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Cuvânt	înainte 	
	
 

Vârsta copilăriei este vârsta întrebărilor. Pe parcursul 
desfășurării activităților de educație ecologică la clasele mici 
învățătoarele se vor confrunta cu întrebări de genul: „de ce 
sunt orile colorate?”, „de ce își pierd stejarii frunzele toamna 
dar brazii nu?”, dar și „de ce să plantăm copaci?” sau „ce pot 
să fac pentru a proteja natura?”. Aceste întrebări trădează un 
interes pentru realitatea mediului înconjurător, iar pentru o 
educație ecologică ecientă trebuie să oferim copiilor 
răspunsurile pe care le cer, atât privitor la fenomenele și 
procesele din natură, cât și la justicarea atitudinii și conduitei 
e care dorim să le-o dezvoltăm.   

Îndrumătorul de față este o completare a Îndrumarului 
pentru educația ecologică în grădiniță. El pune accentul în 
principal pe interacțiunea omului cu natura, noțiunile de bază 
ale ecologiei ind prezentate anterior. Sunt prezentate în 
special serviciile pe care ni le oferă natura, precum și pe 
degradarea și protecția mediului. 

Opțiunile de activități aplicative, practice, la clasa 0 sunt 
similare cu cele de la grădiniță, ind bazate în principal pe 
activități manuale, jocuri și desen. Acestea au fost prezentate 
în volumul anterior, astfel am menținut pentru capitolul nal 
doar prezentarea activităților care au fost desfășurate cu 
grupele de copii în cadrul proiectului „Școlarii de azi, Voinicii 
de mâine”.  
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1. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN ȘCOALĂ -   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 și să se intensifice în școala primară. 
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 acestei vârste care facilitează educația ecologică în școala 
primară. La acestea se adaugă faptul că, în contextul social prezent, învățătoarele 
au un rol aproape la fel de important ca părinții în educația copilului, întrucât el 
petrece adesea mai mult timp la școală decât acasă.  

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. 
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Abordarea educaţiei ecologice în clasa 0, la fel ca la grădiniță, prezintă 
anumite particularităţi metodologice. La vârsta această vârstă educaţia ecologică 
ţine mai mult de formarea deprinderilor şi trăirilor afective. Contactul cu mediul şi 
cu problemele sale trebuie să îmbrace la această vârstă aspecte practice şi să 
provoace trăiri emoţionale. 

 
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, 

activităţi ştiinţifice, artistice, practice, sportive sau religie. Din multitudinea 
formelor de manifestare menţionăm: observaţii în natură, experimente, povestiri 
ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive sau 
expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv - distractive, labirinturi 
ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu 
specific educaţional, concursuri. Tematicile care pot fi parcurse sunt stabilite în 
funcţie de subiectul propus: "Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite anotimpuri", 
"Ce se întamplă iarna cu plantele şi animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura 
se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", "Ce ne învaţa natura?", "S.O.S. 
natura...", "Culorile şi sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului meu", 
"Curiozitati ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume ecologice", 
etc. Procesul de învăţare este susţinut de materiale didactice variate, mijloacele 
audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei ecologice. Metodele 
şi tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate pentru vârsta copiilor din 
clasa 0. Ele sunt grupate în patru categorii:  

a. Metode de comunicare: orală (pozitive, interogative, rezolvarea 
problemelor); vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetului); de comunicare 
interioară (bazate pe limbajul intern).  

b. Metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia 
sistematică, studiul de caz) şi indirectă (demonstraţia, modelarea etc.).  

c. Metode fundamentate pe acţiune practică: externă, reală (exerciţiul în aer 
liber, lucrările practice, activităţi creative) şi fictive sau simulare (jocuri didactice, 
jocuri de simulare).  

d. Instruirea informaţională: instruirea cu ajutorul calculatorului (lecţiile 
interactive prin programul AEL-Advanced eLearning);  

Aceste metode vizează: cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de mediu,  
descrierea şi explicarea unor fenomene obiective şi a relaţiilor din mediul natural, 
dezvoltarea spiritului de observare şi formarea unui set de valori pozitive faţă de 
mediu şi a motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului.

 
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.  
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2. CE FACE NATURA PENTRU NOI? –  SERVICIILE ECOSISTEMICE 

Noțiunea de ecosistem este foarte larg utilizată în ecologie și în domeniile 
conexe, cum ar fi educația ecologică, ea apărând adesea în materialele informative 
adresate publicului larg. 

Ecosistemul este o comunitate de organisme vii, împreună cu componentele 
nevii ale mediului lor (precum aerul, apa și componenta minerală a solului, dar și 
energia solară, clima etc.), interacționând ca sistem. Toate plantele și animalele, 
chiar și microorganismele care trăiesc în sol, între care se stabilesc diferite tipuri 
de relații, sunt părțile vii ale unui ecosistem, formând biocenoza. Biotopul este 
constituit din spațiul geografic ocupat de ecosistem, dar și de totalitatea factorilor 
de mediu și interacțiunile dintre acestea, reprezentând partea nevie a 
ecosistemului. Aceste componente biotice și abiotice sunt interdependente fiind 
legate între ele printr-un circuit de substanțe și un flux de energie. Astfel, 
organismele vii nu pot exista independent de factorii de mediu și, la rândul lor, 
acestea modelează mediul lor de viață. Ca exemple de ecosisteme se pot menționa 
un lac, o pajişte, un deşert, o pădure.  

Ecosistemele reprezintă fundamentul biosferei și determină starea de 
sănătate a întregului sistem pământesc. Milioane de specii populează Pământul. 
Marea majoritate câștigă energie pentru a sprijini metabolismul lor fie direct de la 
soare, în cazul plantelor, sau, în cazul animalelor și microorganismelor, de la alte 
organisme prin hrănirea cu plante, animale, parazitism sau descompunerea 
materiei organice moarte. Pentru desfășurarea proceselor fiziologice în vederea 
menținerii în viață precum și pentru reproducere, organismele folosesc energie și 
nutrienți. Plantele terestre obțin apă în principal din sol, în timp ce animalele o 
primesc în principal din apa liberă în mediul înconjurător sau din mâncarea lor. 
Plantele primesc cea mai mare parte a nutrienților lor din sol sau apă, în timp ce 
animalele tind să obțină nutrienții lor din alte organisme. Microorganismele sunt 
cele mai versatile, obținând substanțe nutritive din sol, apă, alimente sau alte 
organisme. Organismele interacționează unul cu celălalt în cadrul diferitelor tipuri 
de relații, cum sunt cele de competiție, prădătorism, parazitism sau facilitare, cum 
ar fi polenizarea, dispersarea semințelor și asigurarea habitatului.  

Prin urmare, pentru ca un ecosistem să fie funcţional este necesar ca el 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 speciile care aparțin acestor 
trei categorii poartă denumirea de relaţii trofice. Aceste trei elemente ne asigură 
circuitul substanţelor în natură. Soarele furnizează energia necesară ecosistemului, 
care intră (unidirecţional) în circuit cu ajutorul plantelor. Aceste legături 
fundamentale între organisme, precum și între organisme și mediu constituie un 
sistem interactiv aflat mereu în schimbare. 
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Deoarece organismele interacționează între ele și cu mediul lor fizic,  ele 
produc, dobândesc sau descompun biomasa. De asemenea, are loc transportul de 
nutrienți între apă, sediment, sol și organisme. Plantele terestre transportă de 
asemenea apă din sol în atmosferă. În realizarea acestor funcții, ecosistemele 
furnizează oamenilor materiale sub formă de alimente, fibre și materiale de 
construcție și contribuie la reglementarea calității solului, a aerului și a apei. 
Aceste relații sună simplu, în general, dar sunt în fapt extrem de complexe, 
deoarece fiecare specie are cerințe unice pentru  condițiile de mediu și fiecare 
specie interacționează atât cu acestea cât și cu restul speciilor din biocenoză. 
Perturbările recente, determinate în principal de activitățile umane, au dus la 
schimbarea, într-o mare măsură a acestor ecosisteme. 

Oamenii sunt o componentă a acestora ecosisteme, adesea dominantă. 
Indiferent dacă este dominant sau nu, omul depinde pentru susținere, la fel ca toate 
celelalte specii, de proprietățile ecosistemului și de rețeaua de interacțiuni dintre 
organisme în interiorul acestuia

 
și între ecosisteme.

 
Din păcate, foarte multe sisteme naturale sunt influenţate de om, care 

modifică capacitatea acestora 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.

