cod 2 - HDPE - Polietilenă de înaltă densitate. Inscripţionat pe recipiente 

pentru: soluţii de albirea rufelor, detergent de uz casnic, şampon, saci de gunoi şi 

cumpărături, ulei motor, folie groasă, lădiţe pentru fructe-legume, lăzi de băuturi, 

butoaie. În general sunt potrivite pentru utilizare, dar nu pentru reutilizare, şi cu atât mai 

puţin pentru utilizare cu lichide fierbinţi. Acest plastic se reciclează pentru a se fabrica 

jucării, ţevi, sfoară şi plastic pentru construcţii.  

Plastic Cod 3 - V (Vinil) sau PVC. În general nu se reciclează în România. Se 

găseşte în profile de ferestre, furtunuri apă, folie PVC, tubulatură pentru apă sau în 

recipiente pentru: soluţii de curăţat geamuri şi detergenţi, ambalaje pentru produse 

alimentare şi pe cabluri, perdele de baie, instrumente medicale, tetine, diverse 

echipamente medicale etc. Este recomandată evitarea acestui tip de plastic pentru că are 

în compoziţie DEHA, un produs chimic folosit pentru a face plasticul mai flexibil, dar 

care poate afecta ficatul şi cauza cancer. 

Plastic Cod 4 - LDPE (polietilenă de joasă densitate). Nu se reciclează în 

România. Se găseşte în: folii şi pungi pentru cumpărături sau pentru sendvisuri, ambalaje 

de pâine, de alimente congelate, curăţătorie şi sacoşe, îmbrăcăminte, mobilier, covoare, 

învelitorile de plastic pentru haine. 

Plastic Cod 5 - PP (Polipropilenă). Inscripţionat pe: dopurile de la PET-uri, sticle 

de sirop, sticle cu ketchup, pungi, saci de rafie. Este considerat un plastic sigur. 

Plastic Cod 6 - PS (Polistiren). Inscripţionat pe: farfurii şi pahare de unică 

folosinţă, caserole de mâncare, carcase CD-uri sau casete, pahare de iaurt, izolaţii. 

Evitaţi acest tip de plastic pentru mâncare şi băuturi, în special dacă sunt calde, deoarece 

eliberează benzen, compus chimic cancerigen. Poate fi reprocesat foarte uşor, mai ales în 

spumă rigidă pentru izolaţii. 

Plastic Cod 7 - Altele (Policarbonate). Se referă la alte tipuri de plastic, 

combinaţii ale celor de mai sus sau la formule de plastic rar folosite. Este dificil de 

colectat şi reciclat din cauza neîncadrării într-o categorie fixă. Se reciclează, dar este 

primit doar de unele depozite, trebuie verificat cu fiecare colector de deşeuri. 

Inscripţionat pe: bidoane de apa, materiale "bullet-proof", ochelari de soare, DVD-uri, 

Ipod, computere, indicatoare, nailon, bidoanele din plastic pentru dozatorul de apa, plăci 

din policarbonat sau plexiglas - material de construcţii. Eliberează, în special când e 

încălzit, bisfenol A, un compus chimic controversat foarte cancerigen.  

Odată colectate, plasticele urmează mai multe etape în procesul de reciclare: 

 inspectarea deșeurilor pentru detectarea contaminanților și a tipurilor de plastic 

nereciclabile 

 spălarea și mărunțirea 

 separarea pe baza densității 

 uscarea 

 topirea 

 trecerea prin site fine pentru înlăturarea contaminanților rămași 

 răcirea și mărunțirea în peleți 
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 trimiterea la fabricile de plastic. 

Spre deosebire de plasticul clasic, bioplasticul are avantajul de a fi produs din 

materiale regenerabile (plante, bacterii) și nu din resurse neregenerabile (petrol, gaze 

naturale). În plus, bioplasticul este biodegradabil, fiind descompus relativ rapid în mediu 

prin activitatea microbiană. În prezent producerea bioplasticului este mai costisitoare, 

însă avantajele sale sunt evidente și prin avansarea tehnologiei bioplasticul poate deveni 

o soluție la problema poluării cu plastic.   

Ce putem face pentru a reduce problemele generate de plastic: 
Este imposibil să renunțăm la plastic, pentru că prezintă destule avantaje și ne 

face viața mai ușoară. Însă putem face toți câte ceva pentru a afecta cât mai puțin mediul 

și, implicit, viața noastră și a generațiilor următoare. Prin urmare, ce e de făcut? 

 Să reducem consumul, pe cât posibil, și să achiziționăm produse gândindu-ne și la 

modul în care ne pot afecta viața și mediul după ce nu le mai folosim. 

 Să încercăm să ne orientăm către produse cu durate mai lungi de folosire și să le 

evităm pe cele de unică folosință, ori de câte ori se poate. 

 Să preferăm hainele din materiale textile naturale (bumbac, lână, in, mătase) în 

locul celor sintetice. 

 Să cumpărăm produse cu mai puține ambalaje de plastic. 

 Să colectăm deșeurile selectiv, ușurând reciclarea. 

 Să nu aruncăm niciodată gunoaie în locuri neamenajate în acest scop și, foarte 

important, să descurajăm astfel de acțiuni atunci când suntem martori la ele. 

 Niciodată să nu ardem plastic. Dacă din diferite motive nu avem posiblitatea de a-

l transporta pentru reciclare sau la tonetele de gunoi, să îl îngropăm. Iar dacă vezi un foc 

în care arde plastic (plasticul care arde se recunoaște ușor dup mirosul foarte urât pe care 

îl degajă), stinge-l dacăpoți sau anunță-l. 

 Să susținem inițiativele pozitive când există și să milităm pentru implementarea la 

nivel național și local a unor programe eficiente de colectare și refolosire. 

 Să participăm la acțiuni de curățire atunci când avem ocazia. 

 Să ne informăm și să îi ajutăm și pe alții să se informeze și să înțeleagă gravitatea 

situației și metodele prin care putem reduce consecințele negative.     

Hârtia 

Hârtia este un material plan și subțire, având ca element esențial suprafața sa pe 

care se poate scrie, ale cărei dimensiuni sunt mult mai mari decât grosimea sa. Hârtia 

este obținută din fibre de celuloză amestecate, care se mențin împreună fără un 

alt liant cu excepția legăturilor de hidrogen și a împletirii fibrelor. Deși cele mai căutate 

materiale celulozice pentru fabricarea hârtiei sunt pulpa lemnoasă a unor specii de arbori 

de esență moale, în special cea a coniferelor, datorită existenței fibrelor de celuloză în 

structura multor plante, de la ierburi până la arbori, se pot folosi și multe alte fibre, așa 

cum ar fi cele ale plantelor de bumbac, in, cânepă sau orez. 

Istoria hârtiei 

În jurul anului 200 î.Hr. în China erau utilizate pentru sciere cârpe de mătase. În 

aceeași perioadă pentru diferite documente în bazinul Mediteranean se utiliza papirusul 

și în America amate (confecționată din scoarță de copac), acestea nefiind însă 

considerate hârtie propriu-zisă. Aceasta se consideră că a fost inventată la curtea 

demnitarul chinez Tsai Lun (48-118) în timpul dinastiei Han. Materialele de bază 
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erau cânepa și bumbacul amestecate cu apă, transformate în pastă și întinse sub formă de 

foaie. Anul descoperirii hârtiei este considerat anul 98, însă cea mai veche hârtie a fost 

datată cu aproximativ 200 de ani mai devreme. Încă din antichitate hârtia a avut 

numeroase utilizări, similare cu cele actuale: scriere, împachetare și protejare a 

obiectelor fragile, depozitarea ceaiului, fabricarea de pahare și șervețele, hârtie igienică 

și în scop ceremonial. În timpul dinastiei Song (960 - 1279) au fost tipărite primele 

bancnote. Procedeul de fabricare a hârtiei a fost ținut secret până în secolul al VIII-lea, 

când el s-a răspândit spre vest, în lumea islamică. Hârtia a ajuns în Bagdad în 793, 

în Siria și Egipt în cca. 900 și în Africa de Nord puțin după aceea. În Europa hârtia a 

ajuns târziu, abia prin 1100 iar prima fabrică de hârtie din Europa a fost deschisă 

în 1150 la Jativa, Valencia, Spania. Mai târziu au apărut fabrici și în Franța, Germania, 
Anglia. În România primele fabrici s-au construit în 1593 la Sibiu și în1546 la Brașov, 

iar primul act oficial scris pe hârtie este dat de Mircea cel Bătrân Mănăstirii Tismana în 

anul 1406. În anul 1843 începe fabricarea hârtiei din materie lemnoasă. 

