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PLANETA VERDE—
ECO NEWSLETTER

” După ce toți copacii vor fi tăiați,

După ce toate animalele vor fi vânate,
După ce toate apele vor fi poluate,
Când tot aerul va deveni imposibil de respirat,
Abia atunci vom descoperi că nu putem
mânca bani. ”

”Natura este arta lui
Dumnezeu
cel
Veșnic”.

(Proverb Amerindian)
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Dante Alighieri

EDITORIAL
PE VREME DE PANDEMIE

Naturalistul suedez Carl
von Linne

Mulțumim tuturor colaboratorilor care au contribuit
la elaborarea acestui număr al publicației INFO PH, prin
conceperea și scrierea de materiale.
Menționăm că prezentul număr a fost redactat într-o

” Este îngrozitor că
trebuie
să
ne
luptam cu propriile
noastre guvernări
pentru a salva
mediul.”
Ansel Adams

perioadă dificilă pentru noi toți, cea a pandemiei care a
zguduit lumea, prilej de meditație la problemele mediului
înconjurător, de a acorda o și mai mare atenție ecosistemului, de a reflecta asupra a ceea ce am greșit în relația cu
natura, la cum nepăsarea noastră ne pune în pericol, întrun final, propria sănătate și viață.
Să nu uităm că … O planetă verde = O viață verde
și sănătoasă!
Echipa redacției
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RECICLĂM ȘI NE DISTRĂM
Albeanu Daniela, bibliotecar
Gheorghe Livia, profesor-documentarist
Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu’’, orașul Mizil

În cadrul proiectului educaţional județean, cu tema ,,O Planetă verde, o
viaţă sănătoasă’’, desfăşurat la Centrul de Documentare şi Informare, al Liceului Teoretic ,,Grigore Tocilescu’’, orașul Mizil, cu elevii clasei a IX-a C,
am urmărit înţelegerea problemelor legate de sănătatea mediului înconjurător,
reciclarea, recondiţionarea şi refolosirea deşeurilor din mediul înconjurător,
descoperirea soluţiilor practice de utilizare a acestora.
Proiectul ecologic la care au aderat elevii şcolii noastre, pune accentul
pe reciclare.
De ce este important să reciclăm ?
Reciclarea materialelor refolosibile, reduce drastic consumul resurselor
naturale (petrol, apă, energie), precum şi nivelul emisiilor nocive în aer.
Împreună cu elevii am dezbătut următoarele teme:
De ce este important să reciclăm hârtia ?
Hârtia este cel mai frecvent deşeu întâlnit în mai toate sferele de
activitate şi constituie o importanţă sursa de fibre de celoloza. Sub forme
diferite (hârtie de scris, hârtie de ambalaj, ziare, reviste, cataloage, deşeuri
poştale, cutii sau alte ambalaje din carton simplu şi ondulat de la produsele
cosmetice, electrocasnice, pentru băuturi, inclusiv ambalajele de tip TetraPak,
etc.), hârtia ocupa aproximativ 41% din totalul gunoiului menajer pe care îl
producem astăzi.
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“Oamenii de pe o

planeta fara flori
pot gandi ca ar
trebui sa fim
innebuniti
de
bucurie tot timpul
datorita faptului
ca avem astfel de
minunatii in jurul
nostru.”Iris Murdoch

“Ce este omul in
mijlocul naturii?
Un neant fata de
infinit, un tot fata
de
neant:
o
mijlocire
intre
nimic si tot.”
Blaise Pascal

De ce este important să reciclam plasticul ?
Materialele plastice au o pondere de folosire pe plan mondial
foarte mare, datorită avantajelor pe care acestea le prezintă: preţ de cost
redus, greutate specifică redusă, manevrabilitate foarte mare, tehnologie
de fabricaţie ieftină. Plasticul reprezintă însă o problemă foarte
importantă pentru ţara noastră, datorită gradului redus de reciclare.
De ce este important să reciclăm metalele ?
Multe bunuri şi ambalaje sunt fabricate din metale - tablă, oţel şi în
special aluminiu.
Reciclarea aluminiului salvează 95% din energia
necesară producerii lui. Aluminiul este cel mai valoros dintre produsele
casnice reciclate. Din recipientele de băuturi din aluminiu se realizează
noi produse cu aceeaşi destinaţie şi cu un consum energetic incomparabil
mai mic. Pentru fabricarea unui produs nou din metal reciclat se
economiseşte între 74% şi 95% din energia necesară realizării aceluiaşi
produs din resurse primare. Dacă reciclăm o doză de aluminiu vom
economisi energie suficientă pentru producerea altor 20 de doze
reciclate.
De ce este important sa reciclăm sticla ?
Reciclarea sticlei este o istorie fără sfârşit. Spre deosebire de
materialele plastice sau hârtie, sticla aruncată poate fi reciclată la
nesfârşit.
Reciclarea aduce avantaje atât din punct de vedere
economic şi social, dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii printr-un
mediu înconjurător curat.
Page 5
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Avantajele reciclării din punct de vedere economic şi social sunt:
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Costurile reciclării sunt mai mici decat cele ale colectării, depozitării sau
incinerării.
Avantajele reciclării asupra mediului înconjurator şi a resurselor
naturale sunt următoarele:
- Reducerea numarului agenţilor poluanţi;
- Ajută la conservarea resurselor naturale. Prin reciclarea unei tone de hârtie salvăm 17 copaci de la tăiere;
- Reducerea cantităţii de emisii de CO2.
Deşeurile nerecuperabile sunt materiale considerate fără valoare sau
fără utilitate. Acestea ar trebui eliminate deoarece pun în pericol sănătatea
umană.
La sfârşitul activităţii, elevii au prezentat obiecte confecţionate din
deşeuri.
.

Page 6

“Omul
poate
stăpâni
natura
atâta timp cât ține
seama de legile
ei.”
Grigore Antipa

PANDEMIA ȘI ECOLOGIA
Bibl. Elena Minea, Liceul Tehnologic Energetic
”Elie Radu”, Mun. Ploiești
Problematica protecţiei şi pregătirii pentru situaţii de urgenţă abordată
pornește de la premisa că protecţia, pregătirea şi asistenţa împotriva pericolelor reprezentate de producerea dezastrelor naturale sau tehnologice
reprezintă un drept fundamental al fiinţelor umane, la fel ca dreptul la viaţă şi
la sănătate. Mai mult ca oricând, aflați în mijlocul epidemiei cu COVID-19,
trebuie sa conștientizăm cât de fragilă este ființa umană într-un mediu poluant. După cum este bine știut, încărcătura de poluanți în aer face ca virușii
să fie purtati și să reziste pentru un timp mai indelungat. Această încercare

“Sanatatea e

darul cel mai
frumos si mai
bogat pe care
natura stie sa-l
faca.”
Michel
de
Montaigne

prin care trece omenirea astăzi, poate avea o influență mare asupra abordării
noastre de mâine privind poluarea, iar lecțiile învățate vor fi foarte importante
pentru a regândi problemele de mediu.
Cei care nu și-au pierdut optimismul nici pe timp de epidemie au încercat să vadă partea bună a situației: mai puțină poluare, aer și ape mai curate, o
mică pauză pentru mediul înconjurător să se purifice un pic. Criza coronavirusului a pus în plan secund lupta cu schimbările climatice, însă acest lucru nu
le face mai puţin importante.
Viteza foarte rapidă de răspândire a infecției cu noul coronavirus, alături de nesiguranța venită din faptul că există foarte multe necunoscute legate
de acest nou virus și "sunt foarte multe schimbări de situație de la săptămână
sau chiar o zi la alta" reprezintă explicația științifică a panicii create de virus și
a măsurilor de protecție fără precedent luate de tot mai multe țări, inclusiv
România.
Măsurile de carantină, auto-izolare și distanțare socială au redus dramatic
traficul aerian, auto și maritim., contribuind la scaderea noxelor din aer
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În același timp, frica de coronavirus a dus la o creștere semnificativă a
consumului de plastic de unică folosință. Cumpărătorii se tem de infecție și optează pentru produsele preambalate - niște plastic în plus aruncat la gunoi pare
un preț mic pentru confortul psihologic de a ști că pâinea, legumele sau fructele
nu au fost atinse de cine știe câți alți cumpărători. Tendința e împărtășită de zeci
de milioane de oameni la nivel european, scrie revista Politico, iar industria plasticului vede o oportunitate în situația curentă. Asociația prelucrătorilor de materiale plastice din Europa a adresat o scrisoare deschisă Comisiei Europene în care
îi cere să amâne cu cel puțin un an Directiva
privind plasticul de unică folosință și să ridice
temporar interdicțiile curente.
Dincolo de obișnuitele ambalaje și

“Asculta linistea

pungi de plastic, epidemia de coronavirus a
sporit cantitatea de deșeuri medicale, mai ales
măști și mânuși uzate, care prezintă un pericol biologic și trebuie colectate
separat. Milioane. Chiar și mai mult, miliarde. Cu atât a crescut volumul global
de producție și de consum de măști chirugicale, în urma stării de urgență
cauzate de răspândirea noului COVID-19 (măștile prezintă o dată de expirare
și trebuie schimbate frecvent). În același timp, este necesară o gestionare a
unei probleme complexe cu posibile efecte alarmante: reciclarea acestora.
Măștile nu sunt un produs reciclabil. Cel puțin, nu pentru moment.
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naturii! Ea
singura este
incapabila de a
minti.” J. Rostand

Însă, nu s-a luat în considerare ideea unei reciclări specializate, nici
măcar pentru cea a măștilor folosite de persoanele confirmate pozitiv la noul
virus și care se află în curs de recuperare la domiciliu. Încărcătura virală
conținută de aceste măști ar necesita o reciclare specializată, ca aceea a
deșeurilor spitalicești.
Măștile chirurgicale sunt de unică folosință și nu există proceduri
științific aprobate pentru ca acestea să fie «dezinfectate» (în timp ce măștile respiratorii FFP1, FFP2 și FFP3 pot fi refolosite doar în cazul în care nu sunt supuse uzurii materialului). Iar experiențele anterioare cu SARS și gripa aviară au
demonstrat că, de cele mai multe ori, măștile chirurgicale nu sunt eliminate
corespunzător: multe persoane le aruncă la întâmplare și majoritatea ajung în
mare.
Este situația actuală în Asia în urma răspândirii noului coronavirus: plajele
”Şi-a imaginat,
oare, natura, că în
numai câteva
decenii va ajunge
zdrenţe.? “
Vasile Ghica

din Hong Kong și cele din insulele Soko sunt deja acoperite complet de măști
aruncate. O echipa de cercetători ai asociației Ocean Asia a colectat sute
dintre acestea pe durata anumitor cercetări asupra poluării marine: «Măștile
sunt relativ nou apărute, deci se aflau în mare de puțin timp», explică
aceștia.Imaginile ce arată cantitățile de măști pe plajă au provocat valuri de
alarmă: site-ul Energy Live pune în evidență «efectele devastatoare pe care
acesta le-ar putea avea
asupra

mediului»

în

întreaga lume.
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Și nu doar elasticele din latex ale măștilor pun în pericol viața peștilor și a
mamiferelor din oceane, ci și faptul că cele mai multe măști «sunt produse din
poliester și polipropilenă, plastice care nu se degradează ușor. Expunerea cronică
a peștilor la microfibrele din plastic provoacă anevrisme, efecte negative la nivelul
branhiilor și modificări considerabile în producerea ouălor», a publicat site-ul
Rinnovabili.it, citând un studiu între China și SUA ce indică modul în care
anumite produse chimice din fibrele plastice «pot acționa precum disfuncții ale
endocrinelor».
Un lucru e cert, însă: dacă nu se va iniția o campanie de informare asupra
reciclării măștilor de protecție, starea de urgență în urma coronavirusului ar putea
declanșa o criză de mediu dramatică.
Activiștii mai spun că ameliorarea crizei de mediu necesită politici complexe,
pe termen lung, și nu e o problemă care poate fi rezolvată prin câteva săptămâni
de stat acasă. Ecologiștii se tem însă că eforturile de relansare a economiei la
nivel național și global vor anula progresele ecologice din ultimii ani și vor lăsa
iarăși protecția mediului pe plan secundar.
În ultima perioadă, auzim foarte des discuții legate de modul în care omenirea
va fi impactată de această criză globală, probabil cea mai mare a generației noastre. Unul dintre efectele ce vor fi resimțite după ridicarea restricțiilor de
distanțare, va fi apariția unei abordări sociale diferite pentru fiecare dintre noi.
Cu toate acestea, indiferent de schimbările sociale ce vor urma, este evident că
natura necesită, poate mai mult ca oricând, protecție și responsabilitate din
partea fiecăruia dintre noi, dar și o politică riguroasă de managementul
deșeurilor.
Ca să putem ieşi din criza prin care trecem trebuie să trăim într-o armonie
economică şi într-o armonie cu mediul înconjurator. Iată câteva reguli pentru a
proteja și a păstra atât un mediu curat, cât și o viață sănătoasă:
1. Nu arunca pe jos
2. Strânge gunoiul din drumul tău. Mediul înconjurător va arată mai
bine, iar riscul ca deșeurile noastre să ducă la distrugerea speciilor
scade
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“Totul a ieşit bun
din mâinile
naturii pentru a
degenera în
mâinile omului”
J.J. Rousseau.