 
Biodiversitatea este variabilitatea în rândul organismelor vii. Aceasta 

include diversitatea în interiorul și între specii (diversitatea specifică) și 
diversitatea în interiorul și între ecosisteme (diversitatea ecosistemică sau 
ecodiversitatea). Biodiversitatea este sursa multor bunuri ecosistemice, cum ar fi 
resursele alimentare și genetice; schimbările în biodiversitate pot influența oferta 
de servicii ecosistemice. Varietatea de specii și a habitatelor lor are 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 serios 
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) care 
se scot din oceane în fiecare an și care reprezintă o parte importantă a hranei 
pentru populațiile umane. 
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Serviciile ecosistemice 
Termenul de servicii ecosistemice (sau mai rar servicii de mediu) a fost 

introdus într-un raport din 1970 al studiului privind problemele de mediu critice, 
care include servicii incluse în polenizarea insectelor, pescuitul, reglementarea 
climei și controlul inundațiilor. În următorii ani s-au folosit variații ale termenului, 
însă în cele din urmă "serviciile ecosistemice" s-a încetățenit atât în literatura 
științifică cât și în cea de popularizare. Conceptul serviciilor ecosistemice a 
continuat să se extindă și include obiective socio-economice și de conservare. 
Serviciile ecosistemice sunt definite simplu ca fiind beneficiile pe ca re societatea 
umană le obține de la ecosisteme. Oamenii caută multe servicii din ecosisteme și, 
astfel, percep condițiile unui ecosistem în raport cu capacitatea sa de a furniza 
serviciile dorite. Abilitatea ecosistemelor de furnizare a serviciilor poate fi 
evaluată printr-o varietate de metode. Evaluarea stării ecosistemelor, a prestării de 
servicii și relația lor cu bunăstarea umană necesită o abordare integrată. Acest 
lucru face posibilă desfășurarea unui proces decizional pentru a determina ce 
serviciu sau set de servicii este apreciat cel mai mult și cum să se dezvolte 
abordări pentru menținerea serviciilor prin gestionarea durabilă a sistemului. 

Serviciile ecosistemice directe sunt clasificate în trei categorii: serviciile de 
aprovizionare, de exemplu a apei și hranei, serviciile de reglare, de exemplu a 
inundațiilor sau epidemiilor și serviciile culturale, care includ beneficiile spirituale 
și recreaționale. Serviciile de suport, printre care circulația nutrienților sau 
productivitatea, fac posibil ca ecosistemul să ofere serviciile anterior menționate, 
menținând condițiile necesare pentru existența vieții pe Pământ.  

 

2.1. Serviciile de suport  

 
Serviciile de suport sunt cele care sunt necesare pentru asigurarea tuturor 

celorlalte tipuri de servicii ecosistemice de care se deosebesc prin faptul că 
impactul pozitiv asupra societății umane este fie indirect, fie se face simțit într -o 
perioadă lungă de timp. Restul serviciilor ecosistemice în schimb, au efecte directe 
și pe termen scurt asupra oamenilor. Unele servicii, cum ar fi controlul eroziunii, 
pot fi considerate atât ca și funcție de suport cât și de reglaj, depinzând de scara 
temporală de referință. De exemplu, oamenii nu utilizează direct serviciul de 
formare a solului, dar schimbări în acesta afectează indirect populația umană prin 
impactul asupra serviciului de aprovizionare cu hrană. În mod similar, climatul 
este considerat ca serviciu de reglaj întrucât schimbările în cadrul ecosistemului 
pot avea un impact asupra climatului local sau global pe perioade de timp 
relevante pentru deciziile care se iau (decenii), în timp ce producția de oxigen 
(prin fotosinteză) este considerată serviciu de suport, întrucât orice impact al 
schimbării concentrației de oxigen din atmosferă s-ar face resimțit doar după o 
perioadă foarte lungă de timp. Alte exemple  de servicii de suport sunt producția 
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primară, producția de oxigen atmosferic, formarea și retenția solului, circulația 
nutrienților, circulația apei și asigurarea habitatului. Fiecare parte a Pământului 
produce un pachet de servicii ecosistemice. Intervențiile umane pot spori unele 
servicii, deși deseori în detrimentul altora. Astfel, intervențiile umane au sporit în 
mod dramatic serviciile de aprovizionare cu alimente prin răspândirea 
tehnologiilor agricole, deși acest lucru a dus la modificarea altor servicii, cum ar fi 
reglajul hidric. Din acest motiv, este esențială o abordare multisectorială pentru a 
evalua pe deplin schimbările în serviciile ecosistemice și impactul acestora asupra 
oamenilor. Abordarea multisectorială analizează aprovizionarea și starea fiecărui 
serviciu ecosistemic, precum și interacțiunile dintre acestea. Atunci când se 
evaluează serviciile ecosistemice, este adesea convenabil să se lege analiza 
spațială și temporală în raport cu serviciile sau serviciile ecosistemelor examinate. 
Astfel, un bazin hidrografic este adesea cea mai indicată scară de raportare pentru 
examinarea schimbărilor în serviciile de apă, în timp ce o anumită zonă 
agroecologică poate fi mai potrivită pentru evaluarea modificărilor producției 
vegetale. 

Serviciile de suport mențin condițiile pentru viața pe Pământ, dar pot afecta 
oamenii doar indirect (prin sprijinirea producției unui alt serviciu, deoarece 
formarea solului susține producția de alimente) sau pe perioade foarte lungi (cum 
ar fi rolul ecosistemelor în producerea oxigenului). Deoarece legătura cu 
beneficiile umane este indirectă, spre deosebire de celelalte servicii ecosistemice, 
o scală normativă pentru evaluarea stării unui serviciu nu este întotdeauna 
practică. De exemplu, producția primară este un serviciu fundamental de suport, 
deoarece viața necesită producerea de compuși organici. Dar, dacă producția 
primară globală ar crește cu 5% în următorul secol, ar fi dificil să clasificăm 
schimbarea ca o îmbunătățire sau degradare a serviciului, deși cu siguranță ar fi o 
schimbare semnificativă. 

 

2.2. Serviciile de aprovizionare 

 

Servicii de aprovizionare ale ecosistemelor sunt cele care asigură societății 
umane o serie de produse. Alimentele includ o gamă vastă de produse derivate din 
plante, animale și microorganisme. Majoritatea dintre acestea sunt produse de 
ecosisteme antropice, în special culturi agricole, iazuri piscicole etc., dar pot să 
provină și din ecosistme seminaturale sau chiar naturale, de exemplu păduri, lacuri 
naturale sau ecosisteme litorale. O altă categorie de produse sunt fibrele. Acestea 
includ materiale precum lemn, iută, cânepă, mătase și multe alte produse derivate 
din plante. Lemnul, bălegarul și alte materiale biologice servesc drept surse de 
energie, fiind utilizate ca și combustibili. Resursele genetice includ genele și 
informațiile genetice utilizate pentru creșterea animalelor și a plantelor și 
biotehnologia. De asemenea, multe medicamente (Fig. 1), biocide, aditivi 

 



10 

alimentari și alte materiale biologice, cum sunt rășinile sau latexul arborelui de 
cauciuc (Fig. 2) provin din ecosisteme naturale.  

 

 
 

Fig. 1. Arborele de chinină, din a cărui scoarță se extrage chinina, o substanță care o lungă perioadă de 
�mp a fost singurul remediu pentru tratarea malariei  

(www.linkedin.com/pulse/cinchona-source-quinine-its-historical-role-treatment-madyson-vanhyll) 

 

 
 

Fig. 2. Arborele de cauciuc, originar din pădurile tropicale sud-americane, din seva (numită latex) căruia 
se fabrică cauciucul natural 

(h�p://www.southernenterprisesgroup.com ) 

 
Produsele animale, cum ar fi coarne și cochilii, sau unele specii de plante, în 

special dintre cele cu flori sunt folosite ca ornamente, deși valoarea acestor resurse 
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este deseori determinată cultural, acesta fiind un exemplu de legături între 
categoriile de servicii ecosistemice. Alte produse care sunt oferite de ecosisteme 
sunt apa dulce și aerul oxigenat, acestea fiind alte exemple de legături între 
categorii - în acest caz, între serviciile de aprovizionare și de reglaj.  

Prin supraexploatare funcția de aprovizionare a ecosistemelor este 
perturbată și poate fi ireversibil degradată. Pescuitul marin oferă exemple de 
degradare a unui serviciu ecosistemic chiar dacă producția a fost temporar 
menținută sau crescută prin recoltarea mai intensă. Numeroase activități de pescuit 
din întreaga lume au fost supraîncărcate, prezentând o tendință generală de 
creștere rapidă a producției urmată de prăbușirea pescuitului. Acest lucru s-a 
întâmplat în cazul mai multe specii de importanță piscicolă.  