Fabricarea hârtiei 

Fabricarea hârtiei a fost inspirată de viespi. Oamenii au observat cum ele mestecă 

lemnul și produc un material asemănător hârtiei utilizat pentru confecționarea cuibului.  

Celulele plantelor sunt alcătuite din fibre celulozice conectate. În timpul 

procedeului de extragere a pulpei celulozice, aceste fibre microscopice sunt separate 

unele de altele, iar acolo unde lanțul polimolecular a fost rupt chimic sau mecanic, 

suprafețele "libere" intră în contact una cu alta creând punți hidrogenate care conferă 

duritate, dar și elasticitate viitorului material. 

Procedeul chimic utilizat astăzi pe scară largă este un complex de tratări chimice 

numite Procesul Kraft. Scopul acestei tratări chimice este eliminarea structurii ligninei 

(din pulpa supusă procesului), care este liantul organic care menține fibrele împreună, 

prin folosirea unui amestec care o dizolvă. După eliminarea acesteia, fibrele rămase pot 

fi folosite pentru realizarea unei hârtii de culoare maroniu nedefinit, nefinisată, utilizată 

la realizarea de pungi de hârtie sau a cutiilor din carton. Materialul brut astfel obținut 

poate fi folosit în continuare, printr-o purificare accentuată a ligninei rămase, conducând 

la obținerea pulpei de calitate superioară, pentru hârtie albă pentru scris și tipărit. 

Deși procedeul chimic este mai scump decât cel mecanic, permițând o folosire de 

maximum 45 - 50 % din pulpa inițială, totuși este un procedeu larg folosit datorită 

calității produsului final și al menținerii, aproape nealterată, a lungimii inițiale a fibrelor 

materialului folosit, care este un factor de menținere a unor calități mecanice ridicate a 

hârtiei. Un alt avantaj al acestui procedeu este folosirea integrală a ligninei rezultate din 

proces ca și combustibil pentru încălzirea și electricitatea necesare procesului. 

Fibrele de celuloză sunt spălate și filtrate, pentru a fi îndepărtate impuritățile, 

murdăria și sunt albite dacă se dorește obținerea de hârtie albă. Pentru o prelucrare mai 

ușoară sunt confecționate plăci din aceste fibre, care sunt uscate, împachetate în baloturi 

și transportate la fabrica de hârtie. 

La producerea hârtiei destinate scrisului în pastă sunt adăugate substanțe cleioase. 

Acestea nu permit absorbția apei și împiedică împrăștierea vopselelor. Anumite tipuri de 

hârtii și cartoane sunt tratate cu parafină și ceară ca să fie impermeabile. Intr-unul din 

procese hârtia este trecută printr-o baie de ceară topită. 

Reciclarea hârtiei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nep%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bumbac
https://ro.wikipedia.org/wiki/98
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://ro.wikipedia.org/wiki/793
https://ro.wikipedia.org/wiki/Siria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/1150
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jativa&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1546
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_B%C4%83tr%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kraft_process&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tip%C4%83rit&action=edit&redlink=1


87 

 

Hârtia este printre cele mai comune şi frecvente deşeuri şi se eliberează din toate 

domeniile de activitate. Spre deosebire se plastic, un deșeu la fel de comun, hârtia nu 

pune problema poluării. Hârtia este biodegradabilă, remanența ei în mediu fiind de scurtă 

durată. Majoritatea tipurilor de hârtie se descompun în câteva luni, în funcție în principal 

de umiditate. Descompunerea hârtiei nu degajează substanțe nocive, deși unele cerneluri 

utilizate pot conține metale grele sau alte substanțe potențial toxice. De asemenea, 

arderea hârtiei este similară cu cea a lemnului, fumul degajat fiind netoxic, cu excepția 

cernelurilor menționate anterior. Însă fabricarea hârtiei noi presupune utilizarea de 

materie vegetală, și în special lemnoasă, ceea ce presupune sacrificarea de arbori, astfel 

încât reciclarea hârtiei salvează importante suprafețe împădurite și reducerea cantității de 

dioxid de carbon degajate prin descompunerea sau arderea ei.  

Hârtia ne trece prin mână în fiecare zi, dar de multe ori nici nu ne dăm seama cât 

de iresponsabil o folosim, din neinformare, inconştienţă sau nepăsare. Hârtia de calitate 

(folosită la caiete, pentru dactilografiere sau pentru copiatoare şi imprimante), hârtia de 

ziar şi cartonul sunt cele mai utilizate tipuri de hârtie şi tot ele sunt şi cele care pot fi 

reciclate. Reciclarea hârtiei înseamnă transformarea deşeurilor de hârtie în noi produse 

de hârtie și sunt numeroase argumente în favoarea necesității reciclării ei. 

1. Pulpa lemnoasă necesară fabricării hârtiei se obţine, de obicei, din plantaţii 

controlate, în general de conifere. Aceste plantaţii controlate au înlocuit multe păduri 

vechi, fapt ce a însemnat crearea unor dezechilibre naturale, prin pierderea multor 

habitate naturale, ecosisteme, distrugând şi ameninţând cu dispariţia multe specii de 

plante şi animale. De asemenea, copacii bătrâni stochează cantităţi mari de carbon, 

contribuind la reducerea gazelor cu efect de seră din atmosferă. Atunci când aceştia sunt 

tăiaţi, mare parte din carbonul stocat ajunge înapoi în atmosferă. Aşadar, reciclarea 

hârtiei ajută la păstrarea ecosistemelor şi economisirea unor resurse naturale epuizabile. 

2. Reciclarea hârtiei presupune utilizarea de până la 65% mai puţină energie decât 

producţia de hârtie virgină (mare parte din energia dedicată producţiei de hârtie se 

consumă prin transformarea lemnului în hârtie) şi cu 80% mai puţină apă. 

3. Reciclarea hârtiei rezolvă problema depozitării deşeurilor, atât din punct de 

vedere al costurilor, cât şi al transportului. 

4. După cum am spus, hârtia este biodegradabilă. În timp ce putrezeşte în gropile 

de gunoi, se produce metan, un gaz cu efect de seră foarte puternic. Reciclarea hârtiei 

ajută la reducerea emisiilor de CO2 şi metan şi ajută la diminuarea încălzirii globale. 

5. Hârtia reciclată nu este realbită în mod normal, iar dacă totuşi intră într-un 

proces de albire, se foloseşte oxigen şi nu clor, ca la cea din fibre virgine. Asta reduce 

cantitatea de toxine degajate în aer şi în apă. Chimicalele folosite pentru descompunerea 

fibrelor şi agenţii de înălbire poluează şi trebuie trataţi înainte de a fi deversaţi sau 

eliberaţi în atmosferă. 

Care este procesul de reciclare a hârtiei? 

Cu toţii vedem maşinile de colectare a deşeurilor, însă puţini ştim ce presupune 

întregul proces de reciclare a hârtiei. Care sunt etapele prin care aceasta trece pentru ca 

noi să ajungem să o vedem şi să o folosim în forma reciclată finală? 

Sortarea 

Pentru o reciclare corectă, hârtia nu trebuie amestecată cu alte gunoaie menajere, 

cu plastic, metal, sticlă sau mâncare. 
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Colectarea şi transportul 

Hârtia trebuie aruncată în containerele de colectare corecte, dusă la un centru ce 

se ocupă cu reciclarea ei sau poate fi ridicată direct de la firme sau de acasă de către 

colectorii particulari. Ea este transportată ulterior la fabrica de hârtie pentru începerea 

procesului propriu-zis de creare a hârtiei reciclate. 

Stocare 

La fabrică ea este sortată în funcţie de tipul hârtiei. De exemplu, hârtia de ziar este 

separată pentru că din ea se obţine alt tip de produse din hârtie reciclată. 

Re-pulpare şi cernere 

Hârtia ajunge într-o cuvă plină cu apă şi chimicale. Ea este mărunţită şi apoi 

amestecul este încălzit pentru ca fibrele de celuloză să se separe mai repede. La sfârşit, 

hârtia veche devine un amestec vâscos numit pulpă. Acest amestec este trecut printr-o 

sită pentru a se scăpa de plastic, lipici şi alte impurităţi. 

Curăţare 

Pulpa se curăţă prin agitarea ei în cilindri în formă de con, prin care se scapă de 

impurităţile care nu au dispărut după procesul de cernere. 

Spălare 

Câteodată pulpa trebuie să treacă printr-un proces de spălare, pentru a fi curăţată 

de cerneală şi reziduuri de lipici şi alţi adezivi. Particulele mai mici de cerneală sunt 

scoase cu apă. Cele mai mari sunt scoase cu bule de aer, printr-un proces numit flotaţie. 