3. Refuză punguța și recipientele din plastic. Vei ajuta la reducerea consumului de plastic, implicit la poluarea cu plastic
4. Reciclează. Protejarea resurselor naturale, diminuarea poluării, economisirea de energie
5. Reutilizează. Reducerea cantității de deșeuri și investiția în
produse durabile
6. Oprește apa când te speli pe dinți
7. Consumă moderat. Prevenirea risipei (alimentare, textile,
etc.)
8. Consumă local. Încurajarea micilor producători și reducerea
poluării generate de transportul produselor
9. Plantează. Pentru că mereu e nevoie de oxygen
”„Natura e
într-un continuu
progres”
(J.A.
Comenius,
Didactica magna)

10. Informează-i și pe alții de ce e bine să facă toate aceste
mici gesturi. Pentru că unii oameni preferă informația „de-a gata”
este util să transmitem mai departe orice fel de detalii despre un
stil de viața sănătos, atât pentru ei cât și pentru planetă.
BIBLIOGRAFIE:
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2020/04/30/p-blumenfield-raspundereafata-de-mediu-dincolo-de-pandemia-covid-19--491712
https://editiadedimineata.ro/ghidul-ecologistului-10-sfaturi-pentru-a-proteja-mediul/
https://www.newmoney.ro/coronavirusul-afecteaza-si-mediul-inconjurator-milioanede-masti-de-protectie-vor-ajunge-in-oceane/
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EXISTENȚA OMULUI – UN PERICOL PENTRU NATURĂ?

Elena Minea, bibliotecar
Lic. Tehn. Energetic ”Elie Radu”, mun. Ploiești
Limitele spațiului locuit de specia umană (oicumena) s-au extins necontenit,
puterea acesteia de adaptare datorându-se rațiunii, care a dus la cunoașterea calitativă a mediului înconjurător, la aprecierea posibilităților lui pentru existența
umanității și la explicarea fenomenelor din jur.
In scurta etapă a istoriei geologice a Terrei, de la apariția omului primitiv
până în prezent, s-au produs mari modificări în structura mediului înconjurător, unele din cauze naturale (cutremure, erupții vulcanice, schimbări climatice, transgresiuni marine, etc), altele din cauza intervenției omului. In vremurile străvechi schimbările antropice au fost minime, însă, în ultimele veacuri, mari schimbări au
survenit ca urmare a dezvoltării industriei, a creșterii populației, aglomerărilor urbane, a îndesirii căilor de transport, defrișărilor pe mari întinderi, deversărilor nocive în apele curgătoare sau schimbarea cursului acestora, eliminării noxelor în atmosferă, etc.
Mediul natural care ocupa cu milenii în urmă zone întregi terestre, a fost înlocuit treptat cu o natură transformată de om. Dezvoltarea mașinismului a pus în
mâna omului asemenea forte, încât el a intervenit masiv în natură, a pus practic stăpânire
(în sens pozitiv sau negativ) pe întreaga ei
evoluție. Energiile preluate din natură (petrol,
cărbune, gaze naturale, energia nucleară, energia apei, etc) au fost folosite adesea împotriva
ei. Relațiile om-natură au crescut în complexitate prin trebuințele multiple ale societății
contemporane. Posibilitățile de investigație ale
omului în natură, ajutat de o dezvoltare fără
precedent a științei și tehnicii, au pus la
dispoziția întregii omeniri mijloacele unor
transformări radicale a mediului.
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”„Pământul
e singurul loc
unde se poate
crea
Paradisul.”
Octavian
Paler)

“În Natură nu
există urât, tot ce
a
săvârşit
Dumnezeu este
desăvârşire.
Valeriu Butulescu

De cele mai multe ori, vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător se fac referiri la poluare. În realitate, agresiunea omului depăşeşte mult sfera poluării şi de aceea este mai corect să vorbim de căi
diferite de deteriorare a mediului. Acțiunea omului asupra mediului înconjurator poate fi negativă pentru acesta, ducând la deteriorarea sau
transformarea lui. Astfel se poate vorbi despre hazarduri antropice, accidente
produse în urma unor activități umane și exploatărilor neraționale sau de
activități care nu sunt accidentale precum defrișarea, deșertificarea sau poluarea, dăunatoare mediului. Hazardurile antropice se produc din cauza încercării omului de a exploata resursele
naturale folosind metode tehnologice cât mai avansate, pentru un randament
cât mai ridicat.
Defrișarea duce la eroziunea solurilor, la creșterea riscului inundațiilor,
la dispariția multor viețuitoare - chiar la extincția unor specii – și la extinderea deșerturilor. Tăierea copacilor, deși necesară, trebuie compensată eficient
prin plantarea unor păduri noi și prin protejarea pădurilor seculare.
Hrănirea populației umane necesită creșterea suprafețelor agricole,
îmbogățirea solului prin îngrășăminte artificiale și distrugerea dăunătorilor cu
pesticide. Consecințele negative ale intensificării agriculturii au fost asanarea
unor lacuri sau schimbarea cursului unor râuri (fapt ce a dus la deșertificarea unor
zone) și poluarea solului și a apelor. Folosirea, pe cât posibil, a unor îngrășăminte
naturale și a prădătorilor naturali în locul pesticidelor, pentru combaterea dăunătorilor,
sunt exemple de metode ce pot fi utilizate în cadrul unei agriculturi ecologice
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Procesele industriale sunt daunatoare mediului datorita emanatiilor de
noxe in atmosfera. Hazardele industriale provoacă în mod special distrugerea mediului prin incendii sau explozii a unor rezervoare de combustibil, iar aceste explozii au efect și asupra oamenilor producând victime și pagube materiale care necesită alt efort pentru inlocuirea lor.
Mediul ambiant exercită asupra omului influenţe multiple, dintre care cea mai
importantă este acţiunea asupra sănătăţii. Acţiunea mediului poluant asupra organismului este foarte variată şi complexă; ea poate merge de la simple incomodităţi în
activitatea omului, aşa zisul disconfort, până la perturbări puternice ale stării de
sănătate
“Cea
mai
mare minune
este
tocmai
faptul
că
minuni nu au
loc în natură,
ca natura este
guvernată nu
de întâmplări,
ci de legi.
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Totuşi,
interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil
de evaluat. Aceasta face ca utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă.
Cele mai cunoscute impacturi asupra sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a apei şi la igienă insuficientă. Se cunosc mult mai puţine
despre impacturile substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii. Zgomotul
reprezintă o problemă emergentă de sănătate şi de mediu. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta,
de asemenea, sănătatea umană.
Principala problemă în ceea ce privește poluarea o reprezintă calitatea aerului,
care a scăzut considerabil în special în zonele urbane .
Page 14

Jules
Henri
Poincaré

Lipsa aerului curat poate avea efecte negative asupra întregului organism,
pornind de la tulburări ale somnului până la dezvoltarea unor tumori canceroase. Potrivit specialiștilor din domeniu, particulele care contaminează
aerul și temperaturile ridicate afectează inima, sistemul nervos central și
funcția respiratorie, efect care mărește riscul apariției unor boli vasculare și
atacului cerebral. Aerul poluat poate cauza și diverse alergii, care pot degenera
în astm bronșic. Expunerea la diverse tipuri de poluanți, inclusiv parfumuri și
solvenți, poate genera sensibilitatea chimică multiplă, cunoscută și ca boala de
mediu, care se manifestă asemănător
reacțiilor alergice.
„Am putea trăi în
prezent fără un
Platon, dar ne-ar
trebui un număr
dublu de Newtoni
pentru a descoperi
secretele naturii şi a
aduce viaţă în
armonie cu legile
naturii.”
Dimitri Mendeleev)

Apa influențează sănătatea populaţiei în mod direct prin calităţile sale
biologice, fizice şi chimice, sau indirect. Astfel, cantitatea insuficientă de apă
duce la menţinerea unei stări insalubre, a deficienţelor de igienă corporală, a
locuinţei şi a localităţilor, ceea ce duce la răspândirea unor afecţiuni digestive
(dezinteria şi hepatita endemică), a unor boli de piele, etc
Poluarea fonică sau sonoră constă în sunete produse de activitatea umană
sau utilaje, maşini care afectează sau dezechilibrează activitatea omului sau
animalelor. Transportul, în special în zonele urbane, este unul dintre factorii
cheie care contribuie la expunerea umană la poluarea aerului şi la zgomot.
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Mediul joacă un rol deosebit în statutul sănătătii noastre, alegerile pe
care le facem în ceea ce priveste stilul de viaţă ne afectează şi ne determină
starea de sănătate într-o şi mai mare măsură.
Protecția mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai
în zilele noastre, respectiv atunci când omul a cucerit întreg spațiul Terrei
prielnic vieții. Acum, materiile prime și resursele de energie au fost afectate în
așa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele
condiții esențiale existenței umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Se
deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub semnul întrebării
dacă, bineînțeles, nu se iau măsuri energice de protecție a planetei.
Conservarea mediului are în vedere folosirea lui cu grijă şi chibzuială,
evitându-se risipa şi distrugerile din cadrul său. Se pune problema: avem noi
dreptul să lăsăm moștenire urmașilor un pământ sărăcit, epuizat și poluat?
Omul trebuie să înțeleagă că, dacă anumite dereglări de mediu se mai pot
remedia, unele specii de floră și faună care dispar nu mai pot fi aduse la viață
și deci, trebuie ocrotite la timp. Așadar, este nevoie de cultivarea unei etici
privind protecția mediului atât la nivel global, cât și al fiecărui individ în
parte .

BIBLIOGRAFIE:
1. Barnea M., Calciu Al., [1979], Ecologie umană, Editura Medicală, Bucureşti
2. Barnea M., Papadopol, C., [1975], Poluarea şi protecţia mediului, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti
3. Moroianu Zlătescu, Irina; Popescu, Octavian, [2008], Mediul şi sănătatea, Institutul
Român pentru Drepturile Omului, Editura I.R.D.O., Bucureşti
4. Tufescu, V.; Posea, G.; Ardelean,[1993], Geografia mediului înconjurător – Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București
https://www.eea.europa.eu/ro/themes/human/about-environment-and-health
http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/imppoluari.pdf
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”Ia
exemplu de la
natură: secretul ei
e răbdarea.”
proverb amish

APA - UN BUN DE PREȚ
Năstase Clementina, bibliotecar
Școala Gimnazială ”George Emil Palade,” mun. Ploiești

Apa reprezintă 71% din suprafața Terrei. Apa înseamnă viață. 96,5
% este apă sărată din mări, oceane și lacuri sărate și doar 3,5% constituie apa
dulce regăsită în apele de suprafață, apele de adâncime, ghețari și calote
glaciare. Apa dulce constituie singura sursă de apă potabilă de la nivelul
planetei. Apa dulce se regăsește aproape integral sub formă solidă, în cadrul
ghețarilor, și a calotelor glaciare, în proporție de 69%. Cu toate că este apă
dulce, acest tip de apă este inaccesibilă datorită stării de agregare și a
imposibilității de transport.
Apa dulce accesibilă de la nivelul Pământului reprezintă 1% din
“Nimic nu ma
face mai fericit
decat sa observ
natura si sa pictez
ceea ce vad.”
Henri Rousseau

cantitatea totală de apă dulce a planetei. Apa dulce accesibilă se regăsește în
procent de 70% în apele de suprafață (fluvii, râuri, pârâuri, lacuri etc.) și
30% în apele de adâncime.
Analizând procentual, se evidențiază una dintre cele mai alarmante
probleme cu care se confruntă planeta la ora actuală – diminuarea
rezervelor de apă dulce accesibilă. Această problemă reală are loc zilnic la
nivel global, datorită lipsei măsurilor de conservare a apei. O treime din
populația Globului trăiește în țări unde consumul de apă depășește cu 20%
rezervele de apă disponibile ale țării respective. În timp ce o parte din apa
pierdută, este înlocuită în mod natural, prin circuitul apei în natură, este
necesar ca de înlocuirea celeilalte părți de apă, să ne ocupăm fiecare din noi
prin

conservarea

apei,

utilizarea

rațională și responsabilă a rezervei de
apă de care dispunem și prin filtrarea și
tratarea surselor de apă nepotabilă, cu
scopul obținerii unei ape sigure pentru
consum.
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Apa NU e o resursă regenerabilă!