Modele similare pot fi găsite cu aproape toate celelalte servicii de furnizare. 
Producția agricolă, de exemplu, poate fi menținută prin adăugarea de îngrășăminte 
și prin utilizarea de noi soiuri de plante, chiar dacă potențialul productiv al 
ecosistemului este degradat prin eroziunea solului. Aproximativ 40% din suprafața 
agricolă a fost puternic sau foarte puternic degradată în ultimii 50 de ani prin 
eroziune, salinizare, compactare, epuizarea nutrienților, degradarea biologică sau 
poluarea, chiar dacă producția globală de alimente a crescut. Atâta timp cât 
capitalul fabricat poate compensa pierderile din capitalul natural al ecosistemului, 
producția agricolă poate fi menținută. În acest caz, totuși, capitalul natural și cel 
natural nu sunt perfect substituibile și odată ce se atinge un nivel critic de 
degradare a solului, producția agricolă va scădea.  

 

2.3. Serviciile de reglaj  

 
Serviciile de reglaj sunt avantajele obținute prin reglementarea proceselor 

ecosistemice, inclusiv întreținerea calității aerului. Ecosistemele au rol în schimbul 
de substanțe din atmosferă, contribuind în primul rând la echilibrul dintre oxigen 
și dioxid de carbon, dar și la extragerea substanțelor chimice nocive din atmosferă, 
influențând multe aspecte ale calității aerului.  

Reglajul climatic. Ecosistemele influențează clima atât la nivel local, cât și 
la nivel global. De exemplu, la scară locală, schimbările în acoperirea pământului 
pot afecta atât temperatura, cât și precipitațiile. La scară globală, ecosistemele 
joacă un rol important în climă prin izolarea sau emisia de gaze cu efect de seră.  

Reglajul hidric. Timpul și amploarea recirculării apei, a inundării și 
reîncărcării acvifere pot fi puternic influențate de schimbările în ceea ce privește 
acoperirea pământului, incluzând, în special, modificările care schimbă potențialul 
ecosistemului de stocare a apei, cum ar fi conversia zonelor umede sau înlocuirea 
pădurilor cu culturi agricole sau cu zone urbane.  

Controlul eroziunii. Acoperirea vegetativă joacă un rol important în 
reținerea solului și în prevenirea alunecărilor de teren.  
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Purificarea apei și tratarea deșeurilor. Ecosistemele pot fi o sursă de 
impurități în apa proaspătă, dar pot ajuta și la filtrarea și descompunerea deșeurilor 
organice introduse în apele interioare și în ecosistemele marine și de coastă. 

Reglajul epidemiilor. Schimbările în ecosisteme pot modifica în mod direct 
abundența agenților patogeni umani, cum ar fi holera, și pot modifica abundența 
vectorilor de boală, cum ar fi țânțarii. Schimbările ecosistemului afectează 
prevalența dăunătorilor și a bolilor animalelor și culturilor. 

Protecția împotriva furtunilor. Prezența ecosistemelor de  coastă, cum ar fi 
mangrovele și recifele de corali, poate reduce în mod dramatic pagubele produse 
de uragane sau valuri mari. 

Polenizarea. Pentru a fi polenizate, plantele trebuie să atragă (petalele au rol 
de semnale) şi să recompenseze polenizatorii. Cei mai importanți polenizatori sunt 
insectele. Plantele polenizate de insecte poartă denumirea de plante entomofile. 
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, între care majoritatea speciilor de orhidee, recurg la o singură specie 
de insectă. Majoritatea speciilor de plante pot fi însă polenizate de diferite specii 
de polenizatori. Schimbările ecosistemului afectează distribuția, abundența și 
eficacitatea polenizatorilor. În absența polenizatorilor sau în condițiile în care 
densitatea acestora este scăzută, producțiile agricole (în special a pomilor 
fructiferi) pot fi serios afectate. În prezent, la nivel global, populațiile de albine 
sunt declin (Fig. 3), în special ca urmare a intensificării agriculturii și a utilizării la 
scară largă a pesticidelor, ceea ce are efect scăderea importantă a producției de 
miere dar și a unor culturi, cum este cea de migdali din California.  

 

Fig. 3. Mortalitate în masă în cadrul populațiilor de albine din Elveția  
(h�p://www.greenpeace.org/interna�onal/en/news/Blogs/makingwaves/bees -in-decline-how-long-

will-syngenta-deny)  
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2.4. Serviciile culturale  
 
Serviciile culturale sunt beneficiile nemateriale pe care oamenii le obțin din 

ecosisteme prin îmbogățirea spirituală, dezvoltarea cognitivă, reflecția, recrearea și 
experiențele estetice, inclusiv diversitatea culturală. Diversitatea ecosistemelor 
este un factor care influențează diversitatea culturilor.  

Valori spirituale și religioase. Multe religii atribuie valori spirituale și 
religioase ecosistemelor sau componentelor lor. Ca exemplu pot fi date speciile 
totemice ale diferitelor grupuri culturale indigene din America de Nord. 

Sisteme de cunoștințe (tradiționale și formale). Ecosistemele influențează 
tipurile de sisteme de cunoaștere dezvoltate de diferite culturi. 

Valori educaționale. Ecosistemele, componentele și procesele acestora oferă 
baza pentru educația formală și informală în multe societăți.  

Inspirație. Ecosistemele oferă o bogată sursă de inspirație pentru artă (Fig. 
4), folclor, simboluri naționale, arhitectură și publicitate. 

  

 
 

Fig. 4. Iazul cu nuferi – Claude Monet 
(www.cmonetgallery.com/top-monet-pain�ngs.aspx) 

 
Valori estetice. Mulți oameni găsesc o frumusețe sau o valoare estetică în 

diferite aspecte ale ecosistemelor, reflectate în sprijinul acordat parcurilor și 
selecția locațiilor de locuit (Fig. 5).  

Relații sociale. Ecosistemele influențează tipurile de relații sociale care sunt 
stabilite în anumite culturi. Societățile de pescuit, de exemplu, diferă în multe 
privințe în relațiile lor sociale de societățile nomade sau de societățile agricole.   
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Fig. 5. Locuință în mijlocul naturii 
(www.pinterest.com/pin/528117493783366409)  

 
Sensul locului. Mulți oameni apreciază "sentimentul locului" care este 

asociat cu caracteristicile recunoscute ale mediului lor, inclusiv aspecte ale 
ecosistemului.  

Valorile patrimoniului cultural. Multe societăți acordă o mare valoare 
menținerii peisajelor importante ("peisaje culturale") sau speciilor semnificative 
din punct de vedere cultural.  

Recreere și ecoturism. Oamenii aleg de multe ori unde să-și petreacă timpul 
liber bazat, în parte, pe caracteristicile peisajelor naturale sau cultivate într-o 
anumită zonă.  

Serviciile culturale sunt strâns legate de valorile și comportamentele umane, 
precum și de instituțiile și modelele organizațiilor sociale, economice și politice. 
Astfel, percepțiile privind serviciile culturale sunt mai predispuse să difere între 
indivizi și comunități decât, de exemplu, percepțiile asupra importanței producției 
alimentare. 

Evaluarea condiției serviciilor culturale este mai dificilă. Unele servicii 
culturale sunt legate de un serviciu de furnizare (cum ar fi pescuitul de agrement) 
care poate servi ca măsură a serviciului cultural. Evaluarea stării serviciilor 
culturale depinde în mare măsură de utilizarea umană a serviciului. De exemplu, 
condiția unui serviciu de reglaj, cum ar fi calitatea apei, poate fi ridicată chiar dacă 
oamenii nu folosesc apa curată produsă, dar un ecosistem oferă servicii culturale 
numai dacă există oameni care prețuiesc patrimoniul cultural asociat cu acesta. 
Informațiile despre starea serviciilor culturale pot fi obținute prin identificarea 
caracteristicilor specifice ale ecosistemului care au o semnificație cul turală, 
spirituală sau estetică și apoi examinarea tendințelor în aceste caracteristici. Spre  
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exemplu, somonul este o specie totemică sau venerată în aproape toate părțile 
lumii în care sunt găsite și astfel degradarea stocurilor de somon sălbatic 
reprezintă degradarea unui serviciu cultural furnizat de ecosistem. Dar informațiile 
despre serviciile culturale sunt dificil de obținut și de cuantificat: tigrii, de 
exemplu, rămân specii totemice chiar și în zonele în care au dispărut de zeci de 
ani.  

Substituția serviciilor 
Pentru unele dintre serviciile ecosistemice există substitute tehnologice dar 

cel mai adesea costul unei înlocuiri tehnologice este ridicat și ea nu poate înlocui 
toate serviciile pierdute. De exemplu, instalațiile de tratare a apei pot înlocui acum 
ecosistemele în furnizarea de apă potabilă curată, deși acest lucru este costisitor și 
nu îndepărtează impactul poluării apei asupra altor componente ale ecosistemului 
și a serviciilor pe care le oferă. Un alt rezultat al înlocuirii este că deseori 
persoanele care obțin beneficii nu sunt cele care au beneficiat inițial de serviciile 
ecosistemice. De exemplu, producția locală de pești de coastă poate fi înlocuită de 
acvacultura creveților în regiunile tropicale, dar persoanele care trăiesc din 
pescuitul de captare nu sunt cele care ar beneficia de pe urma noilor instalații de 
acvacultură pentru creveți.  
 