Flotaţia presupune injectarea de aer şi a unor chimicale, numite tenside, în pulpă. 

Tensidele forţează reziduurile de cerneală şi adezivi să se lipească de bulele de aer şi să 

se ridice la suprafaţa amestecului. Spuma rezultată este dată la o parte, rămânând doar 

pulpa curată.  

Rafinare, înălbire şi decolorare 

Pulpa este bătută pentru a face fibrele reciclate să se umfle şi pentru a le separa şi 

a nu crea ghemotoace. Tot acum sunt folosiţi şi decoloranţi pentru a distruge orice urmă 

de vopseluri pre-existente. Dacă se vrea ca hârtia reciclată să fie albă, se foloseşte 

oxigen. 

Crearea hârtiei reciclate 

Fibra reciclată poate fi folosită individual sau îi mai poate fi adăugată fibră 

virgină. Pulpei i se adaugă apă şi alte chimicale pentru a o face cât mai apoasă. Aceasta 

intră în aparatul de făcut hârtie, unde amestecul se pulverizează pe o suprafaţă mare 

plană, de unde apa începe să se usuce şi fibrele să se închege. Ulterior, el trece prin nişte 

prese care scot şi mai multă apă din el şi apoi prin nişte role rotative încinse care usucă 

hârtia. Hârtia se strânge în role şi se scoate din maşina de făcut hârtie. Ea poate fi tăiată 

în role mai mici sau în coli şi este dusă mai departe spre a fi printată sau transformată în 

plicuri, pungi de hârtie sau cutii.  

Aşadar, comparativ cu hârtia nouă, din fibre virgine, reciclarea hârtiei reduce 

daunele produse pădurilor, foloseşte mai puţină energie pentru tot procesul de producţie, 

transport etc., foloseşte mai puţin înălbitor, nu produce atâtea emisii toxice, 

economiseşte apă, reduce nivelul de deşeuri depozitate în gropile de gunoi, reduce 

poluarea etc.  
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d.Reciclarea deșeurilor în Municipiul Sibiu 

 

CE DEȘEURI COLECTĂM ÎN IGLU ALBASTRU? – HÂRTIE ȘI CARTON 

Exemple: 

 cutii de pantofi, de aparatură electrocasnică 

 plicuri  

 fotografii  

 farfurii și pahare de carton  

 cartoane de ouă  

 pungi de cadouri  

 etichetele de la haine  

 ziare, reviste, cărți, caiete  

 tuburi de la hârtia igienică și de la prosoapele de bucătărie  

 

În acest iglu (Fig. 27) NU se colectează următoarele, acestea urmând să se arunce în 

pubela neagră (reziduale): 

 șervețele murdare  

 ambalaje din hârtie sau carton foarte murdare  

 
 
 

Fig. 27. Iglu albastru pentru colectarea selectivă a hârtiei în municipiul Sibiu 
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CE DEȘEURI COLECTĂM ÎN PUBELA/ CONTAINERUL GALBEN (PLASTIC + 

METAL)? 

Se pot arunca în acesta obiecte casnice mici sau de mărime medie, din plastic și metal, dintre 

care amintim câteva dintre cele mai frecvent întâlnite: 

 

 Ambalaje din plastic 

(de la mâncare sau 

cosmetice) 

 Pungi și folii de plastic 

 Sticle de plastic 

 Jucării 

 Cutii de plastic și 

metal 

 Ligheane 

 Ghivece 

 Cutii de conserve 

 Doze de băuturi 

 Folie de aluminiu 

 Tăvițele de polistiren 

și veselă de plastic de 

unică folosință, puțin 

murdară 

 Cutii de lapte și sucuri 

(ambalaje TetraPack) 

 Cutii de la alimente, 

cosmetice, detergenți 

și produse de curățat, 

confecționate din 

plastic sau metal. 

 

Fig. 28. Pubelă galbenă pentru colectarea 

selectivă a plasticului și metalului în 

municipiul Sibiu 
 

În aceste pubele (Fig. 28) NU se colectează: 

 produse combinate din metal și plastic 

 cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, 

 baterii uzate și acumulatori, 

 deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite), 

 deșeuri de echipamente electrice sau electronice. 
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CE DEȘEURI COLECTĂM ÎN PUBELA/ CONTAINERUL MARO 

(DEȘEURI BIODEGRADABILE)? 

Se pot arunca în acesta deșeuri precum: 

 Resturi de fructe și legume proaspete sau gătite 

 Resturi de orez, paste, fasole și cereale 

 Coji de ouă și coji de nucă 

 Zaț de cafea/resturi de ceai (inclusiv pliculețe) 

 Resturi de pâine, cereale și produse de patiserie 

 Produse alimentare expirate 

 Păr și blană  

 Haine din fibre naturale (lână, bumbac sau mătase) mărunțite 

 Rumeguș, bucăți de lemn mărunțit 

 Cenușa de la sobe (dacă se arde lemn) 

 Frunze, iarbă, crengi și flori, fân și paie 

 Ziare, hârtie și carton, dacă sunt umede și murdare (hârtia și cartonul 

curate se vor colecta în iglu de culoare albastră)  

 

Fig. 29. Pubelă maro pentru colectarea selectivă a deșeurilor organice 

biodegradabile în municipiul Sibiu 

 

În aceste pubele (Fig. 29) NU se colectează următoarele, acestea urmând să fie 

aruncate în pubela neagră, destinată deșeurilor reziduale: 

 Resturi de carne și pește 

 Resturi de produse lactate 

 Scutece de unică folosință 
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CE DEȘEURI COLECTĂM ÎN PUBELA/CONTAINERUL DE CULOARE 

NEAGRĂ (DEȘEURI REZIDUALE)? 

 

Se pot arunca în acest recipient deșeuri care nu pot fi colectate nici la deșeuri 

reciclabile, nici la deșeuri biodegradabile. Exemple: 

 

 Resturi de carne și pește gătite sau 

proaspete 

 Resturi de produse lactate (lapte, 

smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă) 

 Ouă întregi 

 Grăsimi animale și uleiuri vegetale 

 Scutece de unică folosință / 

tampoane 

 Reziduurile/excrementele 

animalelor de casă 

 Conținutul sacului de la aspirator 

 Mucuri de țigară 

 Șervețele folosite 

 Ambalaje foarte murdare 

 Cioburi de ceramică și porțelan 

 Veselă de unică folosință foarte 

murdară 

 Cenușa de la sobe (dacă în afară de 

lemn se ard și cărbuni) 

 Resturi vegetale din curte (dacă 

sunt tratate cu pesticid) 

 Lemn tratat sau vopsit 

 

Fig. 29. Pubelă neagră pentru colectarea 

deșeurilor reziduale în municipiul Sibiu 

 

În aceste pubele (Fig. 30) NU se colectează următoarele: 

 Seringi și ace de seringă, medicamente expirate și alte deșeuri medicale 

 Pământ și pietre 

 Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase 

 Baterii 

 Aparate electrice, becuri 

 Deșeuri periculoase (vopsele și ambalaje goale de vopsele, uleiuri auto uzate) 

 Anvelope uzate 
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CE DEȘEURI COLECTĂM ÎN IGLU VERDE? – STICLĂ 

Exemple: 

 Sticle și borcane goale 

 Ambalaje din sticlă de la produse cosmetice 

În acest iglu (Fig. 31) NU se colectează următoarele: 

 resturi de sticlă de la un geam spart (pentru că sticla geamului poate 

conține și substanțe chimice) 

 becuri sau neoane (acestea se vor arunca în locurile special amenajate 

pentru deșeuri DEEE sau în campaniile trimestriale organizate de 

operatorul de salubritate SC SOMA SRL) 

 ambalaje de sticlă contaminate cu substanțe periculoase, etc. 

 

 

 

Fig. 31. Iglu verde pentru colectarea selectivă a deșeurilor de sticlă în municipiul Sibiu 
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3. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE PROPUSE 

3.1. Activități manuale 

a.Tema Apa - Peștișori voioși în ape limpezi 

 

Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind apa și 

importanța ei în natură și pentru om.  

- Ce este apa ?  

- Cât de importantă este apa pentru om și natură? 

- De ce este important este să oprim poluarea râurilor, mărilor și oceanelor ? 

 

Peștișorii confectionați de copii reprezintă conștientizarea importanței 

menținerii apelor curate și totodată un semnal de 

alarmă cu privire la poluarea excesivă a mediului 

înconjurător. 