În fiecare an, începând din anul 1993, în România, marcăm în data de
22 martie Ziua Mondială a Apei. Ocazie în care, oamenii din toată lume,a
realizează activități menite să ne amintim cât de important este să menținem
un mediu de viață sănătos, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.
Mai mult ca oricând, se impune protejarea calitativă și cantitativă a
surselor de apă.
Resursele de apă ar trebui să fie:
Suficiente: alimentarea cu apă pentru fiecare persoană trebuie să fie
suficientă și continuă pentru uz personal și casnic. Aceste utilizări includ în
mod obișnuit: consumul personal, igienizarea personală, spălarea hainelor,
pregătirea alimentelor, igiena personală și a gospodăriei.

“Natura este o
artă încă
necunoscută
omului.”
Alexander Pope

Sigure: apa necesară pentru fiecare uz personal sau casnic trebuie să fie
sigură, deci fără microorganisme, substanțe chimice și pericole radiologice
care constituie o amenințare pentru sănătatea unei persoane. Măsurile de
siguranță a apei potabile sunt de obicei definite de standardele naționale
și / sau locale pentru calitatea apei potabile.
Acceptabile: apa nu trebuie să aibă culoare miros și gust. Să fie de calitate
acceptabilă, pentru uz personal sau casnic. Toate instalațiile și serviciile de
apă, trebuie să fie adecvate, astfel încât să ofere o apă calitativă și
cantitativă necesară desfășurării vieții.
Acces fizic: fiecare persoană are dreptul la un serviciu de apă și canalizare
care este accesibil fizic în interiorul sau în imediata apropiere a gospodăriei,
instituției de învățământ, locului de muncă sau instituției de sănătate.
Accesibile: apa, instalațiile și serviciile de apă, trebuie să fie accesibile pentru
toți.
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Apa curată este probabil cea mai prețioasă resursă de pe Terra, iar
efectele încălzirii globale, reduc șansele multor regiuni de pe glob de a se
bucura de acces la apă de calitate. Conștientizarea valorii apei, ajută și
administrarea ei mai eficientă, reduce costurile și oferă o garanție că vom
mai avea destulă și în viitor. Renunțând la apa îmbuteliată în plastic,
reducem emisiile de gaze cu efect de seră (de la transport), cantitatea de
energie consumată pentru a produce pet-urile și sticlele goale de plastic,
care au devenit o parte îngrijorător de mare din gunoiul aruncat de oameni.

Fapte și cifre despre apă:
“Toate procesele
din natură au
succes. Natura nu
cunoaşte eşecul.
Raymond
Holliwell

- Dacă totalitatea ghețarilor și a calotelor glaciare s-ar topi, nivelul apei
mărilor și al oceanelor, s-ar ridica cu 2,7 km.
- Poluarea cu arsenic natural în apele subterane, afectează în prezent,
aproape 140 de milioane de oameni, din 70 de țări de pe toate
continentele. (UNESCO, 2009 și OMS, 2018)
- Lumea a pierdut 70% din suprafața umedă naturală, inclusiv o pierdere
semnificativă a speciilor de apă dulce în ultimii 100 de ani. (Națiunile
Unite, 2018)
- Ecosistemele din întreaga lume, se modifică într-un ritm alarmant, în
următorii 20 de ani, cantitatea de apă potabilă disponibilă va scădea cu
30%.
- 40% dintre locuitorii lumii nu au apă curată suficientă pentru
o igienă minimală.
- Peste 2,2 milioane de oameni au murit în anul 2000, de boli legate de consumul de apă contaminată sau din cauza secetei.
- În 2004, o organizație engleză, Water Aid, a raportat că un copil moare la
fiecare 15 secunde, din cauza bolilor legate de apă ce ar putea fi ușor prevenite.
- Se prevede că apa ar putea deveni prețioasă precum petrolul, lucru care ar
face din Canada, ce are această resursă din abundență, cea mai bogată țară
Page 19

PLANETA VERDE—

În 2005, în SUA, prețurile mari ale benzinei au provocat îngrijorare, și au existat temeri pentru o criză globală, însă
consumatorii nu ezitau să plătească
prețuri duble pentru aceeași cantitate,
dar de apă îmbuteliată.
- În Peru, există un panou care produce
apă potabilă din aer. Panoul din imagine este unul real, este situat în Lima,
Peru, el produce aproximativ 100 de litri de apă pe zi, din nimic, decât umiditate, un sistem de filtrare şi un pic de ingeniozitate gravitaţională. Deoarece
Lima se află de-a lungul Oceanului Pacific sudic, umiditatea în medie, pe oraş,
este în jur de 88% (dimineaţa se apropie de 100%). Dar, Lima, de asemenea,
se află în partea de nord a celui mai uscat desert, Atacama, cea ce înseamnă că
aici, practic nu plouă. Astfel, acest panou extrage apa din aerul umed , atât de
necesară aici, care în cele din urmă poate fi folosită de localnici.
- Apa ca atare nu conduce energia electrică, aceasta este posibil datorită impurităţilor care se găsesc în ea.
- Apa este lipicioasă. Moleculelor le place să se lipească de lucruri, în special
una de alta. Acest fenomen se numeşte tensiune superficială. Acestui
fenomen îi datoraţi viaţa: aceasta înseamnă că apa poate duce sângele prin
vasele înguste din organism, de multe ori împotriva forţei de gravitaţie.
- Apa este a doua cea mai răspândită moleculă în univers. Cea mai frecventă
este hidrogenul gazos, H2. Cel mai mare nor de vapori de apă, cunoscut, a
fost descoperit de oamenii de ştiinţă de la
NASA, în jurul unei găuri negre, aflate la o
distanţă de 12 miliarde de ani lumină de
Pământ. Există gheaţă la polii Lunii, la polii
planetelor Marte şi Mercur.
Page 20

”"Umanitatea este
in mars, iar
pamantul
este
lasat in urma."
David Ehrenfeld

- Soarele şi unele stele creează în fiecare secundă un volum de apă,

"Cred in
Dumnezeu, dar ii

echivalentul a 100 milioane de râuri Amazon.
-Corpul uman este format din 60% şi 70% apă. Cantitatea de apă se
schimbă la diferite momente ale vieţei voastre. Fătul uman este aproximativ din 95% din apă în primele luni şi ajunge la 77% la naştere. O persoană de 70 kg, conţine 42 de litri de apă.
-Există un ocean cu apă fierbinte sub crusta de gheaţă a satelitului
planetei Saturn, Encelades, probabil întins pe un strat de rocă. Deoarece
izvoarele hidrotermale de la fundul oceanelor de pe Pământ, sunt considerate cei mai buni candidaţi de unde a luat start viaţa, pe Pământ, astrobiologii cred că Enceladus este un loc bun pentru a căuta viaţă extraterestră.
-Consumul rapid a unei cantităţi mari de apă, poate duce la intoxicaţia
cu apă.
- Leonardo Da Vinci a fost obsedat de apă; el desena vârtejuri la nesfâşit. De asemenea, el a lucrat mult pentru a înţelege cum ea curge, cu
mult înainte de apariţia domeniul dinamicii fluidelor.

pronunt numele
Natura."
Frank Lloyd
Wright
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CALENDAR ECOLOGIC
11 ianuarie Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale
2 februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede
20 martie Ziua Mondială a Vrabie ( Nature Forever Society)
21 martie Ziua Internațională a Pădurilor ( ONU)
22 martie Ziua Mondială a Apei ( ONU)
22 aprilie Ziua Pământului ( ONU)
5 iunie Ziua Mondială a Mediului (ONU, UNEP)
8 iunie Ziua Oceanului Planetar (ONU )
17 iunie Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Se-

” Totul dispare,

cetei2

totul piere, totul

9 iulie Ziua Internațională a Tigrului

trece; doar lumea

8 august Ziua Internațională a Pisicii

rămâne; doar

9 august Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor

timpul durează.”

12 august Ziua Mondială a Elefanților

Denis Diderot

18 septembrie Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei
4 octombrie Ziua Internațională a Animalelor
13 octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor

Naturale
5 decembrie Ziua Mondială a Solului
11 decembrie Ziua Internațională a Munților (ONU
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# STĂM ACASĂ ŞI PLANETA E MAI CURATĂ
Dragomir Rodica Cătălina, bibliotecar
Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu

„Să privim ȋncă odată pământul acesta drag, pe care foşnesc plopii
şi cântă ciocârlia, şi să-i arătăm mai mult ca oricând, dragostea noastră. Să
-i privim munţii şi păsările ȋn noua lumină ce s-a deschis asupra lui, şi să-l
ȋnvăluim ȋntr-o dragoste nouă, mai adâncă şi mai fiebinte.” (Geo Bogza)
"Iubirea naturii si
cultura naturalista
sunt piatra de
incercare
a
civilizatiunii".

Mediul ȋnconjurător constituie un mecanism viu, cu o complexitate
deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde ȋntreaga
activitate umană. Omul s-a aflat ȋn mijlocul naturii de la ȋnceputul
existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, ȋnsă, ea ȋi opune şi
manifestări oarbe, brutale, ȋn faţa cărora rămâne ȋnmărmurit şi

E. Botezat

neputincios.
Toată umanitatea trece printr-o perioadă marcată de grele ȋncercări.
Dintr-o dată, am fost nevoiţi să renunţăm la agitaţia noastră zilnică, să
uităm de toate sarcinile ce ne ţineau ȋn priză şi ... să stăm acasă...
Am renunţat la „nu am timp”, la „cum să ȋmi ocup tot acest timp”.
Până mai ieri, trăiam cu sentimentul că suntem cu toţi captivi ȋntr-un
balon ce se tot umflă şi se tot umflă...şi iată că balonul a pocnit. Aşa cum
noi oamenii simţeam nevoia de o pauză, simţeam că ne sufocăm, aşa şi
gazda noastră, Pământul, avea nevoie de o bine meritată pauză.
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Toată această perioadă ȋn care oamenii au de stat ȋn casă, are efecte
pozitive vizibile asupra gazdei noastre, poluarea fiind redusă semnificativ. Da,
planeta avea nevoie de pauză, deoarece omenia exagera şi nu se mai gândea la
consecinţele şi la impactul acţiunilor sale asupra mediului ȋnconjurător.
Faptul că ȋn această perioadă trebuie să stăm ȋn casă, pune la ȋncercare
voinţa oamenilor şi puterea lor de a respecta regulile, deşi este foarte greu
deoarece trăim ȋntr-o societate cu o democraţie prost ȋnţeleasă.
În aceste clipe dificile, ies la iveală adevăratele principii şi valori după
care o persoană a ales să se ghideze, respectarea regulilor fiind o dovadă de
conştientizare a pericolului, dar şi un mod prin care respectivul om
demonstrează că se gândeşte atât la siguranţa lui, cât şi la a celor din jur. În
plus, lumea a primit ce şi-a dorit cel mai mult: timp, timp petrecut cu familia,
timp petrecut citind o carte, privind cerul sau pur şi simplu, reflectând la
viitor şi la aşteptările de la propria persoană.
Conform statisticilor, poluarea aerului s-a redus în zonele urbane din
Europa, în timpul perioadelor de izolare, adoptate pentru combaterea
coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, însă activiştii
avertizează că locuitorii de la oraşe pot fi mai vulnerabili la epidemie, relatează
Reuters.
În oraşe precum:
Bruxelles, Paris, Madrid,
Milano şi Frankfurt, s-a observat o reducere a nivelurilor medii de dioxid de
azot nociv, în perioada 5-25
martie,
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“Natura

nu
curată, e pură.
Nicolae Iorga

e

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit imaginilor
transmise de satelit. Situaţia coincide cu măsurile de izolare adoptate de
numeroase ţări europene, unde s-a restricţionat transportul rutier - cea mai
importantă sursă de oxizi de azot - şi s-a redus activitatea producătorilor
industriali.Poluarea aerului provoacă aproximativ 400.000 de decese
premature în fiecare an în Europa.
Noile imagini publicate de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi
analizate de organizaţia nonprofit Alianţa Europeană pentru Sănătatea
Publică (EPHA), demonstrează densitatea în schimbare a dioxidului de azot,
un gaz ce poate provoca probleme respiratorii şi cancer.
Datele Agenţiei Europene de Mediu (EEA) au demonstrat o tendinţă
similară în perioada 16-22 martie. În Madrid, nivelurile medii de oxid de azot
“Dacă iubeşti natura
cu adevărat, o găseşti
pretutindeni
frumoasă."