2.5. Serviciile oferite de diferite tipuri de ecosisteme  

 
Serviciile furnizate de ecosistemele acvatice  
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). 
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 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, având o inerție termică mult mai mare comparativ cu uscatul are un 
important rol în reglarea climei și a fenomenelor meteorologice. 
 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 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 d obândit 
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. 
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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. 
 

Serviciile ecosistemice ale mlaștinilor 

Mlaştinile sunt ecosisteme terestre cu exces de apă, în care are loc 
acumularea de materie organică. În funcție de gradul de aciditate, mlaștinile se 
împart în două categorii: eutrofe, bogate în nutrienți, și oligotrofe, sărace în 
nutrienți și acide. Primele se dezvoltă de obicei în condițiile unui climat mai cald, 
care permite dezvoltarea unei comunități microbiene bogate care mineralizează 
materia organică moartă și recirculă o parte din nutrienți. Mlaștinile oligotrofe, 
numite și mlaștini de turbă (Fig. 6), se dezvoltă în condițiile unui climat mai rece 
(în România în zonele de munte), în care activitatea descompunătorilor este lentă, 
astfel încât cea mai mare parte a materiei organice se depozitează pe fundul 
mlaștinii, formând în timp turba. Indiferent de tipul mlaștinii, aceasta acumulează 
în cursul existenței ei o cantitate mare de carbon, îndeplinind astfel un serviciu de 
reglaj al compoziției atmosferei. De asemenea, mlaştinile adăpostesc o 
biodiversitate remarcabilă, au efect purificator asupra apei, previn eroziunea 
solului şi sunt un factor important în controlul inundaţiilor. 

 

 
Fig. 6. Mlaș�nă oligotrofă  
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Când o mlaștină este secată pentru interese agricole, pentru a transforma 
terenul în pământ arabil sau pentru a ridica pe el clădiri, carbonul stocat este 
eliberat în atmosferă. Dacă vom continua să degradăm şi să distrugem mlaştinile, 
ne va lua secole la rând să recuperăm carbonul pe care îl pierdem.  

Deși există încercări de a reface zonele mlăștinoase din unele regiuni care 
au fost asanate în decursul timpului, noile mlaștini nu furnizează serviciile 
ecosistemice la aceeași calitate. Astfel, chiar şi la 100 de ani după restaurare, 
mlaştinile stochează cu 23% mai puţin carbon decât cele originale şi au cu 26 de 
specii de plante mai puțin faţă de acestea. În medie, o mlaştină „nouă”, restaurată, 
este cu un sfert mai puţin productivă decât una originală. Și de asemenea, trebuie 
luat în considerare că mlaştinile din zonele mai reci au nevoie de mai mult timp 
pentru refacerea ecosistemului decât cele situate în zone mai calde. Prin urmare, 
deși este importantă restaurarea unor zone umede, pentru păstrarea nivelului 
serviciilor oferite este și mai important ca cele existente să nu fie distruse.  

 

Serviciile ecosistemice furnizate de păduri 

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) 
care nu este o pădure în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o colecţie de 
arbori plantaţi unul lângă celălalt. 

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. 

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 
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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 (Fig. 7). 
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.  

 

 
 

Fig. 7. Pădure tropicală umedă 
(h�ps://conserva�onbytes.com/2011/09/15/no-subs�tute-for-primary-forest) 

 

 
 

Fig. 8. Alunecare de teren în urma defrișărilor 
(h�p://www.fao.org/emergencies/emergency -types/landslides/en/) 

 
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  
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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 (Fig. 8) 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 sunt 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: 
Ř temperaturile medii anuale din pădure sunt mai reduse faţă de teren descoperit 

cu 0.5-2.00 C; 
Ř temperaturile minime sunt mai ridicate cu până la 40C în timpul verii; 
Ř temperaturile maxime sunt mai coborâte cu 1-20C; 
Ř amplitudinea termică în pădure este mai redusă decât în teren descoperit; 
Ř maximele şi minimele diurne au loc cu un oarecare decalaj faţă de terenuri 

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

arborilor şi nu la nivelul solului ca în teren descoperit. 
Ř regimul termic al mediului pădurii are un caracter mai oceanic, diferit de cel 

continental al terenului descoperit.
 

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: 
Ř coronamentul reţine cantităţi importante din precipitaţii pe care în parte le 

restituie atmosferei sub formă de vapori; 
Ř evaporarea apei de la suprafaţa şi din interiorul solului forestier este de ≈ 2 

ori mai mică decât pe teren descoperit; 
Ř 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; 
Ř transportul de aluviuni este foarte mult diminuat în pădure faţă de terenuri 

agricole; 
Ř solul forestier reţine prin intermediul litierei mai multă apă ; 
Ř 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; 
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Ř pădurea regularizează debitele apelor, ameliorează calitatea apei potabile, 
reduce procesele torenţiale; 
Ř 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: 
Ř sedimentarea - favorizată de reducerea vitezei curenților de aer;  
Ř reținerea particulelor în suspensie în frunzișul arborilor;  
Ř 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 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. 
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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. 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.  

 
Funcțiile solului 

Solul este componenta principală a majorității ecosistemelor terestre. El 
îndeplinește mai multe funcții, între care cele mai importante sunt următoarele: 
Ř Mediu de viață. 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.  
Ř 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. 
Ř 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. 
Ř 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. 
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3. DE CE NU NE MAI SERVEȘTE NATURA? – DEGRADAREA MEDIULUI 

Pentru a un ecosistem să îndeplinească serviciile ecosistemice, el trebuie să 
se afle într-o stare bună calitate. Printr-o paralelă cu omul, se utilizează termenul 
de ”sănătate a ecosistemului”, care asigură calitatea ridicată a serviciilor 
ecosistemice oferite societății umane.    

Însă în căutarea unor condiții de viață din ce în ce mai confortabile, omul s-
a făcut vinovat, în ultimele decenii, de o exploatare excesivă și greșită a resurselor 
naturale. Înrăutățirea calității solului, a apei și a aerului este cauzată în principal 
de poluarea industrială. În afara deșeurilor industriale, obiectele și substanțele de 
uz larg, odată utilizate, sunt aruncate la gunoi. Apele curgătoare devin gropi de 
gunoi, dioxidul de carbon și diferite noxe sunt purtate de vânt la sute de kilometri 
depărtare de coșurile care le emit în atmosferă și se întorc pe sol sub formă de ploi 
acide. Poluării industriale i se adaugă cea a marilor zone urbane, dată de încălzirea 
locuințelor și de folosirea pe scară largă a autovehiculelor. Problema poluării este 
foarte acută în țările dezvoltate, dar, paradoxal, și în țările în curs de dezvoltare 
care, adoptând o politică neecologică, urmăresc profitul imediat decât beneficiile 
pe termen lung. La aceste forme de poluare se adaugă degradarea diferitelor 
habitate, prin defrișări, desecări, extinderea culturilor agricole, fragmentarea 
habitatelor care au ca efect o sădere a biodiversității la nivel local și global.  
  

3.1. 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: 
Ř emisiile de gaze ale mijloacelor de transport; 
Ř arderile industriale; 
Ř tratarea și depozitarea deșeurilor; 
Ř agricultura; 
Ř 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 – Fig. 9). 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 
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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 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.

  

 

 
 

Fig. 8. Poluarea aerului face ca aerul din marile orașe ale Asiei să fie irespirabil  
(www.cnbc.com/2015/12/08/beijings-smog-problem-is-even-worse-than-you-think.html) 

 

 
 

Fig. 9. Efectele ploilor acide rezultate în urma poluării cu dioxid de sulf și dioxid de azot 
(www.crestawards.org/monitoring -acid-rain/) 
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Principala substanță nocivă din aer este dioxidul de sulf, provocată în 
principal din arderea cărbunilor, care în combinație cu vaporii de apă din 
atmosferă are ca rezultat ploile acide (Fig. 9). În Europa, problema poluării aerului 
a devenit critică în cursul anilor 1970, când s-a manifestat şi poluarea la lungă 
distanţă, până în ţările scandinave, ca urmare a curenţilor de aer, mai ales din estul 
Europei, a poluanţilor sulfuroşi care au dus la ploi acide, la acidificarea lacurilor 
scandinave şi la uscarea pădurilor pe suprafețe extinse. 

Dintre toți poluanții atmosferei probabil cel mai important este dioxidul de 
carbon. El are ca surse naturale erupțiile vulcanice, descărcările electrice, 
incendiile forestiere iar ca surse artificiale arderile de combustibil. 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 (Fig. 10) 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 
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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.  