Lumea subacvatică este profund afectată de 

poluare, multe specii de pești, plante și alte 

organisme marine, precum coralii, fiind în mare 

pericol de dispariție, fapt ce declanșează un 

puternic dezechilibru atât în ecosistemul 

subacvatic, cât și in cel terestru. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necesare : 

 Hârtie 

colorata/albă 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Markere  

 Pastă 

corectoare 
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b. Tema Hârtia/cartonul – Întrecerea bărcuțelor 

 

Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind apa și 

importanța ei în natură și pentru om.  

- Ce este hârtia și cine a confecționat-o pentru prima dată ? 

- De ce este important să folosim responsabil hârtia ? 

- De ce este important să reciclăm hârtia și cartonul ? 

 

Confecționarea unor jucării din materiale reciclabile este un prilej excelent 

de a transmite copiilor informații despre proveniența materialelor respective, 

importanța folosirii lor cu responsabilitate și importanța reciclării lor. În cazul de 

față prin reciclarea cartonului și a hârtiei salvăm de la tăiere mii și mii de copaci.  

Prin joc, într-un mod cât mai creativ, copiii pot fi implicați în protejarea mediului, 

de la vârste foarte fragede.  

 

 

 

 

 

   Materiale necesare: 

 Un ambalaj de carton-cofrag 

de ouă  

 Bețișoare de lemn sau paie 

de băut din plastic 

 Hărtie pentru confecționarea 

pânzelor și echipajului 

 Lipici 

 Markere 



97 

 

c. Tema Plasticul – Hrănitoare pentru păsări 

Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind deșeurile din 

mase plastice și efectele acestora asupra naturii și omului.  

- Ce este plasticul ? 

- De ce  este important să reciclăm plasticul ? 

 

Transformarea unei sticle de plastic într-un obiect folositor și după utilitatea lui 

inițială, în scopul îngrijirii păsărilor vulnerabile în perioada iernii gerose, creează 

sensibilitate și empatie față de animalele din jurul nostru și în același timp sporește 

interesul pentru reciclarea acestui material- plasticul, excesiv utilizat de om și 

totodată extrem de nociv pentru mediul înconjurător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necesare : 

 Sticlă de 

plastic 

 Două linguri de 

lemn 

 Foarfecă 

 Diverse 

sortimente de 

semințe 
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d. Tema Animalele – Machetă pop-up – animalul preferat 

 
Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind animalele, atât cele 

domestice cât și cele sălbatice. 

- Ce animale domestice și sălbatice cunoașteți? 

- Unde trăiesc ele? 

- Cum putem ocroti animalele? 

 

 Realizarea unei machete tridimensionale ( pop-up) presupune îndemânare și atenție, 

iar spontaneitatea compoziției, dată de elementele surpriză – pop-up - sporește interesul 

copilui pentru tema propusă. Alegerea unui animal preferat ca subiect implică un grad de 

identificare al copilului cu animalul respectiv, sporind astfel sentimentele de empatie și 

toleranță fată de animale în general. 

 

 

 

 

 

 

e. Tema Pădurile – Aurul verde 

 

 Materiale necesare : 

 Carton 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Acuarele, markere, 

creioane colorate 
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Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind pădurile  și relația 

omului cu acestea.  

- De ce sunt pădurile supranumite “aurul verde”? 

- Care sunt principalele amenințări la adresa pădurilor? 

 

 

 Materiale necesare : 

 Carton colorat (albastru, 

verde, galben, maro) 

 Foarfecă 

 Lipici 

 Acuarele, markere, creioane 

colorate 
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f. Tema Energia verde – Centralele eoliene 

 

Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind energia electrică, 

avantajele și costurile ei pentru natură 

- Care sunt principalele surse de energie electircă? 

- Ce se înțelege prin energie verde? 

- Cum putem folosi forța vântului într-un mod benefic pentru confortul nostru și în 

același timp pentru binele naturii?  

Centralele eoliene, asemanătoare moriștilor, care 

funcționează pe același principiu al morilor de vânt  sunt 

o bună alternativa pentru producerea curentului electric , 

atât de utilizat în societatea modernă. 

 

 

 Materiale necesare : 

 Carton 

 Foarfecă 

 Lipici 
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3.2. Activități și jocuri în natură 

 
1. Cine sunt eu? 

Scopul: dezvoltarea spiritului de comunicare, consolidarea cunoştinţelor 

Materiale necesare: desene sau fotografii cu diferite animale 

Educatoarea pregătește un set de desene sau fotografii cu diferite animale 

(numărul lor să fie cel puțin egal cu numărul copiilor din grupă). Pentru copiii din grupa 

mică și mijlocie imaginile se pot alege împreună cu ei, oferindu-le ocazia să și le readucă 

aminte. Pozele se așează cu fața în jos și primul copil va alege la întâmplare una dintre 

ele și se va uita la ea, fără să fie vazută și de ceilalți copii. Aceștia vor pune, pe rând, câte 

o întrebare pentru a ghici specia din imagine. De exemplu: animalul din imagine are 

patru picioare? zboară? are pete negre? etc. Cel care răspunde la întrebări, răspunde doar 

cu „da” sau „nu”. Dacă cel ce întreabă a primit un răspuns pozitiv, are voie să mai pună 

o întrebare. Poate continua până la primul „nu”, când următoarea întrebare este pusă de 

un alt copil. Cel care ghiceşte animalul, va alege o altă imagine și va răspunde la 

întrebări.  

 

2. Găseşte-ţi perechea pe Arca lui Noe 

Scopul: dezvoltarea creativității 

Materiale necesare: desene sau fotografii cu diferite animale 

Educatoarea pregăteşte pentru fiecare jucător etichete cu imaginea unor animale. 

Fiecare animal apare pe două etichete, de exemplu, dacă sunt 30 de participanţi se 

pregătesc etichete cu 15 specii, câte 2 etichete din fiecare specie. Copiii trag câte o 

etichetă și nu le-o arată celorlalţi. Fiecare jucător trebuie să imite mişcarea animalului 

primit şi pe baza mişcării să-şi găsească „perechea” printre mulţimea de vietăţi de pe 

Arca lui Noe. Jucătorii nu au voie să vorbească sau să imite sunetul animalelor, ci doar 

mişcarea. 

Variantă: copiii pot imita şi sunetul animalului de pe cartonaş, dar nu au voie să 

vorbească. 

 

3. Ghicește animalul 

Scopul: verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre animalele cunoscute 

Materiale necesare: imagini cu animale cunoscute (pentru fiecare copil). 

Copiii ascultă ghicitoarea spusă de educatoare. Copilul care ghiceşte despre ce 

animal este vorba ridică acel cartonaş cu imaginea respectivă, denumeşte animalul, 

spune ce fel de animal este, unde trăieşte, cu ce se hrăneşte, sau alte lucruri pe care le ştie 

despre acel animal, sau eventuale trăiri legate de el. Pentru acele animale pe care nu le 

ghicește nici un copil se pot pune întrebări ajutătoare. 

Exemplu: Educatoarea spune ghicitoarea: ,, Toarce lelea –ncetişor / Fără furcă şi 

fuior.” Copilul care are jetonul cu pisica îl ridică, denumeşte animalul (pisica), apoi 

spune ce ştie despre ea. Pentru descrierea unui animal pot fi implicaţi mai mulţi copii. În 

încheiere, pentru distracţia copiilor, aceştia vor imita sunetele scoase de animalul descris. 

Varinată: Se poate lărgi sfera de cuprindere a jocului, incluzând și ghicitori și 

imagini cu plante sau diferite elemente ale naturii. 
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4. Emblema echipei 

Scopul: dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea creativității 

Materiale necesare: sfoară, cuie, bandă adezivă, carioci, foarfece, ciocan, pioneze 

Grupa se împarte în echipe. Numărul de membri al fiecărei echipe va fi decis în 

funcție de necesitate – pot fi două grupe mari, sau echipe cu număr fix de participanți. 

Fiecare echipă trebuie să-şi aleagă un nume de echipă şi trebuie să „fabrice” un simbol, o 

emblemă din lucruri, obiecte naturale. Pentru fabricarea emblemei se pot folosi cuie, 

bandă adezivă, sfoară, eventual carioci pentru a scrie pe simbol. La evaluare, se 

punctează creativitatea, cât de sugestivă e emblema și dacă e în concordanţă cu numele 

ales. 

Variante: Emblema se poate fabrica utilizând doar anumite culori (verde şi 

galben, verde şi albastru, etc). În loc de emblemă, se poate crea un steag al echipelor. 