au scăzut cu 56% la o săptămână după ce Guvernul spaniol a interzis
deplasările neesenţiale, la 14 martie. Potrivit EPHA, persoanele care trăiesc
în oraşele poluate, ar putea avea un risc mai mare de a contracta COVID-19,
deoarece expunerea prelungită la aerul nociv, poate slăbi sistemul imunitar,

Vincent Van Gogh

îngreunând combaterea infecţiei. "Această asociere este foarte probabilă", a
declarat pentru Reuters, un responsabil din cadrul EPHA, Zoltan MassayKosubek. "Dar, pentru că boala este nouă, trebuie totuşi demonstrată", a
precizat el.
În final, când toată această experienţă
neplăcută se va termina, oamenii o să realizeze
importanţa

anumitor

lucruri

pe

care

le

considerau nesemnificative anterior şi vor
aprecia chiar şi cele mai banale lucruri care ȋi fac
fericiţi. BIBLIOGRAFIE:
https://www.avantaje.ro/articol/cum-beneficiaza-planeta-de-peurma-pandemiei-de-coronavirus;
https://www.agerpres.ro/planeta/2020/03/30/coronavirus-masurile-de-izolare-ofera-oraselor-dineuropa-un-aer-mai-curat--476541;
„Modalităţi şi mijloace de includere a problemelor de mediu ȋn cadrul diferitelor arii curriculare”,
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ECO(U) HARETIAN
Minodora Petrișor , bibliotecar
Colegiul "Spiru Haret", mun. Ploiești

“Nu mă satur niciodată să învăţ acest alfabet măreţ al naturii. În fiecare zi,
caut să descopăr o literă nouă.” (Victor Hugo)
Lumea ideală e lumea unde putem fi fericiţi… Acum, dacă păşesc dincolo
de casa mea, văd multe lucruri care mă umplu de fericire, dar şi de tristeţe. În
ţara mea, cu climă blândă, oriunde mergi, e o natură minunată, dar mutilată de
fapte necugetate şi neglijenţe ale oamenilor. În lumea ideală, ar fi mult
VERDE, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite după care
să răsară .
Până să putem construi o lume ideală în afara noastră, într-un loc pe
Pământ sau altundeva în Univers, putem să făurim o lume ideală în interiorul
nostru. Și, de ce nu, ecologică. Doresc să mă număr printre ei. De aceea, caut
şi găsesc fericire în fiecare zi, mulţumesc pentru fiecare nouă dimineaţă
planetei pe care m-am născut.
Pornind de la aceste idei din cadrul eseului, mi-am dat seama că pentru o
lume mai bună, mai frumoasă, trebuie tu însuţi să FII ECO, eu însămi să FIU
ECO!
Am privit în interiorul meu, de jur-împrejurul meu, m-am analizat şi pot declara: SUNT ECO! De ce? Prin faptul că încerc prin modul meu de a fi, de a
acţiona să răspândesc în jurul meu un AER ECO.
Să descoperim natura altfel, cu partenerii proiectelor ecologice.
Să spunem DA…: locurilor special amenajate pentru gunoaie, reciclării,
plantării de pomi fructiferi şi copaci, tehnologiilor de producere a energiei
verzi etc.
Page 26

”Pământul oferă
suficient pentru a
acoperi
nevoile
omului, dar nu şi
lăcomia
lui” (Mahatma
Gandhi)

Să spunem NU: defrişărilor, aruncării gunoaielor în locuri neamenajate, substanţelor şi deşeurilor periculoase etc.
Să postăm imaginile activităților noastre, selectate din sute de imagini, care valorează cât o întreagă bibliotecă sufletească și dau restart exemplelor de bună practică și online.
Pornind de la aceste idei, ecoharetienii au încercat prin modul de a fi,
de a acţiona să răspândească în jurul lor un AER ECO că tot vine Ziua
Mediului, Ziua Pământului, Ziua Apei și lista poate continua.
Eugen Pora spunea: “A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,
dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a
contribui la fericirea omenirii.”
”În tot timpul
vieţii mele, noile
taine ale naturii m
-au făcut să mă
bucur ca un copil.”
Marie Curie

Page 27

PLANETA VERDE—

ŞI EU POT SALVA NATURA!
Monea Dana, profesor - documentarist
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul" Vişina, Dâmboviţa

Într-o frumoasă zi de primăvară, s-a desfăşurat activitatea cu
tema ,,Schimbările climatice - Şi eu pot salva natura!”, în cadrul proiectului
“O planetă verde, o viață sănătoasă”, organizată de Centrul de Documentare şi
Informare al Liceului Teoretic ,,Mihai
Viteazul Vişina, în colaborare cu elevii
claselor a III- a A şi B, coordonaţi de dnele învăţătoare Tănase Elena şi Nuţă
Mihaela. Scopul activităţii a fost conştientizarea efectelor dezastruoase pe care le produce acţiunea omului, prin
defrişări, poluarea apei, solului şi aerului, de prevenire a acestora, prin acţiuni
de plantare, dar şi de ecologizare a apelor, solului, aerului.
S-a purtat un dialog cu elevii, despre schimbările climatice şi consecinţele lor asupra Pamântului, aceștia fiind foarte bine documentaţi şi răspunzând cu interes la întrebările puse. D-na prof.- doc. Monea Dana, le-a
prezentat un material despre dezastrele provocate de poluare prin schimbările
climatice şi efectele lor.
S-au împărţit în patru grupe şi au realizat afişe pro-natura, facând
aprecieri şi recomandări asupra a ceea ce au realizat, prin următoarele măsuri:
-

activităţi de plantare de arbuşti, flori şi copaci în curtea şcolii,

dar şi acasă;
-

îngrijirea spaţiilor verzi din perimetrul comunei noastre;

-

acţiuni de curăţire şi de protejare a luncii narciselor, de pe râul

Neajlov.
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”Am putea oare
să concepem ce ar
fi
devenit
omenirea dacă nu
ar fi cunoscut
florile ?”
Maurice
Maeterlinck

Elevii au cules informaţi despre cum putem ajuta natura prin acţiunile
noastre zilnice, cum ar fi:
- înlocuirea becurilor normale cu unele economice;
- pentru albirea hainelor, putem folosi în locul clorului, bicarbonatul de
sodiu, iar pentru dezinfectare, oţetul;
- o alternativa pentru balsamul de rufe, care este iritant pentru piele şi
nociv pentru mediu, este folosirea câtorva picături de ulei esenţial, cu
mirosul preferat, pe o bucata de material textil, pe care să-l introducem în
cuva maşinii de spalat. Rufele vor mirosi minunat!
- în locul prafului anticalcar, care se adaugă la mașina de spălat, se
poate adăuga oțet (preferabil din vin alb), care are acelasi efect
“Dacă am putea
vedea în mod clar
miracolul
unei
flori , întreaga
noastră viață s-ar
schimba
din
temelii.”
Buddha

anticalcar și este biodegradabil.
- în timp ce ne spălăm pe dinți, putem închide robinetul, astfel
economisind o cantitate importantă de apă, în timp;
- putem înlocui baia în cadă, cu un duş;
- uleiul folosit la gătit, nu se aruncă în chiuvetă, deoarece polueaza foarte
mult; se pune într-o sticla sau într-un borcan şi se reciclează.
- nu se lasă încărcătorul telefonului mobil în priza după ce s-a încărcat
bateria, pierzându-se 95% din energie, numai 5% fiind necesar pentru
încărcat;
- poate fi economisită energie, dacă scoatem aparatele electronice din
priză, atunci când nu le folosim
- să păstrăm curățenia oriunde ne aflăm (acasă, la școală, la munte, la
mare, in mijloacele de transport, etc), să nu aruncăm gunoaie decât în
locurile amenajate, pentru sănatatea noastră şi a naturii.
Acestea sunt doar câteva măsuri pe care le putem respecta zilnic,
iar consecinţele nu vor întârzia să apară, având un mediu mai curat, mai
sănătos, în dezvoltarea armonioasa a copiilor.
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Ar fi bine să nu rănim copacii, plantele sau animalele, ci să plantăm şi
să îngrijim ceea ce alţii strică, poate vor învăţa ceva şi vor proteja natura, casa
în care trăim! Frumuseţile naturii trebuiesc protejate, omul prin acţiunile sale,
a dus la dispariţii de floră şi faună, degradând natura în mod constant, la scară
mare, consecinţele fiind devastatoare prin dimensiunile mari ale poluării.
Scopul activităţilor a fost de a cultiva interesul elevilor pentru
menţinerea unui mediu sănătos, pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor
de ocrotire a mediului înconjurator, dar şi utilizarea raţională a resurselor de
mediu.

Respectând natura, ne respectăm pe noi!
”Dacă nu știi
să
recunoști
iarba după verde
și apa după sete,
atunci nu-i va fi
nimănui dor de
tine."
Nichita
Stanescu
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Smogul -EFECT AL AERULUI POLUAT ASUPRA
MEDIULUI

Prof. Stan Cristina- Ileana
Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu” Ploiesțti

” Natura n-are idee

de bani; altfel
dolarii ar fi crescut
în copaci. Natura
nu are idee de bani;
banii sunt o pură
invenție a omului.
Osho

Smogul este un amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule de fum,
formate când umiditatea este crescută şi aerul este atât de calm, încât fumul
şi emanaţiile se acumulează lângă sursele lor. În anul 1943, în districtul Los
Angeles s-a observat apariția unei pâcle alburii, cu nuanțe gălbui cafenii care
provoacă usturimi la ochi. Fenomemul a persistat până în anul 1962 între 180
–212 zile pe an, cu toate măsurile drastice luate de autorităţi pentru
reducerea emisiilor de SO2 şi a emisiilor industriale. SO2 a fost principalul
vinovat al catastrofalului smog londonez în 1852, când au fost 4000 de
victime în 4 zile. Fenomenul de toxicitate produs când sunt îndeplinite mai
multe condiţii, care acţionează simultan pe o arie geografică se numeşte
SMOG. Ceaţa este formată din picături de mărime variabilă. Dacă
diamentrul lor nu depăşeşte 10 μm poartă denumirea de ,,mist", iar dacă
diametrul este mai mare de 10 μm, se numesc ,,fog". Los Angeles este
cunoscut şi sub denumirea de „Capitala Mondială a Smog – ului”. Starea meteostagnantă poate dura multe zile .
Gazele provenite din surse naturale sau antropogene de la suprafaţa
oraşelor sunt purtate de vânt şi de curenţii asecendenţi şi sunt răspândiţi pe o
arie geografică mai mare, după care sunt diluate şi eliminate în păturile
superioare ale troposferei şi stratosferei.
Pentru a se produce smog trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:
- să se creeze o inversiune meteorologică;
- să existe suficientă radiaţie solară.
Radiaţiile solare penetrează în cantitate foarte mare stratul de sigiliu şi ajung
la suprafaţa solului.
După compoziţia chimică a atmosferei din imediata apropiere a
solului, se deosebesc:
1. Smog Londonez;
2. Smog Los Angeles.
Smog Londonez:
Este predominant reducător, datorită prezenţei în cantitate mare a SO2
şi a prafului de cărbune. Se formează în condiţiile de insolaţie mai scăzută,
specifice Angliei.
Catrastrofa smog-ului din Londra, din decembrie 1952 s-a datorat
creşterii bruşte a concenraţiilor de SO2 şi a particulelor de cărbune din aer de
peste 10 ori faţă de cele normale, care deja erau foarte ridicate. Din cauza
producerii unei inversiuni meteorologice, s-a instalat o ceaţă foarte densă ,
SO2 din aerul umed, catalizat de praful de cărbune s-a oxidat și a format
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H2SO4. În aceste condiţii H2SO4 cu apa, formează ceaţa care nu se mai
acumuleză în picături mari şi pluteşte în aer. Au fost afectaţi copii foarte mici,
pesoanele în vârstă, cele cu afecţiuni pulmonare cronice şi cardiovasculare.
Numărul bolnavilor care au supravieţuit afecţiunilor pulmonare a fost de
ordinul sutelor de mii.
După 20 de ani, în 1972 aerul londinez mai conţinea maxim 20 μg
SO2/m3 şi 1,2 mg praf/m3, adică foarte puţin. Smogul londonez arămas o
amintire urâtă, dar mai poate să apară în timpul iernii, atunci când se produce
frecvent inversiunea meteorologică.
Smog Los Angeles:
Este predominant oxidant şi de aceea se mai numeşte şi smog fotochimic/
smog de vară/smog californian/L.A. smog. Se formează în condiţiile de insolaţie
ridicată din Los Angeles, unde a fost semnalat iniţial. Smogul fotochimic este
o ceaţă toxică produsă prin interacţiunea chimică dintre emisiile poluante şi
radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei interacţiuni este ozonul. În
timpul orelor de vârf în zonele urbane concentraţia atmosferică de oxizi de
azot şi hidrocarburi creşte rapid, deoarece sunt emise de automobile şi alte
vehicule.
Pe lângă cele 2 condiţii generale meteorologice, smogul fotochimic
trebuie să mai îndeplinească două condiţii:
să existe multe hidrocarburi sau mult CO în atmosferă;
să existe mult NO2.
Industria petrochmică şi de rafinării furnizează hidrocarburi în
atmosferă, dar automobilul rămâne principalul „furnizor” atât pentru
hidrocarburi cât şi pentru oxizii de azot.
Smogul apare în zonele oraşelor de coastă fiind o adevărată problemă a
poluării aerului din marile oraşe.
Smogul poate cauza probleme medicale severe:
reduce vizibilitatea naturală,
irită ochii şi căile respiratorii, fiind cauza a mii de decese anual.
Smogul mai apare şi în alte mari oraşe ale lumii, dintre care amintim:
Tokyo, Mexico City.
În Marea Britanie, un copil din şapte, suferă de astm şi datorită
smogului, simptomele sunt agravate. În aşezările urbane cu densitate crescută,
rata mortalităţii creşte în mod considerabil în timpul perioadelor prelungi de
expunere la smog, mai ales când procesul de inversie termică realizează un
plafon de smog deasupra oraşului.
Planeta noastră suferă din neglijenţa unor oameni care poluează
mediul. Ei nu sunt întotdeauna conştienţi de răul pe care îl fac, dar cu ajutorul
nostru îi vom face să se gândească la efectele activităţilor lor asupra vieţii
planetei şi, bineînteles, asupra noastră, a tuturor.
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”Eu gandesc ca
daca omul pierde
gradinile
si
cararile, se va
pierde pe sine
insusi".
J. R.
Oppenheimer,