 

 
 

Fig. 10. Orașul Houston sub apă în urma inundațiilor provocate de uraganul Harvey, în august 2017 
(h�ps://eandt.theiet.org/content/ar�cles/2017/08/hurricane -harvey-blamed-on-climate-change-

forces-closure-of-nasa-s-johnson-space-centre/)  
 
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 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 
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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. 

  

 3.2. Poluarea apelor și degradarea sistemelor acvatice  

 
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). 
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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 (Fig. 11). 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. 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. 

 

 

Fig. 11. Secarea Lacului Aral 
(h�ps://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithAr�cleIDScript.php?article_id=108) 

 
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.   
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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 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.  
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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 (în 
prezent estimată la suprafața Franței) 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.  Pentru 
a atrage atenția comunității internaționale asupra acestei probleme, un grup de 
activiști de mediu a demarat o petiție pentru înființarea statului Insulele Gunoiului, 
cu monedă și pașaport propriu (Fig. 12). 

 

 
Fig. 12. Moneda și pașaportul Insulelor Gunoaielor 

(www.dezeen.com/2017/09/13/trash-isles-great-pacific-garbage-patch-dalandmike-ladbible-the-
plas�c-oceans-founda�on)  

 
 Poluarea apelor nu este singurul mod prin care omul degradează sistemele 
acvatice. Exploatarea balastrului și nisipului din albiile râurilor, 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. 
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3.3. 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: 
Ř 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. 
Ř 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. 
Ř 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. 
Ř 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 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.  
Ř 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.   

 
Terenurile degradate prin eroziune sau poluare sunt: 

Ř terenuri cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; 
Ř terenuri cu eroziune în adâncime; 
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Ř terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, curgeri noroioase; 
Ř terenuri nisipoase expuse erodării de către ape sau vânt ; 
Ř terenuri cu exces de umiditate; 
Ř terenuri sărăturate şi acide; 
Ř terenuri poluate cu substanţe chimice, petroliere sau alte noxe; 
Ř terenuri ocupate cu deşeuri industriale sau menajere, cu halde miniere; 
Ř terenuri cu biocenoze afectate sau distruse. 
 

3.4. Distrugerea habitatelor  
 

Degradarea și distrugerea habitatelor forestiere 
 
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 (Fig. 13), 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.  

 
 

Fig. 13. Plantație de palmieri în vecinătatea pădurii tropicale 
(h�p://www.eco-business.com/news/indonesian-law-bars-palm-oil-companies-protec�ng-forests/)  
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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. Mai recent exploatările forestiere (legale și ilegale) s-au 
extins și în zonele montane (mai ales în Munții Apuseni, Munții Harghitei și 
Munții Maramureșului) (Fig. 14).

 
 

 
 

Fig. 14. Defrișările masive recente în nordul României 
(h�p://www.foxcrawl.com/wp -content/uploads/2016/09/Romania-Ukraine-border-forests.jpg) 

 
Distrugerea zonelor umede  

De-a lungul istoriei omul a efectuat lucrări hidrotehnice în scopul desecării 
unor zone mlăștinoase pentru extinderea terenurilor agricole, pentru protecția  
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împotriva inundațiilor sau irigații. Acestea s-au intensificat pe parcursul secolului 
20, când cea mai mare parte a zonelor umede, cel puțin în Europa, au dispărut 
complet sau au fost reduse la o mică parte din suprafața ocupată anterior. În 
România hidro-ameliorarea s-a dezvoltat intens în anii '60-'70, deși lucrări 
importante de desecare au fost realizate încă din secolul 19, în Câmpia de Vest . 
Multe dintre terenurile agricole rezultate nu sunt însă productive, datorită 
salinității ridicate și a necesității irigațiilor.  Desecarea unui număr mare de bălți, 
terenuri umede și înmlăștinite, schimbarea cursurilor râurilor mici, dispariția luncii 
inundabile a râurilor ca urmare a îndiguirilor, au dus la distrugerea 
totală a asociațiilor de plante și a habitatelor pentru animalele acvatice și palustre 
în multe din fostele zone umede, astfel încât unele din ele au devenit rare, fiind în 
prezent incluse în listele roșii.  

Irigarea intensivă și utilizarea în aceste scopuri a apei cu un conținut sporit 
de săruri și aplicarea tehnologiilor neadecvate la prelucrarea solurilor desecate au 
provocat salinizarea și distrugerea structurii acestora, scăderea bruscă a 
conținutului de humus în sol și, în consecință, diminuarea fertilității 
lor. Concomitent s-a produs și sărăcirea biocenozelor. Una din cauzele acestor 
urmări extrem de negative a fost ignorarea recomandărilor științifice de păstrare a 
bălților și zonelor umede în calitate de elemente majore de stabilizare ecologică în 
regiune, de creare a oazelor de vegetație naturală în cadrul teritoriilor deja 
ameliorate, ca elemente de suport ale biodiversității.   

 

3.5. Declinul biodiversității  

 
Expansiunea speciei umane, 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 (Fig. 15) populau stepele din Asia centrală. Specia era atât de 
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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%.  

 

 
 

Fig. 15. An�lopa saiga 
(h�ps://news.mongabay.com/2016/06/a�er-mass-die-off-saiga-antelope-numbers-go-up-in-

kazakhstan/) 

 
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 habitate naturale printre altele artificiale  (Fig. 16). Frecvent 
fragmentarea habitatelor este însoţită şi de cea a populaţiilor, care adesea sunt atât 
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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.  

 
 

Fig. 16. Fragmentarea pădurii tropicale 
(h�p://www.nature.com/news/forest -ecology-splinters-of-the-slideshow-10037-

7.10037?ar�cle=1.12816&img=7.10038) 

 
 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  
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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 (Fig. 17). Speciile 
native au supravieţuit numai pe vârfurile munţilor, însă multe au dispărut. 

 
 

 

 
Fig. 17. Deși aparent sălba�că vegetația din zona joasă a insulelor Hawaii, la fal ca și fauna, este 

formată aproape exclusiv din specii invazive 
(h�p://chelseastories.com/blog/) 

 
 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  
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aşteaptă ca peste jumătate din 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. 

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 speciile care au reușit să supraviețuiască. Înainte de pătrunderea 
europenilor, deși preeriile erau populate de turme cuprinzând milioane de bizoni, 
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.  
 

3.6. 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 
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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. 

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, mărimea locuinţei, cantitatea de gunoi produs, felul 
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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/km2). 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/km2 au ca rezultat o presiune asupra mediului de 243%. Este un 
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impact uriaş 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/km2, 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. 

 
4. CE FACEM NOI PENTRU NATURĂ? –  PROTECȚIA MEDIULUI  

 

4.1. Protecția atmosferei  

Principala modalitate de protecție a atmosferei este reducerea poluării prin 
reglementarea emisiilor de dioxid de carbon, ozon, noxe, particule solide sau 
pulberi radioactive. Considerată drept cea mai amplă și mai nocivă formă de 
poluare a aerului, poluarea de origine industrială este prevenită și combătută prin 
trei căi principale: stabilirea concentrațiilor maxime admisibile de substanțe 
nocive în atmosferă, stabilirea zonelor de protecție sanitară și reguli specifice de 
amplasare a zonelor industriale sau a obiectivelor economice. 

Pentru diferite substanțe poluante sunt stabilite concentrațiilor maxime 
admisibile de către autoritatea centrală pentru protecția mediului în colaborare cu 
alte autorități de protecția mediului. În tara noastra activitatea de protecție a 
calității aerului face cu prioritate obiectul preocupărilor Institutului de 
Meteorologie și Hidrologie (INMH) care determină calitatea aerului prin 
măsurarea concentrațiilor de poluanți atât în cadrul unui monitoring de fond cât și 
unuia de import. 

O contribuție importantă la prevenirea și combaterea poluării atmosferei 
(inclusiv fonice) pe lângă celelalte măsuri o are instituirea zonelor de protecție 
sanitară. Astfel, între intreprinderile industriale care poluează atmosfera sau 
produc zgomot și teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecție 
sanitare. Suprafața zonelor de protecție sanitară se consideră de la punctele de 
emisie în atmosferă a noxelor respective până la limita obiectivelor și a teritoriilor 
protejate. Mărimea și forma zonei de protecție sanitară dintre obiectivele 
economice cu surse de poluare și zonele protejate se stabilesc pe baza calculelor  
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de antievaluare a concentrației substanțelor poluante în zonele protejate care 
trebuie să fie inferioară concentrației maxime admisibile chiar și în condițiile 
meteorologice cele mai favorabile. 

În ceea ce privește amplasarea obiectivelor economice care prin natura 
activității lor pot polua atmosfera ca modalitate de protecție a mediului aceasta se 
poate realize prin mai multe căi. Astfel, amplasarea acestor obiective se face cu 
precădere în zonele rezervate industriilor cu surse de poluare. La alegerea 
amplasamentului zonei industriale sau obiectivului economic se ține seama și de 
factorii naturali capabili să influienteze asupra conditiilor de mediu – clima, 
relieful, rețeaua hidrografică și caracteristicile solului. 