 

5. Fă-ți propriul parfum 

Scopul: descoperirea naturii cu ajutorul simțurilor 

Materiale necesare: cutiuțe din plastic 

Această activitate se va desfășura de preferință în pădure. Copiii vor primi de la 

educatoare câte o cutiuță de plastic și fiecare va trebui să își prepare propriul parfum în 

cutiuța respectivă. Pentru aceasta, copiii se vor răspândi prin împrejurimi și vor pune în 

cutiuță elemente din natură (frunze, flori, ierburi, fructe etc.), pentru a-și crea parfumul. 

Vor putea adăuga din ce în ce mai multe elemente, până ce vor obține aroma care să-i 

încânte. După ce copiii și-au creat parfumul, se formează un cerc și fiecare mai miroase 

încă o dată propria combinație de arome după care cutiuțele vor trece din mână în mână, 

într-un anumit sens, așa încât fiecare să poată mirosi toate parfumurile. După una sau 

două ture, în care cutiuțele trec „de la un nas la altul”, copiii trebuie să recunoască 

propriul parfum și să oprească cutiuța respectivă, fără să o dea mai departe. Se va aloca 

un timp și pentru exprimarea părerilor fiecăruia cu privire la sentimentele trăite. Prin 

acest tip de activități copiii se pot apropia de natură folosindu-și toate simțurile. 

 

6. Cărarea furnicilor 

Scopul: înţelegerea tipurilor de orientare (înţelegerea orientării animalelor şi după 

alte simţuri decât cel vizual), cunoaşterea şi înţelegerea importanţei feromonilor, 

înfruntarea stării de disconfort, de tensiune 

Materiale necesare: eşarfă, sfoară, ulei volatil, vas, apă 

Conducătorul jocului îmbibă o sfoară de mai mulţi metri în apă amestecată cu ulei 

volatil sau se poate folosi plante aromatice din natură, apoi o întinde în iarbă. 

Participanţii se împart în echipe, sunt legați la ochi, li se arată unde începe sfoara 

îmbălsămată. Jucătorii au sarcina de a ajunge la capătul celălalt al cărării, mergând în 

patru labe şi folosindu-se doar de simţul olfactiv. La sfârşit, după evaluare, se recomandă 

discutarea importanţei simţului olfactiv în orientare la multe animale, de 

exemplu înţelegerea conexiunii simţ olfactiv – feromoni sau de ce merg furnicile în şir 

pe aceeaşi cărare. 
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7. Cum se orientează liliecii? 

Scopul: învăţarea şi înţelegerea conceptelor de pradă-prădător, de selecţie 

naturală, de auz în spaţiu, dezvoltarea empatiei 

Materiale necesare: eşarfă 

Modul de orientare al liliecilor este un fenomen interesant pentru copii. Acest joc 

poate fi utilizat pentru a ușura înţelegea modului în care se reflectă ultrasunetele, făcând 

posibilă orientarea liliecilor.  

Un copil va fi legat la ochi și el va fi liliacul. Ceilalţi se împrăştie prin clasă sau 

dacă se află afară, pe teritoriul de joc delimitat. Fie se grupează, fie stau câte unul, ei vor 

reprezenta obiectele ce trebuie ocolite. Copilul legat la ochi trebuie să ajungă dintr-un 

colţ al spațiului de joc în celălalt. „Liliacul” emite sunete. Obiectele din jurul lui reflectă 

sunetele. Dacă „liliacul” se întoarce într-o direcţie, spre un copil şi spune orice, fie 

numele lui, fie cuvântul liliac, obiectul/copilul spre care este întors, răspunde ca un ecou 

şi spune acelaşi cuvânt. Dacă este foarte aproape, îi răspunde imediat, dacă se află mai 

departe, trebuie să aştepte puţin cu ecoul. Dacă liliacul se loveşte de vreun obiect, se 

schimbă „copilul-liliac” (nu este recomandat să fie schimbat cu copilul de care s-a lovit, 

atunci 

toţi se vor înghesui să fie atinşi de liliac). Copiilor le place mult acest joc. El permite 

ameliorarea nivelului de toleranţă a copiilor. Se poate explica  cât de greu le este 

oamenilor orbi să se orienteze. Dezvoltarea empatiei este foarte importantă, atât din 

punct de vedere social, cât şi din punct de vedere al protecţiei naturii. 

Variante: Unii dintre copiii care stăteau şi jucau rolul obiectelor de ocolit, acum 

vor fi fluturi de noapte. Vom avea şi obiecte şi fluturi, nimeni nu se mişcă. Copilul-liliac 

trebuie să găsească toţi fluturii din sală. În acest caz, copilul-liliac spune „liliac”, iar 

copilul care stă răspunde „obiect” sau „fluture” în funcţie de ce este el. Dacă e obiect, 

copilul-liliac îl ocoleşte, dacă e fluture îl prinde. 

 

8. Vulpea cea bătrână 

Scopul: păstrarea liniştii, dezvoltarea concentrării, a auzului în spaţiu 

Materiale necesare: eşarfă, un obiect simbol pentru pradă (bolovan, steag, altă 

eşarfă, etc.) 

Educatoarea ia rolul vulpii bătrâne care învaţă generaţiile tinere cum trebuie să 

aibă grijă de prada sa. Vulpea bătrână stă în mijloc şi îşi apără prada (poate fi orice - un 

bolovan, un steag, etc.), ceilalţi, tinerii, stau în jurul lui în cerc. Scopul jocului e ca 

participanții să fure prada de la vulpea bătrână. Dar ea are un auz foarte fin şi un văz 

excelent și tinerii nu au nici o şansă să ajungă la pradă. Pentru a le da o şansă şi vulpilor 

tinere, bătrâna îşi închide ochii, se leagă cu o eşarfă şi se foloseşte doar de auz. Cei din 

cerc trebuie să păstreze liniştea şi să se furişeze cât mai aproape de vulpea bătrână. Dacă 

persoana din mijloc aude zgomot, arată în direcţia respectivă, vulpea tânără spre care a 

arătat trebuie să se oprească din mişcare. După un anumit timp, când avem multe vulpi 

încremenite, acestea se pot reîntoarce la punctul de pornire şi reintră în joc. Cine e destul 

de priceput, se mişcă fără zgomot şi reuşeşte să acapareze prada. Asta înseamnă că a 

învăţat multe de la vulpea bătrână și poate lua locul celui din mijloc, iar jocul reîncepe.  
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9. Închide ochii și ascultă 

Scopul: descoperirea naturii 

Materiale necesare: - 

Agitația zilnică și zgomotele traficului ne fac, de multe ori, să fim insensibili la 

încântătoarele triluri sau zumzete care există în natură. În cadrul unei excursii 

educaționale sau ori în ieșirile în aer liber, chiar într-un parc din oraș, activitatea descrisă 

în continuare poate apropia mai mult copiii de ceea ce îi înconjoară. Ieșind cu copiii în 

natură, departe de zgomotele urbane, educatoarea va cere copiilor să își găsească fiecare 

câte un loc liniștit, unde să se așeze, să închidă ochii și să asculte sunetele din 

natură. Este cunoscut faptul că dacă închidem ochii, celelalte simțuri „se ascut”, noi 

nemaifiind distrași de alte lucruri dimprejur. După câteva minute, grupul se strânge din 

nou și fiecare copil va spune ce fel de sunete a auzit (eventual ar putea încerca să le 

imite) și ce sentimente a experimentat pe timpul activității. Copiii pot, de asemenea, să 

încerce să numere sunetele distincte pe care le-au perceput. Ca și alte activități din 

categoria descoperirii naturii, „Închide ochii și ascultă!” îi va ajuta pe copii să fie mai 

sensibili la tot ceea ce ne înconjoară, înțelegând deopotrivă complexitatea și minunăția 

naturii. 

 

10. Bufniţele şi ciorile 

Scopul: concentrarea atenţiei, trezirea interesului 

Materiale necesare: 2 bucăţi de sfoară, afirmaţii pregătite 

Acesta este un joc de-a prinselea îmbogățit cu elemente de cunoaştere a mediului. 

Grupa se împarte în 2 echipe: bufniţe şi ciori, care se aliniază faţă-n faţă de-a lungul a 

două linii paralele. Educatoarea face anumite afirmaţii, cu nivel de complexitate adaptat 

la vârsta copiilor, iar copiii trebuie să decidă dacă acestea sunt adevărate sau false. Dacă 

sunt adevărate, bufniţele trebuie să prindă ciorile, dacă afirmaţiile sunt false, ciorile prind 

bufniţele. Cei prinși se retrag într-un loc special delimitat. 