“Sarcina omului e
sa respecte natura
si sa creze mici
oaze die pricepere si
preocupare pentru
ocrotirea bogatiilor
obstesti"

Din dorinţa de a avea o viaţă
comodă,
oamenii au poluat, mai mult
sau mai
puţin grav, solul, apa şi aerul,
ducând
la dispariţia multor specii de
plante şi
animale. Oamenii sunt
confruntaţi, la rândul lor, cu
diferite
boli cauzate de poluare iar
intervenţiile civilizaţiei au
provocat
mediului natural pagube
mari.
Împreuna vom întelege că
trăim pe
aceeaşi planetă de care trebuie să avem grijă! Ceea ce natura a creat în milioane de
ani se poate distruge în câteva zile, luni sau în câţiva ani. La plante, smogul
provoacă leziuni şi arsuri ale frunzelor şi stagnează formarea clorofilei. Efectul
smogului poate fi diminuat printr-un control sever al tuturor hidrocarbonaţilor şi
emisiilor de oxizi de azot din atmosferă.

Bucuresti

Emil Racovita

Ploiesti

Pentru a evita distrugerea mediului, trebuie să cunoaşteţi legile acestuia şi să
acţionaţi în conformitate cu ele, trebuie să învăţaţi să protejaţi şi să conservaţi
elementele mediului natural. Viitorul planetei stă în mâinile noastre!
Împreună, putem să avem o planetă curată şi sănătoasă!

Bibliografie:
aqicn.org › city › ploiesti
www.greelane.com › what-is-smog-causes-and-effects-1204194
www.meteo.md › images › uploads › pages_downloads › imppoluari
www.digi24.ro › Știri › Sci-tech › Natură și Mediu
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OMUL ṢI NATURA
Dumitru Florentina, bibliotecar
Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Câmpina

Pentru a trăi şi a se dezvolta, omul are nevoie de: lumină, căldură, sol, apă,
aer, adăpost, hrană. Toate acestea trebuie păstrate curate şi sănătoase.
În present, degradarea mediului înconjurător a devenit o problema serioasă
pentru toată lumea. În zonele industrial, apare problema apelor deversate, poluate, a emanării gazelor de eșapament și a solului otrăvit cu diverse îngrășăminte
chimice. Omenirea a ajuns să se confrunte cu următoarele probleme: poluarea
aerului, poluarea apelor, poluarea solului.Echilibrul natural se realizează fie prin
autoepurarea apei, fie prin regenerarea solului. Însă, din cauza factorului antropic, acest echilibru nu se poate restabili. Prin urmare, rezultatul poluării se
poate vedea în degradarea mediului aerian si acvatic, degradarea vegetației si
lumii animale (dispariția a mii de specii, mutații și boli cauzate de poluare etc.).
Mediul înconjurător poate fi protejat dacă ţinem cu toţii cont doar de câteva lucruri
simple.

Plantează un copac! Un singur copac absoarbe o tonă de dioxid de carbon
pe întreaga sa durată de viaţă.
Nu aruncaţi gunoiul pe stradă !!! Mulţi dintre cei pe care îi cunoaştem,
aruncă gunoiul pe stradă sau în apă. Atrageţi-le atenţia! Murdăria înseamnă poluare! Trebuie să aducem gunoiul generat de noi într-o pungă acasă. Nimeni nu
doreşte să viziteze locuri naturale pline de reziduuri.
Când ieşiţi în natură, NU aruncaţi lichidele periculoase oriunde !!! Nu
aruncaţi uleiul de maşină, detergenţii, substanţele otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe stradă sau în apă, pentru că pot ajunge înapoi în casele voastre !
Nu utilizaţi maşinile pentru deplasările scurte!!! Ştiaţi că pentru a parcurge un kilometru pe jos, vă sunt necesare doar zece minute? Dacă mergeţi cu
bicicletă, ajungeţi la şcoală mai repede şi sunteţi mult mai sănătoşi.
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"Natura in care
ne odihnim da si
ea concertele ei, la
care trebuie sa
asistam in cea mai
respectuoasa
liniste".

G. Calinescu

Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea!!! Dacă simţiţi că în casă este prea
cald, reduceţi încălzirea sau închideţi caloriferele şi sobele. Stingeţi lumina când
ieşiţi din cameră şi scoateţi televizorul din priză când plecaţi la şcoală. Dacă uitaţi
televizorul în priză, acesta consumă curent electric degeaba.

Economisind

energia, salvaţi mediul înconjurător!
Atenţie la calitatea produselor!!! Înlocuieşte becul cu incandescenţă cu
becul cu fluorescenţă compactă. Acesta consumă cu 60% mai puţină energie
decât un bec obişnuit. Dacă doriţi să cumpăraţi o maşină de spălat, un televizor,
un frigider sau orice alt aparat electric, aveţi grijă ca să alegeţi numai pe acelea pe
”Iubirea naturii
si
cultura
naturalista sunt
piatra
de
incercare
a
civilizatiunii".

E. Botezat

ale căror etichete observaţi literele A sau B. Aceasta înseamnă că aparatele nu
consumă mult curent electric. Astfel, economisiţi energia electrică, protejând şi în
acest fel mediul înconjurător!
Folosiţi bateriile reîncărcabile !!! După perioada lor de funcţionare, ar
fi bine să le reciclăm, dacă avem în localitate aşa ceva. Bateriile sunt foarte nocive,
oricare ar fi ele (de telefon sau alte aparate electronice), deoarece toate conţin
metale grele care sunt destul de periculoase pentru sănătatea oamenilor.
Separaţi deşeurile !!! În fiecare casă, se strâng tot felul de obiecte de care
trebuie să scăpaţi. Separaţi sticlele, cutiile de conserve, ambalajele de la dulciuri,
caietele, hainele vechi şi alte obiecte care nu vă mai sunt de folos şi predaţile
centrelor de reciclare din oraşul vostru.
Cât mai puţine pungi din plastic !!! Observăm, câteodată, pungi din
plastic aruncate pe străzi, în parcuri, în ape sau pe malul apelor. Este bine să nu
cereţi vânzătorului ambalaje sau pungi din plastic atunci când cumpăraţi numai o
ciocolată, un creion, sau un caiet. Când mergeţi la cumpărături, este mai bine să
folosiţi pungile din pânză, pe care să le păstraţi apoi în casă.
În concluzie, protecția mediului este obligatorie pentru că “Omul nu poate să
supravieţuiască fără natură,

pe când natura poate exista şi fără prezenţa

oamenilor”
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EDUCAȚIA PENTRU MEDIU
Tănase Luminița Violeta, profesor înv. Primar
Școala Gimnazială „H. M. Berthelot”, mun. Ploiești

Mediul înconjurător este „o noțiune care se referă la totalitatea
condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care
evoluează ființele sau lucrurile”. El are „un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a
mediului”*. De aceea, educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele
cele mai mici, tocmai pentru a reuși, în timp, formarea unei conduite
adecvate, omul de mâine să fie capabil să acţioneze în folosul naturii şi a sa.
Bazele educației ecologice, de fapt, bazele unui comportament care să
dovedească respect pentru tot ceea ce ne înconjoară, se pun sau ar trebui să se
pună încă din perioada celor „șapte ani de acasă” . Responsabilitatea este o
abilitate cu care nu te naști, care se capătă în timp și care se bazează pe o
sumă de atitudini. De exemplu, de la membrii familiei copiii ar trebui să
înțeleagă ce înseamnă curățenia și ce urmări are poluarea, ce atitudine trebuie
să aibă față de plante și animale sau ce pot face pentru a-și păstra starea de
sănătate. Uneori, însă, părinții consideră că aceștia sunt prea mici, ezită să le
dea copiilor anumite responsabilități și preferă să
facă ei treburile în locul copiilor. În aceste
condiții, un rol deosebit de important le revine
instituțiilor de învățământ.
Formarea tinerilor cu o conştiinţă şi o
conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de
importantă pentru orice demers educativ şcolar
şi extraşcolar.
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"Natura este o
artă încă
necunoscută
omului. “
Alexander Pope

Una dintre metodele prin care elevul înțelege legătura dintre om și natură și
prin care poate să constate aplicabilitatea cunoștințelor dobândite la diferite
discipline de studiu este metoda proiectelor. De multe ori proiectul reușește să
adune laolaltă elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale și
dezvoltă comunicarea, spiritul de inițiativă, capacitatea de rezolvare de probleme.
„O planetă verde, o viață sănătoasă” este titlul unui proiect educațional
județean la care am participat împreună cu elevii pe care-i îndrum. Am pornit de
la ideea că mediul natural nu trebuie apărat, respectat, ajutat numai în data de 5
iunie (Ziua Mondială a Mediului), și nu doar de anumiți oameni, ci de fiecare
dintre noi, mari și mici, în fiecare zi a anului. Proiectul s-a derulat pe parcursul
”Natura este
alcatuita din
contraste: orice
lumina are
umbra sa.

anului școlar 2018/2019. Celor 34 de elevi din clasa a III-a A, li s-au alăturat, la

Victor Hugo

natural sănătos și să măresc gradul de responsabilizare a elevilor mei față de

multe dintre activități, părinții, frații, prietenii.
Prin implicarea în acest proiect, mi-am propus să cultiv dragostea și
respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, să promovez ideea unui mediu
natură prin implicarea directă în diferite activități de protejare a mediului
înconjurător. Câteva dintre obiective au fost:
- să înţeleagă mecanismele de funcționare a mediului înconjurător şi să nu
rămână insensibili la probleme;
- să observe interacţiunea oamenilor cu mediul şi să propună soluții de
rezolvare a problemelor de mediu;
- să manifeste grijă pentru mediu și atitudini de dezaprobare faţă de cei care
încalcă normele de protecţie.
Elevii mei au participat cu seriozitate și bucurie la fiecare acțiune, de aceea am
fost motivată să particip și în acest an școlar la activități de ocrotire a mediului
înconjurător. Ediția a II-a a proiectului județean „O planetă verde, o viață
sănătoasă”, proiect desfășurat în parteneriat cu C.C.D. Prahova, ne-a dat și ne dă
ocazia să consolidăm cunoștințele, priceperile și deprinderile dobândite în anul
școlar anterior. )
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În cadrul proiectului, în condițiile impuse de izolarea la domiciliu, am
desfășurat activitatea „Și cu o floare se face primăvară!” Fiecare copil a realizat câte o floare folosind materiale reciclabile, floarea aleasă fiind macul,
simbol al luptei, al solidarității, al unirii sufletești, dincolo de granițe. Ne-am
amintit astfel de un alt martie (1915) când, pe un câmp de luptă, într-un peisaj
dezolant, au apărut macii, aducând speranță în sufletele soldaților. Fiecare copil a trimis pe grupul clasei, o fotografie cu macul realizat de el. Toate fotografiile au fost strânse într-un buchet pe care l-am trimis cunoscuților, împreună cu dragostea și optimismul nostru.
Prin implicarea elevilor mei, în proiecte de educație ecologică, am urmărit
și urmăresc să formez oameni care să fie conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător şi care să aibă capacitatea și dorința de a lucra individual şi în echipă, pentru găsirea unor soluţii problemelor cu care ne confruntăm.