În România principalele obiective ale strategiei naţionale de protecția a 
atmosferei sunt: 

– menţinerea calităţii aerului, acolo unde acesta este corespunzător din 
punct de vedere calitativ; 

– îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele în care este deteriorat; 
– introducerea de tehnici şi tehnologii corespunzătoare pentru reţinerea 

poluanţilor la sursă şi pentru reducerea emisiilor de poluanţi; 
– gestionarea aerului în sensul asigurării unei calităţi corespunzătoare pentru 

securitatea sănătăţii umane, animale şi vegetale; 
– modernizarea şi perfecţionarea continuă a sistemului naţional de evaluare 

integrată a calităţii aerului. 
– adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru limitarea şi eliminarea 

efectelor poluării transfrontaliere; 
– îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acorduri şi tratate internaţionale; 
– cooperarea internaţională în materie. 

Trebuie menționat faptul că atribuţii şi răspunderi în domeniul protecţiei 
atmosferei revin deopotrivă autorităţilor statului şi persoanelor fizice şi juridice.  
Persoanele fizice şi juridice au stabilite o serie de obligaţii în vederea protecției 
atmosferei: 

– să solicite şi să obţină autorizaţii sau/şi acorduri de mediu; 
– să doteze instalaţiile tehnologice poluante cu sisteme de monitorizare; 
– să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor 

poluante; 
– să diminueze sau să înceteze activităţile generatoare de poluare; 
– să ia măsuri de protecţie fonică; 
– să întreţină şi să extindă, spaţiile verzi în scopul îmbunătăţirii calităţii de 

regenerare a atmosferei.
 

În scopul protecţiei calitative a aerului se impune evaluarea calităţii aerului 
înconjurător pentru toate zonele aglomerate şi informarea publică privind calitatea 
sa, precum şi monitorizarea integrată a calităţii aerului şi a nivelului emisiilor şi 
controlul surselor fixe, mobile şi difuze de emisii de poluanţi. 
 



43

 

4.2. Protecția apelor și a zonelor umede  

 

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.    

Potrivit legii, dreptul de folosință a apelor de suprafață sau subterane, 
inclusiv a celor arteziene, se stabilește prin autorizația de gospodărire a apelor. 
Acest drept include și evacuarea, în resursele de apă, de ape uzate, ape de desecări 
ori drenaje, ape meteorice, ape de mină sau de zăcământ, după utilizare. 

Apele pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a 
calității lor, pentru băut, adăpat, udat, spălat și alte trebuințe gospodărești, dacă 
pentru aceasta nu se folosesc instalații sau se folosesc instalații de capacitate mică, 
de până la 0.2 l/s, destinate exclusiv satisfacerii necesităților gospodăriri proprii.  
            Apele subterane corespunzătoare calitativ sunt destinate – în  primul rând – 
alimentării cu apă a populației și a animalelor, precum și pentru asigurarea igienei 
și sănătății populației. Aceste ape pot fi utilizate în alte scopuri numai în baza 
autorizației de gospodărire a apelor.

 
            Utilizatorii de apă, indiferent de natura lor, sunt obligați: 

- să respecte normele de consum de apă pe unitatea de produs sau de 
activitate; 

- să economisească apa prin folosire judicioasă și/sau recirculare; 
- să asigure întreținerea și repararea instalațiilor proprii și a celor din 

sistemele de alimentare cu apă și canalizare-epurare, după caz; 
- să adopte tehnologii de producție cu cerințe de apă reduse și cât mai puțin 

poluante, să reducă poluanții evacuați odată cu apele uzate și să recupereze 
substanțele utile conținute în apele uzate și în nămoluri; 

- să asigure realizarea, întreținerea și exploatarea stațiilor și instalațiilor de 
prelucrare a calității apelor la capacitatea autorizată, să urmărească eficiența 
acestora prin analiza de laborator și să intervină operativ pentru încadrarea 
indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor uzate, limite 
prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor. 

În caz de necesitate se pot lua măsuri de limitare sau de suspendare 
provizorie a folosirii apei, pentru  a face față unui pericol sau consecințelor unor 
accidente, secetei, inundațiilor sau unui risc de lipsă de apă datorat 
supraexploatării resursei. 

Pentru prevenirea poluării cu substanțe organice dar și cu metale grele sau 
alți poluanți chimici a apelor de suprafață 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 
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rurale. În multe localități din Japonia rezidurile organice din apa utilizată în 
gospodării este purificată cu ajutorul crapilor, care sunt crescuți în canalele de-a 
lungul străzilor (Fig.). Întrucât nu se utilizează detergenți sau alte substanțe 
chimice, acești pești care acționează ca stații de epurare naturale mobile, pot fi 
consumați.  

 

 

Fig. 18. Crapi crescuți pentru purificarea apei în canalele de evacuare a apelor reziduale 
gospodăreș� în Japonia  

(sursa: www.hida-kankou.jp/spot/25/ar�cle) 

 
Refacerea zonelor umede 
 
Inițiativele de refacere a zonelor umede sunt din ce în ce mai numeroase    

la nivel global, dar în special în Europa și în Statele Unite, dată fiind importanța 
lor în asigurarea unui număr mare de servici ecosistemice și numărul mare de zone 
umede dispărute sau puternic degradate ca urmare a intervenției omului în trecut.  

Restaurare zonelor umede (Fig. 19) presupune manipularea caracteristicilor 
fizice, chimice sau biologice ale unui sit cu scopul de a reveni la funcțiile naturale 
/ istorice în zona umedă degradată sau degradată. Restaurarea poate fi împărțită în:  

- Restabilire: manipularea caracteristicilor fizice, chimice sau biologice ale 
unui sit cu scopul de a reveni la funcții naturale / istorice într-o fostă zonă umedă. 
Restabilirea are ca rezultat reconstruirea unei foste zone umede și are ca rezultat 
un câștig în suprafața totală a zonelor umede.  

- Reabilitare: manipularea caracteristicilor fizice, chimice sau biologice ale 
unui sit cu scopul de a repara funcțiile naturale / istorice ale zonei umede 
degradate. Reabilitarea are ca rezultat o creștere a funcției umede, dar nu are ca 
rezultat un câștig în suprafața totală a zonelor umede.  
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Fig. 19. Restaurarea  zonelor umede 
(www.fws.gov/northeast/nyfo/partners/wetland.htm ) 

 
- Stabilirea: manipularea caracteristicilor fizice, chimice sau biologice 

existente pentru a dezvolta o zonă umedă care nu exista anterior pe un sit de apă 
montană sau de adâncime. Înființarea are ca rezultat un câștig în suprafața totală a 
zonelor umede.  

- Îmbunătățirea: manipularea caracteristicilor fizice, chimice sau biologice 
ale unei zone umede (neperturbate sau degradate) pentru a intensifica sau 
îmbunătăți funcțiile specifice sau pentru un scop precum îmbunătățirea calității 
apei, retenția apei de inundații sau habitatul faunei sălbatice. Îmbunătățirea are ca 
rezultat o schimbare a funcției (funcțiilor) umede și poate duce la o scădere a altor 
funcții a zonei umede, dar nu duce la o creștere a zonelor umede.  

- Protecție / întreținere: eliminarea unei amenințări sau împiedicarea 
declinului unor condiții umede printr-o acțiune în sau în apropierea unei zone 
umede. Include achiziționarea de terenuri sau de veghe, repararea structurilor de 
control al apei sau a gardurilor sau protecția structurală, cum ar fi repararea unei 
insule de barieră. Acest termen include, de asemenea, activități asociate în mod 
obișnuit cu menținerea termenului. Protecția/întreținerea nu are ca rezultat o 
creștere a zonelor sau funcțiilor umede. 