 

11. Micii detectivi ai naturii 

Scopul: descoperirea naturii, dezvoltarea spiritului de observaţie, de cooperare, a 

spiritului de echipă 

Materiale necesare: cutie de colectare, caiet, creioane colorate, eventual 1 aparat 

foto/echipă 

Vă propunem acest joc cu ocazia unei ieşiri în natură, a unei excursii. Se împarte 

grupa în 3-4 echipe, în funcţie de numărul copiilor. Fiecare echipă primeşte o listă de 

sarcini, pe care trebuie să o îndeplinească. Lista poate conţine următoarele instrucţiuni: 

- Adună 2 fructe! 

- Fotografiază (sau desenează) 5 specii de plante, DAR NU LE RUPE!!! 

- Fotografiază (sau desenează) 10 obiecte care nu au ce căuta în pădure! 

- Fotografiază (sau desenează) urme lăsate de animale (amprente, lăsături, fecale, 

scorburi, etc.)! 

- Adună lucruri naturale din care vei crea împreună cu colegii simbolul, emblema grupei 

sau echipei tale! 
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Ca variantă se poate marca cu o cariocă în palma unui copil din echipă 2-3 linii 

interconectate şi modelul astfel desenat trebuie să fie identificat în natură de către 

participanți (ex. ramificaţiile unei tulpini, nervurile unei frunze, etc.). 

 

12. Descoperă indiciile 

Scopul: descoperirea naturii 

Materiale necesare: lista cu indicii 

Frumusețea detaliilor din preajma noastră trece de multe ori neobservată, iar prin 

activitatea aceasta încercăm să-i încurajăm pe copii să o descopere.  

Educatoarea va întocmi o listă cu cerințe pe care tinerii trebuie să le descopere. În 

funcție de anotimp și de locul în care se desfășoară activitatea, ei vor fi solicitați să 

găsească lucruri de genul: 

- ceva ce are culoarea roșie; 

- ceva ce are culoarea albă; 

- ceva ce zboară; 

- hrană pentru păsări; 

- hrană pentru insecte; 

- hrană pentru cerbi; 

- ceva ce produce oxigen; 

- ceva moale; 

- ceva tare; 

- ceva ce poate face parte din cuibul unei păsări. 

Lista poate, bineînteles, să continue sau să cuprindă alt gen de indicii, dar este 

important să precizăm că toate materialele trebuie să fie naturale. Pentru a nu încuraja 

ruperea prea multor flori, ramuri, fructe sau frunze, putem să ne deplasăm cu tot grupul 

la elementul găsit de către 

fiecare participant. 

 

13. Amprente din natură 

Scopul: identificarea şi recunoaşterea urmelor lăsate de animale, dezvoltarea 

răbdării 

Materiale necesare: ghips, apă 

Rareori avem norocul să vedem animalele sălbatice ce ne înconjoară, în schimb 

avem şanse mult mai mari să găsim urmele lăsate de ele, fie amprente, fie adăposturi, fie 

diverse părţi ale lor (pene, fire de păr, coarne de căprior, de cerb), lăsături, ingluvii, etc. 

Cu ocazia oricărei excursii sau ieşiri în natură, indiferent de anotimp, vă 

recomandăm să luaţi cu dumneavoastră întotdeauna praf de ghips şi puţină apă. Dacă 

aveţi noroc, copiii vor găsi urme de animale prin noroi sau pe un subsol mai fin. Puteţi 

imortaliza aceste urme, dacă amestecaţi ghipsul cu apa, şi turnaţi peste urma, amprenta 

animalelor. Trebuie să aşteptaţi 30-50 de minute până ce se întăreşte (timpul depinde de 

cantitatea de apă folosită și de anotimp). Astfel, veţi avea ocazia să păstraţi şi să duceţi 

acasă o bucăţică din natură. Acasă, în sală, puteţi refolosi aceste amprente, dacă faceţi 

plastilină de casă (ingrediente: sare, făină, apă, ulei) şi luați modelul amprentelor. După 

uscare, acestea pot fi vopsite, colorate, personalizate. Pot fi turnate în ghips şi diferite 

frunze. 
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14. Modelele naturii 

Scopul: observarea naturii, identificarea speciilor de arbori pe baza frunzelor 

Materiale necesare: hârtie, creioane cerate de diferite culori 

Copiii adună mai multe feluri de frunze, cu forme diferite şi tipuri de nervuri 

variate. Le aşează sub o coală de hârtie şi le haşurează peste hârtia albă cu un creion 

cerat (doar acolo unde se află frunza dedesubt). Participanții pot combina mai multe 

tipuri de frunze și mai multe culori - vor obţine un tablou foarte frumos, o amintire 

plăcută din excursie. La fel se poate haşura şi scoarţa unui trunchi, aşezând coala de 

hârtia direct pe trunchiul arborelui. 

 

15. Unde voi locui? 

Scopul: apărarea intereselor personale, formarea opoziţiei sociale în sensul pozitiv 

al cuvântului, asertivitate 

Materiale necesare: imagini cu specii de păsări și cuiburile acestora, aparat 

muzical pentru a reda sunetele păsărilor, CD cu sunetele păsărilor folosite în joc 

Se pregătesc fotografii cu diferite habitate unde o pasăre îşi poate construi cuibul: 

coronamentul unui copac, trunchiul unui copac cu o scorbură artificială, iarba în care e 

ascuns un cuib. Pregătim pozele cu păsări (alegem acele specii care au un cântec 

caracteristic şi îşi construiesc cuibul în locuri diferite): grangur (cuib în coronament), 

graur (cuib în scorbură), privighetoare (cuib pe sol, în iarbă). Pozele cu locurile de 

cuibărit le lipim pe pereţi, pe scaune, pe arbori etc. – punem mai multe poze decât 

numărul copiilor. Copiii vor juca rolul de păsări, li se lipeşte pe piept poza cu specia. Le 

spunem unde îşi construieşte cuibul fiecare pasăre, apoi urmează învăţarea cântecului. Îi 

aşezăm în cerc şi punem la calculator (sau aparatul de redare a sunetelor) unul dintre cele 

trei sunete. Acele păsări care îşi aud cântecul se ridică în picioare şi dau din aripi. 

Ascultăm sunetele la rând până când măcar câţiva dintre copii îşi recunosc singuri 

cântecul. Următoarea sarcină a păsărilor noastre: cine îşi aude cântecul, trebuie să ocupe 

un cuib. După ce fiecare pasăre şi-a ocupat cuibul cu sau fără ajutorul nostru, vine rândul 

nostru: ne vom transforma în personaje negative, care nu iubesc natura și nu au grijă de 

ea. Ne apropiem de o poză cu un loc de cuibărit neocupat şi o luăm de pe perete, 

amenințând că îl vom distruge: ex. Eu voi tăia acest copac. Eu voi ara această pajişte 

frumoasă. După ce am “distrus” mai multe habitate, ne apropiem de un habitat care este 

deja ocupat şi îl luăm. De obicei, primul copil se miră, nu înţelege ce se întâmplă, nu 

reacţionează nicicum. Tu îmi permiţi să-ţi distrug locuinţa? De ce nu o aperi? Când aud 

această întrebare, aproape toţi copiii ne atacă imitând ciripitul păsărilor şi pişcându-ne cu 

degetele. Se apără. După ce am atacat cuibul fiecăruia, ne apropiem din nou de o poză 

liberă, neocupată. În general, din nou lipseşte orice reacţie din partea copiilor. Voi vă 

protejaţi numai locurile voastre? De vecini nu vă pasă? La asemenea întrebări, toată 

grupa ne atacă, ciripind şi ciupind. La sfârşitul jocului, se poate purta o discuţie, 

spunându-le că omul trebuie să fie atent şi să aibă grijă nu numai de bunurile lui 

personale, ci şi de ale celorlalţi. 

Acest joc se poate juca şi fără partea inițială cu sunetele. 
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16. Renovarea cuibului 

Scopul: dezvoltarea abilităţilor de a se conforma regulilor şi normelor impuse de 

colaborare, dezvoltarea motricii fine 

Materiale necesare: minim 5-6 coşuri împletite, crengi, animale de plastic (hrană 

pentru berze) 

În acest joc, fiecare copil va fi barză albă. Înainte de începerea jocului copiii 

exersează pasul berzei (cu genunchii ridicaţi la abdomen, apoi picioare întinse). 