"Ce facem pentru
noi moare cu noi.
Ceea ce facem
pentru altii,
pentru lume,
ramane
nemuritor".
Albert Pine

Bibliografie:
*https://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu
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S.O.S. - PLANETA ALBASTRĂ
Carmen Mușat, bibliotecar
Școala Gimnazială ,,H. M. Berthelot” , mun. Ploiesti

Pământul - planeta noastră albastră ,cum ne place
nouă să o numim, a cunoscut o serie de schimbări majore în
ceea ce privește mediul înconjurător, depinde de fiecare
dintre noi cum o păstrăm deoarece ne afectează în mod
“Credinta

direct viața și sănătatea.

intr-o

sursa
supranaturala a
raului nu e
necesara. Omul
si singur e foarte
capabil de orice
rautate."
Joseph Conrad

,, Pentru o Terra verde ” ar trebui să fie deviza noastră
pentru întreaga planetă PĂMÂNT.
Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esențială a comportamentului
uman. Protejarea mediului este o preocupare atât pentru

ecologiști, cât și pentru noi toți:

copii și adulți. Schimbarea mentalității oamenilor este un demers care necesită efort încă
din copilărie și asfel prin educație fiecare persoană va respecta normele de ocrotire a
mediului planetei. Convingerile și comportamentele formate copiilor la o vârstă fragedă
sunt cele care se păstrează toată viața.

La vârsta școlară, educația ecologică este la fel de importantă ca și educația
intelectuală și morală deoarece transmite copiilor cunoștințe despre mediul
înconjurător, le formează deprinderi de a ocroti și proteja natura, le formează
atitudini și comportamente concrete față de mediul înconjurator.
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În cadrul proiectului educațional județean ediția a-II-a, “O planetă
verde, o viaţă sănătoasă”, Școala Gimnazială ,, H. M. Berthelot ”, municipiul
Ploieşti, în parteneriat cu CCD Prahova, a urmărit conştientizarea importanţei
mediului înconjurător pentru o viaţă sănătoasă, prin diverse activități
ecologice desfășurate în cadrul școlii.
În proiect, au fost implicate clasele CP-C prof. înv. primar Adriana Vasile, a-III-a D - prof. înv. primar Grecu Oana, a-IV-a A - prof. înv. primar
Tănase Luminița , a-IV-a B - prof. înv. primar Grigore Florina, ca coordonator am popularizat proiectul la nivelul școlii, prin distribuirea de fly-ere cu
informații despre obiectivele și activitățile propuse în cadrul proiectului și realizarea unui panou informativ la biblioteca școlii.
Copiii, dar și cadrele didactice implicate, au participat cu entuziasm la
activități precum realizarea unei expoxiții de desene și picturi cu tema - S.O.S
PLANETA, dar și o activitate de reciclare a materialelor pentru un mediu mai
curat, un mediu mai sănătos.
Educația ecologică presupune cunoștiințe, atitudini, conduite care se
dobândesc
într-un timp îndelungat. Cunoașterea naturii, planetei, face necesară formarea
unei atitudini ecologice la vârsta școlară. Prin activitățile desfășurate copiii trebuie să cunoască, să iubească, să ocrotească și să protejeze natura, copilul trebuie să devină un prieten al naturii, nu dușmanul ei, deoarece natura este un
bun al tuturor, iar de sănătatea mediului înconjurător depinde viața și sănătatea oamenilor.
Mediul înconjurător ne asigură cele necesare vieții, dar depinde de noi
dacă dorim să folosim aceste elemente esențiale în mod util. Poluarea planetei
se accentuează pe zi ce trece, ocrotirea planetei este o problemă mondială și
tocmai de aceea, fiecare om trebuie să își asume această responsabilitate. Noi
toți suntem datori să menținem un mediu sănătos, curat, nepoluat, iar copiii
trebuie deprinși de mici să iubească natura, s-o protejeze cu grijă și respect.
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"De la o varsta
frageda, am
renuntat la carne,
si va veni o zi
cand oamenii ca
mine vor judeca
uciderea oricarui
animal la fel ca
uciderea unui
om."
Leonardo da
Vinci

Versus

Protejarea planetei PĂMÂNT, casa noastră, este o problemă a tuturor,
deoarece fenomenele de poluare nu cunosc limite de timp și nu țin seama de
frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanșa o
“Omule, nu te
mandri cu
superioritatea fata
de animale; ele nu
au pacat, dar tu, cu
maretia ta,
pangaresti
pamantul prin
existenta ta si iti
lasi urmele prostiei
dupa tine - aceasta,
e adevarata pentru
aproape fiecare
dintre noi!"

criză majoră cu consecințe dezastruoase. Alături de copii, noi toți trebuie să ne
oprim o clipă, să ascultăm strigătul de durere al Planetei care ne imploră să o
salvăm. Având deviza ,, Pentru o Terra verde ” vom conștientiza efectele poluării
și a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor și îi învăța pe copiii noștri să
selecteze corect deșeurile, să recicleze și asfel vom avea un mediu mai curat și o
viață mai sănătoasă.

Fiodor Dostoevski
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ECO EDUCAȚIA DE ACASĂ
Grecu Oana Catina, prof. înv. primar,

Școala Gimnazială „H. M. Berthelot”, mun. Ploiești

Deși optionalul de Educație ecologică, nu se regăsește anul acesta, printre disciplinele din orarul clasei a III-a D, activitățile specifice acestei discipline
sunt prezente la nivel extracurricular, ori de câte ori simțim nevoia de a ne apropia de natură, elevi, părinți și cadre didactice laolaltă, suntem implicați în
cadrul proiectului educațional județean ediția a-II-a, “O planetă verde, o viaţă
sănătoasă”, în care Școala Gimnazială ,, H. M. Berthelot ”, municipiul Ploieşti,
în parteneriat cu CCD Prahova, este implicată și a urmărit conştientizarea importanţei mediului înconjurător pentru o viaţă sănătoasă, prin diverse activități
ecologice.
Ca dascăl, consider că Educația ecologică presupune cultivarea unor valori importante în conduita elevilor noștri, valori fără de care educația lor ar fi
oarecum săracă. Așadar, respectul, bunul simț, dragostea față de natură și de
lucrurile simple, hărnicia, cooperarea, grija și prietenia, sunt valori pe care Micii voluntari MiniOni ai clasei pe care o coordonez, le-au dobândit de-a lungul
activităților cu tematică ecologică, din cei patru ani de școală primară, de când
facem o echipă.
Eco educația este un prilej de provocare a elevilor de a se apropia de
natură chiar și în această perioadă de carantină și distanțare socială. E drept, ne
putem bucura de natură numai de la fereastră. Ba chiar, nu mai putem face
echipă cu părinții, bunicii, prietenii sau colegii de la școală pentru a desfășura
activități specifice curățeniei de primăvară, de ecologizare a mediului înconjurător în care trăim. Însă, putem încerca să ne arătăm grija și respectul față de
lumea verde de afară și stând izolați în casă. Noi, colectivul clasei a III-a D,
grupul MiniOnilor, coordonați de MiniOana, am reușit să aducem natura în
casele noastre, în plină carantină.
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"Ceea

ce
diferentiaza omul
de celelalte
animale este,
poate, mai mult
sentimentul decat
ratiunea."
Miguel de
Unamuno

Așadar, educația online a fost pentru noi o modalitate prin care am reușit
să ducem la bun sfârșit provocările ECO inițiate încă de la începutul anului școlar.
Acum, deși nu putem să ne punem în practică activitătile propuse în proiect, am
încecat să ne mobilizăm și să continuăm proiectul în on line cu tema ,,Natura
înseamnă viață”.

“Mulţi indivizi
din societatea
modernă sunt ca
barcagii: trag la
vâsle dar stau cu
spatele la
viitor.”

a fost sădită chiar de elevi, în prima săptămână după închiderea școlii, în contextul

Hernri Coanda

mediul online le-am oferit și un model de lucru. A fost chiar exemplul meu,

O primă provocare a fost aceea de a observa ciclul de viață al unei plante ce
pandemiei de Coronavirus.
Ca de fiecare dată, după ce am lansat această sarcină de lucru elevilor, tot în
personal, de a planta un răsad de floare la mine acasă. MiniOnii au fost extrem de
entuziasmați de această provocare, au fost încântați să mă urmărescă plantând în
mica grădină de la fereastra apartametului meu și de asemenea, au fost dornici să
facă și ei la fel, ACASĂ. Consider că imaginile de mai jos vor fi cea mai bună
dovadă a faptului că Eco educația și-a îndeplinit obiectivul chiar dacă școlile și-au
închis porțile..
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O altă Eco provocare a fost aceea de a sărbători împreună Ora

Pământului. Astfel, pe data de 28 martie 2020, colegi de clasă, învățători,
părinți și alti colegi din școală, ne-am arătat respectul față de natură prin reducerea consumuui de energie electrică în intervalul orar 20:00 – 21:00. Ne-a
făcut plăcere să împărtășim această experiență și în mediul online, pe pagina
de Facebook a Clasei MiniOnilor H.M.B.
Astfel, putem afirma cu încredere că Eco educația se poate face și de
acasă.

“Niciodată
natura nu se
înşeală; totdeauna
noi suntem aceia
care ne înşelăm.“
Jean Jauqwes
Rousseau
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ECOLOGIA – ȘTIINȚĂ INTERDISCIPLINARĂ
Otilia Radu, profesor inginer
Lic.Tehn.Energetic “Elie Radu”, mun. Ploiesti

Ecologia este o știință care se ocupă cu studiul interacțiunii între organisme
și mediul de viață, sau altfel spus, despre interacțiunea între biotop și biocenoză,
sau studiază evoluția ecosistemelor. Principalii factori care stau la bază studiului
ecologiei, sunt factorii de mediu: apa, aerul și solul, care împreună delimitează și
formează planeta noastră, Terra. Până în prezent, oamenii nu au fost considerați
“Necesitatea
există
pretutindeni, se
extinde asupra
tuturor şi-i
ajunge din urmă
pe toţi. “

un factor de mediu, au fost considerați ca fiind animalul cel mai evoluat dar, în