În România există o serie de inițiative pentru restabilirea unor zone umede 
din Câmpia de Vest. În zona Cherechiu din Valea Ierului înainte de anii 70 s-a 
terminat desecarea şi a dispărut fosta mlaştină. Acest lucru i-a afectat pe oamenii 
din zonă care se ocupau cu împletiturile şi pescuitul și a afectat populațiile de 
specii acvatice și palustre de plante și animale, care în prezent fie sunt foarte rare, 
fie au dispărut din zonă. În prezent aici se dorește implementarea unui proiect cu 
finanțare europeană care urmărește restabilirea mlaștinii pentru a revigora turismul 
rural în zonă și posibilitatea declarării acestor locuri umede ca zonă de importanță 
pentru biodiversitate.  
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4.3. Protecția solului  

 

Protecția solului include pe de o parte măsuri de exploatare rațională, care 
previn poluarea și degradarea lui, iar pe de altă parte măsuri pentru recuperarea 
pentru utilizarea agricolă sau silvică a terenurilor care şi-au pierdut total sau 
parţial această capacitate, prin instituirea perimetrelor de ameliorare. În acest 
scop titularii obiectivelor de investiţii sau de producţie amplasate pe terenuri 
agricole sunt obligați ca anterior executării obiectivului să ia măsuri pentru a  
decoperta stratul de sol fertil şi a-l depozita pe terenuri neproductive sau slab 
productive. Dacă titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie deţin terenuri 
care nu le mai folosesc în procesul de producţie, atunci aceştia trebuie să ia măsuri 
de amenajare şi nivelare pentru a le reda o folosinţă agricolă, silvică sau piscicolă. 
O altă modalitate de protecţie a solului este amplasarea liniilor de telecomunicaţie, 
transport şi distribuire a energiei electrice, a conductelor de apă, canalizare, gaze, 
produse petroliere etc. pe terenuri cu soluri degradate sau astfel încât să nu 
stânjenească executarea lucrărilor agricole. Amenajările de îmbunătățiri funciare, 
constând în lucrări complexe de prevenire şi înlăturare a factorilor de risc-secetă, 
exces de apă, eroziune a solului trebuie să se facă în raport cu cerinţele de 
protecţie a mediului. 

 

4.4. Conservarea biodiversității  

 
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 organ izaţiilor 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: 
Ř cuantificarea diversităţii specifice şi a diversităţii genetice,  
Ř identificarea şi clasificarea unităţilor operaţionale (specii şi categorii 

sistematice superioare; ecosisteme şi categorii de ecosisteme), 
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Ř 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 (Fig. 20), 
- menţinerea seminţelor, embrionilor, spermei, microorganismelor etc., prin 
congelare (bănci de seminţe şi polen, bănci de ovule, spermă şi embrioni, culturi 
de ţesuturi). 
 

 
 

Fig. 20. Marele panda, simbolul conservării ex-situ 
(h�ps://twi�er.com/i/web/status/842346819829018625 ) 

  
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 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  
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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: 
Ř înființarea de arii protejate;  
Ř restaurarea unor habitate distruse; 
Ř limitarea folosirii pesticidelor, insecticidelor și a altor substanțe chimice 

periculoase; 
Ř 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. 
Ř alocarea de fonduri pentru protejarea biodiversității; 
Ř reproducerea în captivitate a unor specii amenințate cu dispariția și 

reintroducerea în mediul lor natural; 
Ř managementul durabil al zonelor, atât din punct de vedere economic, cât și 

al protecției mediului. 
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5. CE POT FACE EU PENTRU NATURĂ (ȘI PENTRU MINE ÎNSUMI)?    

 

Cum poți diminua amprenta ta ecologică? 
Diminuarea amprentei ecologice a transportului: 

ü Mergi pe jos! 
ü Foloseşte bicicleta! 
ü Dacă ai de mers departe utilizează transportul în comun şi numai dacă este 

strict necesar autoturismul. 
ü Dacă mergi cu maşina, planifică-ţi traseul, chiar şi în oraş, să nu iroseşti 

combustibil! 
ü Anvelopele autovehiculului trebuie să fie umflate corespunzător, deoarece 

maşina cu anvelope lăsate consumă mai mult! 
ü Condu cu o viteză redusă, astfel încât se vor reduce emisiile poluante, 

cantitatea de combustibil folosit şi zgomotul şi va creşte siguranţa în trafic. 
ü Dacă este posibil, deplasează-te împreună cu prietenii/vecinii/colegii, într-

un singur autoturism personal la locul de muncă/la cumpărături/în vacanţă. 
ü Utilizează sistemul de climatizare în autoturism numai dacă este strict 

necesar! 
 

Diminuarea amprentei alimentaţiei: 
ü 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. De asemenea, statisticile arată că anul 
trecut a fost prima dată când numărul persoanelor cu probleme de sănătate 
datorate obezității l-a depășit pe cel al persoanelor subnutrite.   
ü Cumpără produse la micii producători! Producţia industrială se 

caracterizează prin folosirea de cantităţi mari a pesticidelor, insecticidelor cu 
efecte negative asupra biodiversității și sănătății umane nu numai la nivel local, ci 
și regional, prin circuitul materiei între ecosisteme.  
ü Cumpără produse locale! Transportul produselor de la mare distanţă costă 

mult și implică un nivel ridicat de poluare.  
ü Cumpără fructe și legume de sezon! Păstrarea calităţii lor în restul anului 

necesită multă energie și uneori implică substanțe nocive. 
ü 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. Întrucât cea mai mare parte a energiei din hrană se pierde la 
trecerea de la un nivel trofic la următorul, consumul direct al produselor vegetale 
reduce semnificativ amprenta ecologică.  
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ü 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. Cumpără peşte din speciile mai numeroase sau cel provenit din 
crescătorii și evită să mănânci puiet. 
ü Nu cumpăra produse ambalate individual! Cumpără produse ambalate în 

cantități mai mari, însă nu mai mult decât vei consuma!
 

Diminuarea amprentei consumului de energie: 
ü Verifică consumul de energie al aparatelor electrocasnice pe care le 

achiziționezi și cumpără produse electrice sau electrocasnice eficiente din punct de 
vedere al consumului de energie şi apă. 
ü Când cumperi un radiator, alege unul cu termostat și timer.  
ü Oprește aparatele electrocasnice când nu le folosești.  
ü Ține o sticlă de apă în frigider pentru a nu lăsa de fiecare dată ca apa de la 

robinet să curgă până se răceşte. 
ü Încălzirea apei consumă foarte multă energie. Folosește-o doar dacă ai 

neapărată nevoie. 
ü Nu folosi aparatele electrice pentru a face lucruri pe care le poți face la fel 

de ușor doar manual. 
ü Usucă rufele la soare, în detrimentul uscătoarelor automate. 
ü Închide uşile din casă pentru a separa camerele încălzite de cele reci. 
ü Oprește căldura sau aerul condiţionat când pleci de acasă. 
ü Oprește căldura atunci când te poți încălzi îmbrăcând un pulover. 
ü Modifică temperatura la un grad mai mic – acest lucru poate economisi 

până la 10% din energia consumată (și implicit din costul facturii). 
ü Noaptea oprește sau micșorează încălzirea! 
ü Oprește centrala termică înainte de a pleca în vacanță. 
ü Mai mult de jumătate din caldură se pierde prin ferestre, uși, pereţi şi 

acoperiş. Izolează-ți locuința, economisirile pe care le realizezi în timp acoperă 
costul iniţial al lucrărilor. 
ü Plantează arbori și arbuști în jurul casei tale care te vor proteja de zgomot, 

dar şi de vânt şi lumină puternică. 
ü Schimbă sau curăţă sistematic filtrul cazanului! 
ü Folosește senzori şi timer pentru luminile exterioare! 
ü Dacă nu mai ai nevoie de lumină electrică, stinge-o! 
ü Foloseşte cât mai mult lumina naturală! 
ü Foloseşte 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 te incomodează 
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lumina produsă de becurile economice, sau „pâlpâitul” lor, folosește-le măcar în 
încăperile în care nu petreci prea mult timp (baie, debara, cămară, hol etc.). 
ü Închide complet calculatorul şi televizorul când nu le foloseşti! 
ü Izolează ţevile de apă caldă, boilerele! 
ü Vara deschide ferestrele noaptea, ziua închide-le, să nu intre căldura! 
ü Spală hainele la temperaturi joase. Folosește ciclul economic de spălat rufe. 
ü În viitor este bine să ai 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. 

 

Diminuarea amprentei consumului de substanţe chimice: 
ü Foloseşte cât mai puţine substanţe chimice! 
ü Aminteşte-ţi de toate „sfaturile bunicii” sau „reţetele băbeşti” din vremurile 

în care substanţele chimice erau mult mai puţin răspândite! 
ü Îndepărtează calcarul de pe faianţă cu oţet! 
ü În loc de praf de curăţat foloseşte sare, bicarbonat de sodiu! 
ü Pentru curăţarea cuptorului cu microunde încălzeşte un vas cu apă în adaugi 

câteva felii de lămâie, apoi poți îndepărta uşor depunerile. 
ü Spală frigiderul cu o cârpă îmbibată în oţet (astfel se pot preveni petele de 

mucegai), dacă are miros introdu o pungă de bicarbonat de sodiu. 
ü Uleiul alimentar folosit e un deşeu periculos, nu-l vărsa niciodată în canalul 

de scurgere! Colectează-l selectiv, dacă ai unde să îl depui. Dacă nu, e mai bine să-
l arunci la gunoi într-un flacon închis, decât să-l verși în canalul de scurgere, de 
unde poate ajunge uşor în apele noastre. 
ü Nu arunca la gunoi medicamentele expirate! Predă-le la farmacie. 