Educatoarea pregătește nişte coşuri împletite rotunde cu diametrul de aproximativ 50 cm 

şi înălţimea de 20 cm. Se taie crenguţe de aproximativ 30 cm lungime, însă de grosimi 

diferite, mai multe decât este necesar pentru umplerea coşurilor. Ca hrană pentru berze 

se pot folosi seturi de animale din plastic (trebuie să avem atât animale pe care le 

consumă cât şi animale pe care nu le consumă barza). Crengile vor fi împrăştiate iar 

hrana ascunsă, coşurile fiind amplasate în apropierea crengilor. Aceste coşuri reprezintă 

cuiburile vechi care trebuie renovate sau reconstruite. Dacă nu există posibilităţi 

financiare pentru achiziţionarea coşurilor, locul cuibului poate fi amenajat jos pe pământ. 

Copiii își iau rolul de berze care se află încă pe meleagurile îndepărtate ale Africii. 

Primesc vestea că în satul lor a sosit primăvara şi oamenii îi aşteaptă înapoi. Berzele se 

aliniază şi cu mâinile întinse zboară acasă, apoi caută câte un cuib. Înconjurând cuibul, 

îşi dau seama că acesta trebuie renovat. Participanții sunt atenționați că trebuie să 

construiască un cuib prielnic depunerii ouălor și înțeleg că trebuie să mai care nişte 

crengi. Crengile trebuie aduse după o anumită regulă: pe câmp se umblă ca barza, cu 

pasul descris mai sus, fiecare barză aduce doar o singură creangă o dată, pe care nu o 

prinde cu mâna, ci cu două crengi, de parcă ar fi un cleşte - aceste crengi rămân în mâna 

copilului până la sfârşitul jocului, acestea reprezentând ciocul berzei. La început copiilor 

le este greu să manevreze cele două crengi, dar pe parcurs apar tot feluri de idei noi (ex. 

unii aşează o a treia creangă pe primele două iniţiale). Dacă celor mai mici le este greu să 

prindă şi să manevreze cele două crengi ca pe un cleşte, atunci îi putem 

scuti de această regulă şi ei pot căra crengile una câte una cu mâinile. 

În fiecare grupă sunt copii care încearcă să trişeze, să ducă mai multe crengi 

deodată. De multe ori construiesc cuiburi cocoşate, dar de pe acestea ouăle se vor 

rostogoli. S-au observat și cazuri, în care furaseră crengile din cuibul vecin. Aici avem 

posibilitatea de a explica copiilor că animalele întotdeauna adună doar atâtea lucruri, 

obiecte, hrană, etc. de câte au nevoie şi nu fură de la vecin, nici măcar o creangă. 

Variante: După ce au renovat cuiburile, depun ouăle (imaginar) şi se aşează pe 

cuib pentru a le cloci. După ce puii au eclozat, aceştia sunt tare înfometaţi. Părinţii caută 

mâncare și au acces la animale de plastic pregătite în prealabil. Animalele care sunt 

consumate de barză, sunt puse în cuib, iar celelalte - lângă cuib. La urmă, se verifică 

dacă animalele au fost selectate corect. 

 

17. Pregătirea unei adăpătoare pentru animale 

Scopul: formarea atitudinii conştiente faţă de natură, a compasiunii și carității, a 

responsabilităţii 

Materiale necesare: sapă, lopată 
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În zilele calde de vară, lipsa apei reprezintă cel mai mare pericol pentru multe 

animale. Canalizarea străzilor, asfaltul şi betonul au dus la dispariţia aproape totală a 

surselor de apă pentru păsări. Prin amplasarea de adăpătoare putem mări numărul 

oaspeţilor înaripaţi, care ne vor vizita nu numai pentru a-şi potoli setea, ci şi pentru 

scăldat. Curăţarea penelor se numără printre activităţile importante din viaţa păsărilor. 

Adăpătoarea poate fi şi un obiect de decor al grădinii. Există foarte multe feluri de 

adăpători - cu picior, sculptate sau construite în aşa fel încât să pară cât mai naturale. 

Adăpătoarea nu trebuie să fie adâncă, ajunge un vechi vas plat, e bine dacă are o margine 

mai groasă pe care să se aşeze păsările când sosesc. Important e să asigurăm întotdeauna 

apă proaspătă. Dacă adăpătoarea nu are margine, putem pune în ea o piatră mai mare sau 

nişte crengi pe care să poată sta păsările. Adăpătoarea poate fi săpată în pământ. 

Important e să fie amplasată într-un loc liniştit şi umbros. Dacă avem pisici sau câini se 

recomandă aşezarea într-un un loc mai înalt, pe un suport. După amplasarea 

adăpătoarelor, pot trece chiar zile întregi până la apariţia primei păsări, însă aceasta este 

întâmpinată cu bucurie și entuziasm. 

 

18. Bătăile inimii arborilor 

Scopul: concentrarea atenţiei, trezirea interesului, formarea sentimentelor pozitive 

faţă de natură, observarea asemănărilor dintre specii foarte diferite 

Materiale necesare: stetoscop 

Arborii trăiesc, se hrănesc, respiră şi „sângele” lor circulă prin corpul lor – la fel 

ca la oameni. Bătăile inimii pădurii se pot asculta mai ales primăvara, când seva porneşte 

spre ramuri şi muguri. Căutăm un arbore cu trunchiul de minimum 20 cm, cu scoarţa 

subţire, de preferință o specie de foioase. Stetoscopul se ţine bine lipit de trunchi, 

nemişcat. Se recomandă încercarea a mai multor puncte. Copiii vor deveni curioşi, vor 

dori să știe de unde provine sunetul. După ce au ascultat copacii își vor asculta şi propria 

inimă (sau a colegilor) și vor compara sunetele. Se va discuta despre asemănările și 

deosebirile între circulația la plante și animale și om.  

 

19. Natura dezordonată 

Scopul: concentrarea, exersarea atenţiei, trezirea interesului, dezvoltarea spiritului 

de observație 

Materiale necesare: diferite obiecte artificiale sau naturale 

De-a lungul unui traseu sau într-o pădure ascundeţi 10-15 obiecte nepotrivite în 

natură, în general, sau pur și simplu care nu aparțin peisajului respectiv. Pentru a face 

jocul mai interesant, puteţi ascunde obiectele şi în locuri mai puţin vizibile. Copiii 

trebuie să găsească aceste lucruri ascunse, într-un anumit interval de timp. Câştigă 

echipa cu cele mai multe obiecte adunate. Se pot folosi și lucruri mai greu de detectat, 

cum ar fi: mere sub un stejar, frunze de fag sub un brad, frunze de stejar pe tufe, etc. 

 

20. Colorează natural 

Scopul: descoperirea naturii, plante colorante, dezvoltarea creativităţii 

Materiale necesare: hârtie, creioane, eventual lipici 

În primul rând copiii trebuie să deseneze ceva, în funcţie de tematica aleasă de 

educatoare, de exemplu o plantă, un animal sau un peisaj. Ei vor primi hârtie şi creion, 
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dar nu au voie să folosească creioane colorate sau carioci. Creionul se va folosi doar 

pentru contur, iar pentru colorare copiii trebuie să găsească anumite soluţii prin care să 

folosească elemente din natura înconjurătoare. Dacă nu vor ghici, îi putem ajuta cu 

câteva idei: petalele florilor, diverse părţi ale plantelor, sol umed, se pot lipi pe desen 

scoarţă, muşchi, pietricele etc. 

 

21. Ce s-ar întâmpla? 

Scopul: dezvoltarea gândirii logice, trezirea interesului, consolidarea cunoștințelor 

despre natură 

Materiale necesare: imagini cu plante, animale, păsari, om, soare, apă și altele. 

Educatorul prezintă toate imaginile copiilor, apoi pe rând exclude câte una din 

imagini, iar copiii trebuie să spună ce se va întâmpla cu celelalte “obiecte” dacă pe 

Pămînt va dispărea acel element. Se formulează concluzii, cât de importante sunt fiecare 

din aceste obiecte și cât de interdependente sunt ele. 

 

22. Semne ecologice 

Scopul: dezvoltarea creativităţii și a spiritului ecologic 

Materiale necesare: foi de desen, creioane colorate 

Se propune copiilor să deseneze semne de ocrotire a naturii pe diverse tematici: 

“Nu rupe plantele. Lasă florile frumoase să rămână în natură” 

“Nu distruge cuiburile păsărilor” 

“Nu prinde fluturași, greierași și alte insecte. Lasă-le să se bucure de viață” 

“Nu arunca gunoiul pe jos” etc. 

În scopul conștientizării ecologice poate fi propusă elaborarea unui “Cod de 

conduită față de natură”. Copiii vin cu diferite idei și în prima etapă se notează toate, fără 

a fi criticate. Ulterior se discută și se expun într-o ordine logică. La final va rezulta un 

cod cuprinzând regulile de conduită pe care copiii vor trebui să le urmeze, iar celor care 

le vor încălca li se va atrage atenția de către colegi.  