Cervantes

importantă și să vorbim acum, despre ecosisteme antropice, în care existența

lumina ultimelor evoluții de pe pământ, se dovedește că omul are impact asupra
mediul din ce în ce mai mult, el ajungând să fie un element perturbator al acestuia.
Omul a trăit acum mii de ani în peșteri, apoi, civilizația a evoluat și au
construit sate din corturi, piatră, beton, ajungând ca suprafața construită să fie
omului este importantă și ecosisteme naturale, în care factorii de mediu își
reglează singuri existența cu organismele vii. De fapt, de aici a devenit necesară
această știință ecologia, fiindcă trăim int-o evoluție continuă și această evoluție
trebuie să o cunoaștem, să o măsurăm, să o protejăm, să o îmbunătățim.
Elevii din clasele a VIII-a, ca să poată alege o profesie, precum și cei care
ajung la profile de protecția mediului, în clasa a IX-a, au ca prim pas, informarea
despre ce înseamnă tehnician ecolog, auditor sau responsabil de mediu. Sună
foarte bine! Ecolog! Ecologia este o știință în dezvoltare, o știință pentru prezent
și viitor!
Să descoperim ce înseamnă această știință de fapt. Facem acest lucru prin
abordarea unităților de rezultate ale învățării generale și tehnice specializate ..
Aceste unități ale rezultatelor învățării conform Standardului de Pregătire
Profesională, pentru calificarea tehnician ecolog și protecția calității mediului,
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Anexa 4 al OMENCS nr. 4121/ 13.06.2016, sunt în număr de 16, dar o să iau
în calcul acum, doar câteva dintre acestea. La ”Caracterizarea sistemelor
naturale și antropice”, avem nevoie să cunoaștem informații despre cele două
părți ale ecosistemelor biotop și biocenoză. Atunci când vorbim despre
biotop, vorbim despre substraturi (litosferă. atmosferă și hidrosferă) și despre
microclimat.
Acest microclimat este dat de clima locală care este în funcție de factorii:
-geografici altitudine, longitudine și latitudine și deja am punctat un pic
de geografie;
-mecanici – mișcarea apei și a vântului legată clar de fizică – a se vedea
fenomenul El Nino;
-fizici – intensitatea luminoasă, temperatură, iar un pic de fizică, etc.
Trecem la biocenoză partea vie, biotică a ecosistemelor și aici, ne
întâlnim cu lanțuri și piramide trofice, care se studiază mai amănunțit la
biologie. Și tot de la biologie, împrumutăm termenul de producători, referindune la una din verigile importante ale lanțurilor trofice, care sunt plantele cu
care facem un pas spre chimie prin studierea fotosintezei. Dacă toată partea
de biocenoză are foarte multe elemente comune cu biologia, fiindcă în fiecare
ecosistem, există descompunători, producători, consumatori primari,
consumatori secundari și uneori consumatori terțiari, tot în această parte,
trebuie să evaluăm lista floro-faunistică a unei zone, iar acest lucru îl putem
face doar dacă integrăm matematica pentru delimitarea unei suprafețe ( pătrat,
dreptunghi, trunghi, cerc), la care, apoi, să identificăm și să numărăm toate
plantele și toate animalele din acel perimetru. Și astfel, ajungem la calculul
ariilor - matematică pură. Tot la această lista floro-faunistică, se calculează
abundența, frecvența, dominanța, etc. Am spus calculează, rezultă formule
matematice, rezultă din nou matematică. Acest demers îl realizăm la
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“Omul

raţional se
adaptează el
lumii; omul
iraţional insistă în
încercarea de a
adapta lumea
persoanei sale.
Astfel, progresul
depinde de
oamenii iraţionali.
“
Oscar Wilde

Ultimul rezutat al învățării despre care vorbim, este ”Conservarea
biodiversitatii”, și aducem din nou, în prim plan biologia, dar tot aici, vorbim
despre rezultate economice – materii prime, servicii, criterii politice și
administrative, avem aici un pic din dezvoltarea afacerilor, agricultură ecologică,
dezvoltare durabilă, termeni care se folosesc și se învață la economie. Una din
ramurile importante ale economiei, este turismul și prin împletirea cu natura și cu
modul de impactare a localnicilor, s-a format cea mai nouă formă de turim –
ecoturismul. Tot aici vorbim despre frumusețea naturii pe care o regăsim în artă
literatură, pictură, film, etc.
Ecologia este o știință complexă, s-a demostrat că există o interacțiune cu
“Cel mai bun
profet al
viitorului este
trecutul. “

alte materii școlare, însă nu trebuie să fim fizicieni, matematicieni, chimiști,
economiști, biologi, trebuie să iubim oamenii și să găsim noi metode de a proteja
planeta Pământ

Lord Byron
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Un mediu curat, un mediu sănătos!
Elena Vasile, bibliotecar
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu”, mun. Ploieşti

„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin
această transformare, creează natura.” (Democrit)

Colectarea selectivă a deșeurilor este o responsabilitate pe care
fiecare dintre noi, ca reprezentanți ai acestei comunități, ar trebui sa o
avem. Indiferent că este vorba despre reciclarea în propriul oraș sau în
locurile în care traim, colectarea selectivă ar trebui să facă parte stilului
personal de viață, astfel încât să menținem mediul în care trăim sănătos.
Dar ce înseamnă reciclarea selectivă? Reciclarea presupune
separarea, colectarea și depozitarea materialelor vechi, utilizate, în vederea transformării lor în produse utile noi
În prima fază, reciclarea se referă la colectarea deșeurilor în containere diferite, special create și inscripționate pentru diverse categorii
de materiale care urmează a fi transportate la centrele de reciclare. Mai
mult decât atât, reciclarea reprezintă un proces de reutilizare a materialelor produselor uzate, în vederea transformării lor pentru a crea altele,
fără a utiliza materii prime noi. Astfel, se reduce semnificativ consumul
de energie necesar extragerii materiilor prime. Reciclarea este esențială
pentru păstrarea mediului în care trăim sănătos și cât mai puțin poluat și
intoxicat. De asemenea, este extrem de importantă și pentru reintroducerea în sistemul economic a unor materiale care devin din ce în ce mai
greu de găsit. Astfel, este redus consumul emisiilor nocive din aer, cantitatea de deșeuri scade, iar resursele naturale se conservă. Neglijența
noastră în privința folosirii deșeurilor are consecințe foarte grave, printre care putem număra poluarea mediului (aer, apă, sol), distrugerea mediului, dispariția anumitor specii de plante și animale, focare de infecție
și altele.
Cele mai bune soluții pentru reciclare, sunt coșurile pentru colectare selectivă, care ar trebui să fie prezente prin tot orașul, atât stradal,
cât și de interior, pentru instituții publice, clădiri de birouri și blocuri de
locuințe. Din grijă pentru necesitățile fiecărui tip de spațiu, o gamă
variată de soluții pentru depozitarea deșeurilor sunt si coșuri de
gunoi care se potrivesc tuturor mediilor de utilizare.
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“Dacă crezi că
educaţia este
scumpă aşteaptă
să vezi cât te va
costa ignoranţa
ta”
John Capozzi

“Preţul luminii
este mai mic
decât costul
întunericului. “
Arthur C.
Nielsen

Mai mult decât atât, procesul de reciclare, are și următoarele
beneficii:
- fiecare tona de hârtie reciclata salvează 17 copaci;
- o tonă de hârtie reciclată economiseşte: 2,5 barili de petrol; 4132 KwH
(suficient pentru a încălzi o locuinţă timp de 6 luni), 497,88 litri de apă;
descompunerea naturală a plasticului sau a aluminiului în mediul
inconjurator necesită peste 500 de ani;
- se folosește cu 95% mai puțină energie pentru reciclarea aluminiului, față
de cea necesară producerii din materii prime (60% în cazul oțelului, 40% în
cazul hârtiei, 70% pentru plastic și 40% pentru sticlă);
- PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare,
mochete, material pentru tricouri, încălţăminte, pulovere şi jachete, genţi,
umplutură pentru haine de iarnă sau saci de dormit şi chiar jucării.
– se reduce considerabil cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi;
- reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă;
- se reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2.
Colectarea și reciclarea selectivă reprezintă soluții pe termen lung.
Astfel, vom reuși să trăim
sănătos și să păstram un mediu
mai curat, atât pentru noi, cât și
pentru generațiile următoare .

Page 49

PLANETA VERDE—

APA, UN MIRACOL ÎN VIAŢA NOASTRĂ
Prof. Mihai Adriana Nicoleta, director adjunct
Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, mun. Ploieşti

Mă întreb ce s-ar fi întâmplat acum, în această perioadă a pandemiei de
COVID-19, dacă nu ar fi existat apa?! Câţi au fost şi sunt salvaţi de apă?!
Poate că nu realizăm cât de importantă este apa pentru toate organismele, fie
plante, fie animale, fie om!?
Astfel, amintesc câteva din curiozităţile(sau nu?!) despre apă: Fiecare organism este compus în mare parte din apă, ca de exemplu:
peşti – 75%, meduze – până la 99%, cartofi – 76%, mere – 85%, roşii –
90%, castraveţi 95%, pepeni – 96%, banane - 75%, corpul uman conţine între 55 şi 70% apă.
Toate reacţiile chimice din organism se desfăşoară în apă, astfel încât
toate funcţiile vitale sunt posibile doar în prezenţa apei.
Apa este esenţială pentru eliminarea toxinelor din organism.
Apa menţine constantă temperatura corpului.
Pe parcursul întregii vieţi, cantitatea totală de apă consumată, ajunge la 40
-50 de tone. La om, senzatia de sete se instalează în momentul în care începe
să se piardă 1% apa din organism.
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“Mii de oameni
au trăit fără
iubire, nici unul
nu a trăit fără
apă.”
Wystan
Auden

Hugh

- Aproximativ 1,5 l apă se elimină prin rinichi.
- 500 ml apă se elimină prin respiraţie.
- Când plângem, pierdem aproximativ 1 ml de lacrimi.
- Un adult sănătos ce desfăşoară activităţi fizice moderate, într-o zonă cu climă
temperată, are nevoie de 1500 – 2000 ml de apă pe zi.
- Sunetul se propagă mult mai repede prin apă decât prin aer.
- Un fag bătrân consumă din primăvară până în toamnă în jur de 9000 l de apă.
- Purificarea apei se face cu ajutorul soluţiei de clor, aceasta fiind folosită de mai
bine de 100 de ani, astfel 50 ml de soluţie de clor fiind cantitatea necesară pentru
a purifica 100.000 litri de apă.
“Apa este forta
motrice
a
naturii”
Leonardo
da Vinci

- Cele mai bune ape potabile sunt ale izvoarelor de la munte, pentru că sunt
filtrate, aerisite şi lipsite de impurităţi.
- Este bine ca apa să se bea înainte cu 30 de minute de masă, nu în timpul mesei,
pentru că încetineşte digestia şi diluează sucurile gastrice.
- O curiozitate interesantă este aceea că apa caldă îngheaţă mult mai uşor decât
cea rece.
- 97% din apa de pe Pământ este sărată, 2,1 % este în calotele polare şi mai puţin
de 1% este disponibilă ca apă potabilă.
- Apa este a doua cea mai răspândită moleculă în univers, cea mai frecventă fiind
hidrogenul gazos, H2.


După studiile de la Universitatea din Washington, un pahar cu apă calmează

foamea la aproape 100% dintre persoanele aflate la dietă.


Scurtarea timpului de duş cu un minut poate economisi cca. 1653 de litri de

apă pe lună
Dacă un om pierde 2% de apă din masa corpului, poate duce temporar la
pierderea memoriei. În cazul în care procentul de apă pierdut va creşte până la
10%, apar halucinaţiile, iar la pierderea a 20%, omul moare.
 Se pare că un om poate supravieţui fără să mănânce aproximativ o lună, dar
fără apă, doar o săptămână.
- Fără apă, plantele nu pot supravieţui, deoarece nu pot realiza fotosinteza care
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asigură hrana plantei etc.

Masaru Emoto a făcut o descoperire uluitoare, care arată că bioenergia
umană, diferite câmpuri informaţionale şi cele electromagnetice, influenţează
la distanţă, structura moleculară a apei. Astfel, apa este capabilă să
„memoreze“ diferite influenţe şi să le transforme în cristale care imită struc-

“Natura este o
nesfârșită
combinație și
repetare a unor
legi foarte puține
la număr. “

tura energoinformaţională .
Intre om şi apă există o legătură esenţială, deoarece viaţa depinde de
apă, iar menţinerea echilibrului apei în natură şi a proprietăţilor sale naturale
depinde de modul în care omul asigură conservarea, protecţia şi valorificarea
raţională a apei.
Trebuie să recunoaştem că apa se utilizează în toate domeniile de activitate. Nu există domeniu de activitate în care apa să nu fie utilizată direct sau
indirect.
Trebuie să-i învăţăm pe copii că avem obligaţia să păstrăm resursele de
apă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ!
Să nu „Uităm că cercul apei şi al vieţii este acelaşi” (Jacques-Yves Cousteau)
Bibliografie:
http://atlas-geografic.net/curiozitati-apa/
http://www.torser.com/ro/scientific_base/masaru_emoto/default.aspx
ro.wikipedia.com
https://www.inlpsi.ro/cercetari/masaru-emoto-si-sanatatea-organismului
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Rolph Waldo
Emerson

“
Norocul și
natura țin
socoteala cu
balanța; ele nu
ne fac niciodată
un bine, fără ca
în schimb să nu
se ivească un
rău. “
Machiavelli

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC ṢI INFLUENŢA
LOR ASUPRA MEDIULUI
Mădălina-Elena Zotescu, profesor ,
Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, mun. Ploiești

Organismul Modificat Genetic (OMG) sau Transgenic, este reprezentat de
o plantă de cultură, de un animal sau de un microorganism (bacterie, virus)
aparent normale cărora li s-au transferat gene de la alte specii: plante, animale,
bacterii, virusuri sau gene umane, pentru a le conferi anumite proprietăţi noi, prin
intermediul unor tehnici de inginerie genetică.
Proprietăţile care pot fi conferite acestor organisme, sunt: rezistenţa unei
plante la o anumită boală sau insectă, creşterea valorii nutritive a unui aliment,
sporirea productivităţii în cazul culturilor agricole.
Producerea şi comercializarea OMG aduc avantaje atât producătorilor, cât
şi consumatorilor de alimente obţinute din OMG, acestea fiind următoarele:
preţuri mai mici, beneficii mai mari cu privire la durabilitatea şi/sau valoarea
nutritivă .
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Conform celor mai recente studii, s-a demonstrat că produsele modificate genetic afectează sănătatea mamiferelor. Un exemplu în acest sens, îl
reprezintă porumbul modificat genetic MON863, al companiei Monsanto,
care a fost aprobat pentru consum uman pe piaţa Uniunii Europene, cauzând
modificări importante la nivelul ficatului şi rinichilor cobailor care l-au consumat în timpul unui studiu ştiinţific.