Diminuarea amprentei asupra apei: 

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: 
ü Fă un duş scurt în loc de baie în cadă astfel se consumă de patru ori mai 

puţină apă. Nu e doar ecologic, ci şi economic!! 
ü Batistele de hârtie uzate aruncă-le la gunoi, în loc de toaletă (economiseşti 

10-20 litri apă)! 
ü Opreşte apa când te speli pe dinţi sau când speli vasele! Dacă toţi europenii 

ar închide robinetul, s-ar economisi suficientă apă pentru a umple 6.000 de piscine 
olimpice în fiecare an.  
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ü Maşina de spălat trebuie întotdeauna umplută! Aşteaptă până aduni 
suficiente rufe sau vase şi apoi pune în funcţiune maşina de spălat. Dacă nu ai 
destule rufe sau vase murdare pentru a merge la capacitate maximă, reglează 
funcţionarea aparatului la jumătate din capacitate. Astfel se economiseşte atât apă, 
cât şi electricitate. 

ü Colectează apa de ploaie, poţi uda plantele din grădină sau își poți spăla 
mașina! 

ü Repară robinetul dacă picură! 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. 
ü Apa rămasă în pahar pune-o la o floare. 
ü Nu arunca substanţe chimice sau ulei prin sistemul de scurgere – adică 

vopsele, lacuri, insecticide, medicamente, ulei de gătit şi ulei de motor. Toate astea 
poluează apa şi, în acelaşi timp, deteriorează conductele. Poți afla dacă există 
centre de colectare pentru aceste materiale în cartierul tău şi returnează 
medicamentele vechi la cea mai apropiată farmacie. 
ü Nu spăla mașina sau covoare în apele curgătoare. 
ü Nu arunca gunoaie în râuri, în lacuri sau în mare. Dacă mergi la plajă, du 

gunoiul la un coş special amenajat, iar dacă ieși în natură adu gunoiul înapoi în 
oraș sau până la primul tomberon.  
ü Nu pescui în locuri interzise și în perioade în care pescuitul este interzis. 

 
Diminuarea amprentei deşeurilor: 
ü Nu cumpăra produse împachetate excesiv. 
ü În loc de pungile de plastic, foloseşte cele din material textil! 
ü Dacă ai de ales cumpără acele produse la ambalarea cărora s-au folosit 

materiale reciclate! 
ü Colectează selectiv deşeurile! 
ü Foloseşte compost pentru îngrăşarea terenului! 
ü Colectează selectiv deşeurile electrice, marii comercianţi le preiau. 
ü Foloseşte baterii reîncărcabile!  
ü Nu arunca niciodată bateriile uzate la gunoi, ele conţin substanţe nocive 

care poluează solul și apa! 
ü Foloseşte vopsele şi adezivi pe bază de apă! 
ü Foloseşte batista textilă, în loc de batiste de hârtie! 
ü Foloseşte farfurii de ceramică sau porţelan, în loc de farfuriile de unică 

folosinţă, pahare din sticlă în loc de cele de plastic! 
ü Ferestrele pot fi şterse cu ziare vechi sau cu  o cârpă umedă! 
ü Nu folosi hârtie albită cu clor! 
ü Foloseşte ambele părţi ale hârtiei! 
ü
 
Cumpăra un obiect nou doar dacă cel vechi

 
nu mai poate fi folosit!

 
Diminuează consumul, refoloseşte și reciclează cât mai mult! 
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Ce poți face tu 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.  
ü Redu consumul de energie prin modalitățile expuse anterior! 
ü Economisește apa! Purificarea apei se face cu un consum mare de energie. 
ü Analizează lunar consumul de energie/apă, înregistrat pe factură, pentru a 

vedea dacă acţiunile tale reduc consumul. 
ü Participă la acțiuni de plantare a arborilor. 
ü Nu rupe plante sau crengi. 
ü Nu fă focul în pădure. 
ü Nu cumpăra ulei de palmier sau produse care conțin ulei de palmier.  

Planațiile de palmier iau locul pădurilor tropicale, iar defrișarea acestora 
eliberează o cantitate mare de dioxid de carbon pe care pădurile o fixaseră. De 
asemenea, plantațiile de palmier sunt o cauză importantă a reducerii biodiversității 
în regiunile tropicale.    
ü Cumpără de preferință produsele fabricate din lemn certificat, care provine 

din păduri gospodărite în spiritul dezvoltării durabile, urmărind conservarea 
biodiversității, dezvoltarea comunităților locale și păstrarea capacității pădurii de a 
asigura serviciile ecosistemice. 

 
Ce poți face tu pentru a proteja solul? 

ü Nu folosi pesticide, utilizează în schimb metode naturale de combatere a 
dăunătorilor. 
ü Folosește îngrășăminte naturale în locul celor artificiale. 
ü Resturile organice din gospodărie utilizează-le pentru fabricarea 

compostului. 
ü 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. 

 
Ce poți face tu pentru bunăstarea animalelor domestice și protejarea 
faunei sălbatice? 

ü Înainte de a îți alege un animal de companie, documenteză-te în legătură cu 
speciile sau rasele pe care le ai în vedere. 
ü Nu cumpăra niciodată animale care provin din sălbăticie sau care fac parte 

din specii periclitate sau rare. 
ü Alege animalele domestice (care se simt mai bine în prezența omului) în 

locul celor sălbatice. 
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ü Documentează-te asupra necesităților (hrană, spațiu, mișcare, asistență 
medicală, socializare, dresaj) speciei sau rasei dorite și evaluează obiectiv dacă 
poți să i le oferi. 
ü 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. 
ü Sterilizează-ți animalul de companie (câinele 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 tine își găsesc stăpân, 
acest lucru înseamnă că alte animale, fără stăpân, vor pierde șansa de a fi adoptate.  
ü 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.   
ü Ia atitudine atunci când ești martor la cazuri de abuz asupra animalelor. În 

situații grave, anunță Poliția sau Poliția animalelor.   
ü Nu elibera niciodată animale exotice în natură, ele pot deveni invazive și pot 

afecta fauna autohtonă. 
ü Poți ajuta păsărelele punând (în grădina ta sau în curtea școlii) hrănitori în 

timpul iernii, când își găsesc mai greu hrană, și cuiburi artificiale primăvara, în 
perioada de cuibărit. 
ü În drumețiile tale poartă-te civilizat, pentru a deranja cât mai puțin 

animalele din zona prin care treci. 
ü 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. 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. 
ü Ocrotește animalele pădurii. Pune 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. 
ü 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.). Reține că fiecare animal își are rolul său în natură și trebuie tratat 
cu respect.   
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6.  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE PROPUSE 

În continuare propunem o serie de activități manuale   

6.1.Tema A pa  
 

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 ? 

Motivarea alegerii temei: Lacul – broscuțe și nuferi  

Broscuțele și nuferii confectionați de copii reprezintă conștientizarea 
importanței menținerii apelor curate și totodată un semnal de alarmă cu privire la 
poluarea excesiva a mediului înconjurător. 

Lumea subacvatică este profund afectată de poluare, multe specii de pești, 
plante și alte organisme, fiind  în mare pericol de dispariție, fapt ce declanșează un 
puternic dezechilibru atât în ecosistemul subacvatic, cât și în cel terestru. 

Lacul – broscuțe și nuferi   

Activitatea practică  poate f i însoțită pe lângă informațiile necesare 

dobândirii noilor conoștințe și de un cântecel vesel :  

https://www.youtube.com/watch?v=AMTclyGO92w 			TRIO GRIGORIU 

BROSCUȚA OAC 

 

  

Materiale necesare :  

Ř Carton  colorat  

             (verde și alb)  

Ř Hârtie albă și roz  

Ř Foarfecă  

Ř Lipici 
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6.2 . Tema Hârtia   
 

Prezentarea temei a început prin discutarea unor aspecte privind hârtia, 
fabricarea și utilizarea ei.  

- 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 ? 

 

Motivarea alegerii temei: Păsări în zbor 

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 :  

Ř Carton  colorat  

(alb, roz, albastru)  

Ř Foarfecă  

Ř Lipici, ață 

Ř Crengu ță de copac  
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6.3 . Tema Plasticul  
 

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 ? 

 

Motivarea alegerii temei: Hrănitoare pentru păsări (transformarea unei 
sticle de plastic într-o hrănitoare pentru păsări) 

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 :  

Ř Sticlă de plastic  

Ř Două linguri de lemn  

Ř Foarfecă  

Ř D   iverse sortimente de semințe
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6.4 . Tema Animalele  

 
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? 

 

 Motivarea alegerii temei:  MACHETĂ POP-UP –  Puiul de căprioară în 
pădure 

  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 față de animale în general. 

 

 

 

Materiale necesare :  

Ř Carton  

Ř Foarfecă  

Ř Lipici 

Ř Acuarele, markere, 

creioane colorate  
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