 

23. Arborele nostru  

Scopul: descoperirea naturii, consolidarea cunoștințelor despre natură 

Materiale necesare: hârtie colorată, carioci, vopsele, clei, foarfece, o coală mare 

de hârtie, materiale din natură (pene, pietricele, frunzulițe, rămurele etc.). 

În timpul unei excursii în mijlocul naturii copiii pot colecta diverse materiale 

naturale. Mai târziu se confecționează împreună cu copiii materiale ilustrative pentru 

clasă sub formă de arbore, pe care viețuiesc diferite animale, păsări, insecte dăunătoare 

etc. Nu uitați nici de plante, ciuperci și organismele ce populează rădăcinile. Pe un astfel 

de „arbore” copiii pot lipi în timpul jocului imaginile animalului care viețuiește acolo. Ei 

vor căuta, împreună cu educatoarea, animalele care: viețuiesc în coroana arborelui, sunt 

dăunătoare, viețuiesc sub coroana lui, se alimentează cu fructele sau alte părți ale acestui 

arbore etc. 

 

24. Nu dorim un mediu de care să ne folosim numai o singură dată  

Scopul: dezvoltarea capacității de a distinge între obiectele de unică folosință și 

cele durabile, conștientizarea problemei deșeurilor  
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Materiale necesare: obiecte de unică folosință 

Educatoarea întocmește o colecție de obiecte de unică folosință. Acestea trebuie 

să fie binecunoscute, cum ar fi: cutii de conserve, sticle de Cola, ambalaje de hârtie, 

pahare, farfurii sau tacâmuri de plastic etc. În timpul jocului fiecare copil trebuie să 

găsească pentru câte un obiect inclus în listă un „alter ego”, adică un obiect de utilizare 

multiplă sau permanentă, care l-ar putea înlocui. Acest joc poate fi organizat și în echipe, 

una din ele numind obiectul, iar cealaltă alternativa. În final se fac totalurile și se discută 

despre problema obiectelor de unică folosință care generează mari cantități de deșeuri, 

precum și despre importanța utilizării obiectelor durabile. 

 

25. Animalele amestecate 

Scop: consolidarea cunoştinţelor despre animalele domestice şi sălbatice; 

recunoaşterea lor, a mediului lor de viaţă 

Materiale necesare: siluete sau imagini cu animale sălbatice şi domestice, sfoară 

Jocul este colectiv. Se delimitează cu o sfoară două cercuri. Într-unul dintre ele se 

așează figurinele sau imaginile cu animale, amestecate cele domestice și sălbatice, iar 

celălalt rămâne gol. Educatoarea povesteşte următoarea întâmplare: ,,Într-o zi, găsind 

poarta deschisă, animalele de la Grădina Zoologică s-au furişat afară şi au intrat într-o 

curte din apropiere, amestecându-se cu animalele domestice care se găseau în acea curte. 

,,Voi trebuie să-i ajutaţi pe îngrijitori să aleagă animalele care trebuie duse înapoi la 

Grădina Zoologică.” După aceea fiecare copil, pe rând, alege câte un animal sălbatic și îl 

mută în celălalt cerc (în Grădina Zoologică). Se corectează eventualele greşeli.  

 

26. Paleta de culori naturale 

Scopul: descoperirea naturii, dezvoltarea spiritului de observație  

Materiale necesare: hârtie colorată în cât mai multe culori, eventual cutii pentru 

colectarea lucrurilor 

Grupa se împarte în perechi, fiecare pereche primeşte o hârtie colorată, ei trebuie 

să găsească culoarea respectivă în natură. 

Variante: 

1. Perechile primesc o coală de hârtie colorată și nu le arată celorlalte perechi 

culoarea. Perechile adună şi/sau notează cât mai multe obiecte de acea culoare. Pe baza 

obiectelor adunate, ceilalţi participanţi trebuie să ghicească care a fost culoarea primită. 

Jocul se poate juca şi cu ajutorul diferitelor forme. 

2. Grupa se împarte în trei echipe, fiecare alege o culoare din cele trei culori de 

bază (roşu, galben, albastru). Echipele trebuie să găsească din natură (în afară de 

animale) cât mai multe nuanţe din culoarea primită. Se acceptă doar lucruri naturale, 

acestea trebuie prezentate pe nume. La final, nuanțele cele mai apropiate sunt așezate 

una lângă cealaltă, echipele realizând o paletă de culori cu ajutorul naturii. 

 

27. Observații în natură 

Scopul: descoperirea naturii, consolidarea cunoștințelor despre natură 

Materiale necesare: - 

Un alt tip de activitate prin care se poate realiza educaţia ecologică în grădiniţa de 

copii este observația în natură. Astfel, la tema ,,Păsări călătoare” se vor prezenta copiilor 
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poveşti şi poezii privind barza sau rândunica iar ulterior se va face o vizită pentru 

observarea unor cuiburi, copiii reuşind astfel să observe direct cuiburi de rândunică sau 

barză şi chiar părinții hrănindu-şi puii. Aceste observații îi dau posibilitatea educatoarei 

să prezinte pe înţelesul copiilor unele elemente privind echilibrul ecologic, relaţiile 

dintre organismele vii, precum dintre acestea și mediul înconjurător, a fenomenului 

dispariţiei păsărilor călătoare în timpul migraţiei și consecinţele scăderii numărului 

acestora.  
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Fișa de lucru Nr. 1

Indicați prin săgeți albastre care este drumul unei picături de ploaie. 
De unde provine apa de la robinet?  Completați desenul cu acest aspect: 

apa potabilă. Colorați desenul.
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Fișa de lucru Nr. 2

Colorați cele patru desene și indicați în care dintre ele sunt ilustrate plante 
spontane (sălbatice) și în care plante cultivte. De unde știți?  
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Fișa de lucru Nr. 3

Populați această pădure cu animalele și plantele caracteristice. 
Colorați desenul.
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Fișa de lucru Nr. 4

Desenați mediul de viață al scoicilor și căluțului de mare. 
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Fișa de lucru Nr. 5

RITMUL ANOTIMPURILOR. Primăvara
Completați desenul astfel încât să ilustreze primăvara
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Fișa de lucru Nr. 6

RITMUL ANOTIMPURILOR. Vara
Completați desenul astfel încât să ilustreze vara
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Fișa de lucru Nr. 7

RITMUL ANOTIMPURILOR. Toamna
Completați desenul astfel încât să ilustreze toamna
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Fișa de lucru Nr. 8

RITMUL ANOTIMPURILOR. Iarna
Completați desenul astfel încât să ilustreze iarna
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Fișa de lucru Nr. 9

De cine fuge iepurașul? Desenați dușmanii lui.  
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Fișa de lucru Nr. 10

Colorați cele păsări. Unde trăiesc ele? Încercuiți-le pe cele migratoare 
(călătoare). 
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Fișa de lucru Nr. 11

Desenați lucrurile de care are nevoie Azor.  
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Fișa de lucru Nr. 12

Ce exprimă Azor? Care sunt semnele care indică aceste sentimente? Ce ar 
fi putut să îi determine aceste sentimente?
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Fișa de lucru Nr. 13

Colorați animalele. Încercuiți-le pe cele domestice.
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Desenați lucruri pe care le mănâncă veverița

Fișa de lucru Nr. 14
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Fișa de lucru Nr. 15

Desenați lucruri pe care le mănâncă ursoaica
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Fișa de lucru Nr. 16

Desenați mediul de viață al delfinului. Colorați desenul.
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Fișa de lucru Nr. 17

Colorați păsările sălbatice 
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Fișa de lucru Nr. 18

Indicați prin săgeți lanțul trofic din această baltă. Completați  desenul cu 
alte animale și relațiile trofice dintre ele. 
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Fișa de lucru Nr. 19

Indicați prin săgeți lanțul trofic din pajiști. Completați  desenul cu alte 
animale și relațiile trofice dintre ele. 
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Fișa de lucru Nr. 20

Liliacul acesta s-a rătăcit de familia lui. Ajutați-l să își găsească drumul 
spre colonia de iernare din peșteră
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Fișa de lucru Nr. 21

Colorați acele obiecte care nu consumă energie electrică
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Fișa de lucru Nr. 22

Care lucruri dăunează naturii și de ce? Colorați ceea ce ajută natura. 
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Fișa de lucru Nr. 23

Colorați cele patru containere în culorile corespunzătoare colectării 
selective a deșeurilor. Indicați apoi prin săgeți care este locul ficărui deșeu.
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