Plantele modificate genetic (culturi de testare sau comerciale), nu pot fi
controlate pentru că acestea interacţionează cu întregul ecosistem (se pot reproduce şi încrucişa cu organisme din mediul natural, rezultând organisme
noi, într-un mod necontrolat şi imprevizibil), odată ce au fost eliberate în mediu. Culturile modificate genetic devin rezistente la insecte şi erbicide
(exemplu: buruienile rezistente la erbicidele neselective cu care sunt tratate
acestea). Biodiversitatea este afectată în proporţie foarte mare, multe insecte
care se hrănesc în mod natural cu dăunătorii plantelor de cultură suferă şi mor
dacă consumă dăunători de pe plante modificate genetic. (buburuzele care se
hrănesc cu păduchi de frunză .
Surse neconvenţionale de energie
În sens comun, prin surse de energie se înțeleg materialele și
tehnologiile folosite pentru obținerea diferitelor forme de energie necesare
dezvoltării societății. Aceste surse trebuie să se găsească în cantități corespunzătoare și să fie exploatabile convenabil din punct de vedere tehnic, economic
și al unei perspective durabile
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“Mai ales
sănătatea întrece
atât de mult toate
bunurile
exterioare, încât,
într-adevăr, un
cerşetor sănătos
este mai fericit
decât un rege
bolnav. “
A. Schopenhauer

Energiile regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin
din surse care fie se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic
inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie
produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale
regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a
“Omul are
nevoie de puţin
pe lumea aceasta
şi de acest puţin
nu are nevoie de
multă vreme. “

proceselor biologice și a căldurii geotermale poate fi captată de către oameni
utilizând diferite procedee

Oliver
Goldsmith

Energia Verde este un termen care se

referă la

surse de energie regenerabilă şi nepoluantă. Electricitatea generată din surse
regenerabile devine din ce în mai disponibilă. Prin alegerea unor astfel de surse
de energie regenerabilă, consumatorii pot susţine dezvoltarea unor energii curate,
care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale
şi vor creşte independenţa energetică.
Energia eoliană este energia vântului - o formă de energie regenerabilă. La
început, energia vântului era transformată în energie mecanică . Ea a fost folosită
de la începuturile umanității, ca mijloc de propulsie pe apă pentru
diverse ambarcaţiuni, iar ceva mai târziu, ca energie pentru morile de vânt.
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Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri.

Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a
efectua un lucru mecanic, la trecerea dintr-o poziție dată, în altă poziție
(curgere).

Energia mareelor ( mareomotrică ) este energia ce poate fi captată
prin exploatarea energiei potențiale rezultate, din deplasarea pe verticală a
masei de apă la diferite niveluri, sau a energiei cinetice datorate curenților
de maree.
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“Omul se crede
centrul
universului; tot ce
vede el raportează
la sine. “
P.H.D. Holbach

Energiile regenerabile. O soluţie economică şi ecologică?
Criza economică prin care trecem, a convins multe ţări că este nevoie de
un alt fel de creştere economică - “creşterea verde”. Astfel, multe guverne au pus
bazele unor politici având ca finalitate o revenire “verde”. Inovaţia şi investiţiile în
energie regenerabilă, pot deveni motorul unei creşteri economice, bazată pe
eficienţă în consumul de energie şi materiale şi pe independenţa energetică.
Există argumente în favoarea, cât şi în defavoarea folosirii de surse
regenerabile de energie.
Argumente pro:
- Energia solară, geotermală, a mareelor, eoliană sunt
“Nimeni nu este
mai puternic
decât aceşti doi
luptători;
răbdarea şi
timpul. “
Lev Tolstoi

abundente şi gratis;
- Resursele actuale de cărbune, ţiţei, gaz sunt limitate;
- Emisiile de CO2 sunt mult reduse prin utilizarea surselor alternative de energie.
Argumente contra:
- Investiţiile în acest domeniu pot fi costisitoare, astfel pot creşte taxele la utilităţi;
-Anumite vulnerabilităţi: natura este imprevizibilă, energia solară nu dă
randament bun pe timp de iarnă, vreme înnorată.

Bibiografie:
www.ecoruralis.ro.
www.ansvsa.ro (Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor).
Găldean, Nicolae, Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XI a, Editura Economică
Preuniversitaria, 2001.
Găldean , Nicolae , Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XII a, Editura Economică
Preuniversitaria, 2002.
www.energie-verde.ro
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RECICLAREA DESEURILOR
Elena Soare, profesor
Liceul Tehnologic Energetic Ëlie Radu”, Municipiul Ploiesti

Cum ar fi dacă bunurile de astăzi vor fi resursele de mâine? Este posibil
ca în loc de a arunca și înlocui, cum ne-am obișnuit, am adopta un comportament de restituire și reutilizare, în care să folosim deşeurile ca resursă?
Deşeurile nu reprezintă doar o problemă de mediu, ci şi o pierdere
economică. În medie, un european produce 481 de kilograme de deşeuri pe
an. O parte din această cantitate este reciclată sau transformată în compost,
iar alta ajunge la depozitele de deşeuri.
Cum putem modifica modul în care producem şi consumăm, în aşa fel
încât să producem din ce în ce mai puţine deşeuri? Reciclarea este una dintre
cele mai simple metode de protejare a planetei. Pricipiul este simplu: nimic nu
se pierde, totul se refoloseşte.
Termenul de „reciclare” înseamnă orice operațiune de valorificare prin
care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru ași îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri.
Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, consumatorii trebuie să
colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal,
plastic şi sticlă. Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri
au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca
în timpul transportului. Gestionarea deșeurilor reprezintă o necesitate a
zilelor noastre prin care deșeurile nu mai trebuie percepute ca o povară nedorită ci ca resurse de valoare .
Conform Directivei 2008/98/CE, prevenirea este prima prioritate în
gestionarea deșeurilor și reprezintă măsurile luate înainte ca o substanță, un
material sau un produs să devină deșeu. Gestionarea deșeurilor cuprinde toate
activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor,
inclusiv monitorizarea acestor operații.
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“Nu numai
oamenilor, dar şi
lucrurilor trebuie
să li se ia masca şi
să li se redea
aspectul propriu.”
Seneca

“Ştim şi
cunoaştem ce e
bun, dar nu-l
practicăm .”
Euripide

Avantajele procesului de reciclare sunt numeroase:
-reduce cantitatea de energie şi materii prime necesare fabricării de noi produse;
-redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă;
-reduce cantităţile de deșeuri depozitate la rampele de gunoi sau la incineratoare;
-reduce riscurile asupra sănătăţii omului şi a mediului, cauzate de deversarea
improprie a unor deşeuri periculoase;
-reduce poluarea aerului şi a apei;
-generează locuri de muncă în cadrul firmelor care se ocupă cu colectarea
deșeurilor și a celor care se ocupă cu reciclarea lor.
Organizarea activităților de colectare, transport și eliminare a deșeurilor
municipale (de zi cu zi) este una dintre obligațiile administrațiilor publice locale,
dar și a fiecărui cetățean.
Economia actuală, cel puțin în țara noastră, este una de tip liniar, al cărui
principiu simplificat este: „exploatezi–produci–arunci”. Companiile extrag sau
cumpără materiile prime necesare fabricării unor produse pe care le vând
consumatorilor, iar aceștia le folosesc până când nu mai
au nevoie de ele sau numai corespund necesităților lor.
Astfel sunt necesare din ce în ce mai multe resurse, din
depozitele limitate ale planetei, aproximativ 85 milioane
tone anual.
Fig. Economie de tip liniar
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Dacă acceptăm faptul că modelul ciclic al mediului înconjurător
funcționează, putem să ne schimbăm modul de gândire și să adoptăm un
model circular în economie.
Cum pot deșeurile noastre să aducă capital în loc să îl reducă? Prin
regândirea și reproiectarea produselor, componentelor și a ambalajului în care
sunt distribuite.
Putem crea materiale sigure și biodegradabile, care pot contribui la producerea altor lucruri.
Este necesar tranziția către o economie circulară, mai durabilă, prin
care se protejează mediul, se conservă resursele, se creează locuri de muncă
locale. În economia circulară, noțiunea de consumator este înlocuită cu cea de
utilizator și are la bază patru aspecte: să folosim mai eficient ceea ce deja
avem, să reciclăm mai eficient, să ne oprim în a risipi ceea ce am produs şi să
ne oprim din exploatarea resurselor din mediu.
Economia circulară este o economie care produce zero deșeuri. Încă
din faza de design, totul se proiectează în așa fel încât ceea ce intră într-un
produs sau proces, se încadrează în două categorii: fie este o componentă biodegradabilă, fie este o componentă cu 100% potențial de reciclare.

Fig, Economie de tip circular
Economia circulară este definită ca fiind o economie în care „valoarea
produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai
mult timp posibil, iar generarea de deșeuri este redusă la minimum.”
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“Adesea omul este
cel mai mare
duşman al său. “
Cicero

“Conştiinţa este
o făclie care-ţi
luminează
inima şi un
judecător
neadormit pe
care-l purtăm
întotdeauna cu
noi. “
Eschil

Din timpuri străvechi, oamenii au folosit un model similar conceptului de
economie circulară din prezent. Centru economic era gospodăria care producea
cele necesare traiului de zi cu zi. În tot procesul de producţie nimic nu se arunca,
totul îşi găsea o utilitate. Resturile erau transformate în compost sau erau folosite
drept mâncare pentru animale. Această caracteristică se păstrează chiar şi astăzi,
volumul deşeurilor generate de mediul rural fiind semnificativ redus în comparaţie
cu mediul urban.
În prezent situaţia s-a schimbat, oamenii cumpără tot ce le trebuie şi nu
sunt preocupaţi de a recicla sau de a refolosi resturile. Utilizarea fără discernământ
a resurselor de care dispunem în prezent afectează generaţiile viitoare, iar
înţelegerea acestei realităţi deschide o perspectivă dezvoltării durabile. Există o
varietate largă de materiale pe care le putem recicla: ambalaje, sticlă, carton, metal,
electrocasnice, deșeuri menajere, moloz.
Nu mai dispunem nici de timp și nici de resurse pentru a ne permite să
acționăm greșit. Acum este momentul schimbării, reconcilierii cu natura și
armonizării relației „economie-mediu–bunăstarea populației”. Această schimbare
devine posibilă doar prin practicarea unui model circular de dezvoltare a
economiei, prin limitarea consumului, a risipei de materii prime şi resurse
energetice neregenerabile.
Poate datorită planificării municipale vizionare, concordanței dintre
legislația europeană și cea națională, sprijinului din partea legislației locale și
implicării localnicilor în luarea deciziilor, în fiecare oraș probelma colectării și
reciclării deșeurilor va fi complet rezolvată.

Bibliografie:
https://www.colectaredeseuri.ro/reciclare-deseuri-din-constructii/
http://goavrig.ro/index.php/despre-reciclare-2/colectarea-selectiva-sireciclarea-deseurilor-electrice-si-electronice-deee/
http://www.ecoteca.ro/managementul-deseurilor/deseuri-reciclabile
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