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DRAGA NOASTRĂ, MARE NEAGRĂ ... 

Mihaela-Oana Niculescu, Bibliotecar CCD Prahova 

 

 

 

 

 Deoarece se apropie cu pași repezi, Ziua Internaţională a Mării Negre, care este 

celebrată anual, din 1996, de toate țările riverane, respectiv de Bulgaria, Georgia, România, 

Rusia, Turcia şi Ucraina, articolul de față își propune să aducă în discuție câteva dintre 

particularitățile dragii noaste mări, pe care am văzut-o de atâtea ori, care ne-a  bucurat cu 

frumusețea și farmecul său, dar...despre care, în esență, nu știm atât de multe, pe cât s-ar părea 

la prima vedere.  

De exemplu, un fapt mai puțin cunoscut, este că Marea Neagră are o mare mai mică, 

drept anexă - este vorba de Marea Azov. Dacă ea singură, se întinde pe o suprafaţă de 413.488 

km², împreună cu anexa sa, ajunge la o suprafaţă totală de 451.490 km².  

Marea Neagră este un rest al Mării Sarmatice și comunică cu Marea Marmara (prin 

strâmtoarea Bosfor), cu Marea Egee și Marea Mediterană (prin Dardanele), cu Azov (prin 

strâmtoarea Kerci). 

Are o salinitate foarte scăzută, între 17 – 18‰ , în comparație cu alte mări și oceane (unde 

se înregistrează o concentrație a salinității între 24 și 34 la mie), datorită revărsării apei duci a 

fluviilor și râurilor: Casimcea, Dunărea, Nistrul, Niprul, Bugul și Kubanul. Variabilitatea salinității 

este în funcție de suprafața, adâncime și sezon. În zona litoralului românesc, salinitatea scade, 

având o concentrație între 7 și 12 la mie.  

Privitor la adâncimea Mării Negre, cea mai mare, este prezentă în apropiere de Ialta, 

peste 2200 m, iar cea medie este de 1271 m.  

Marea Neagră nu a fost sărată dintotdeauna. O curiozitate este modul în care s-a făcut 

trecerea de la apa dulce, la cea sărată, din prezent. Se pare 

că o furtună puternică a provocat revărsarea apei din 

Oceanul Planetar, în Marea Neagră, formându-se 

ulterior strâmtorile Bosfor și Dardanele. Apa sărată 

provine din vechea mare Tetis. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Sarmatică
https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Casimcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dunăre
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nipru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Bug
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kuban
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Una dintre alte particularități ale Mării Negre este lipsa de oxigen, întâlnit doar la nivelurile 

superioare ale acesteia. Astfel, la adâncimi de peste 2000 de metri, lipsa oxigenului este totală, 

ceea ce duce la lipsa oricărei forme de viață (cu excepția unor microorganisme), iar acest mediu, 

lipsit de oxigen, a dus la o foarte bună conservare a navelor care au eșuat de-a lungul vremii, și au 

ajuns pe fundul Mării Negre. Pentru că ...nu-i așa, pe cât de frumoasă este marea noastră dragă, pe 

atât de periculoasă poate fi în condiții meteo nefavorabile. 
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https://romania.fandom.com/wiki/Marea_Neagr%C4%83. [Accesat 8 Septembrie 2022]. 
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Proiectul Eco Planeta în Școala Gimnazială ,,G.E.Palade” 

 

Năstase Clementina, bibliotecar  
Școala Gimnazială ,,G.E.Palade” Ploiești 

 

 

,,Natura nu produce nimic al cărui folos să nu se vadă vreodată” 

 ( J.A.Comenius, ,,Didactica magna”) 

 

 

 

    Problema spațiului verde și a spațiului de joacă pentru copii este veche în orașul Ploiești. 

Copii crescuți la oraș simt acut nevoia de aer curat, de mediu curat, de spațiu de joacă curat, în 

care să-și consume energia, să se simtă în siguranță, să se simtă liberi, să se bucure, să zburde.  

          In ultimul timp tot mai multe asociații, ONG-uri, ne atrag atenția asupra mediul care este 

din ce în ce mai poluat. 

          Elevii, au nevoie de o educație ecologică, temeinică. S-a propus și aprobat în martie 2022, 

un proiect prin care se cerea introducerea unei materii de educație ecologică ca opțional în 

școală. Chiar era necesar și imperios de util. Elevii școlii Gimnaziale ,,G.E.Palade” sunt implicați 

în fiecare an în proiecte cu temă ecologică, sunt dornici să învețe cât mai multe despre natură și 

mediu. 

         In anul școlar 2021-2022, elevii noștri au răspuns prezent Proiectului județean ,,Eco 

Planeta” –ediția I, proiect coordonat de Casa Corpului Didactic Prahova, reprezentat de dna 

bibliotecar Niculescu Oana Mihaela și Liceul tehnologic ,,Toma Socolescu” Ploiești, reprezentat 

de dna bibliotecar Vasile Elena.   

           Activitățile propuse urmăresc stimularea unui 

comportament ecologic în rândul elevilor în  spiritul normelor 

europene, educarea comportamentului elevilor în stiluri de viață 

ecologice, economice, sănătoase și durabile prin întreținerea 

mediul ambiant curat. 

   Elevii școlii îndrumati de dna profesor învățământ primar 

Dobre Maria și dna bibliotecar Năstase Clementina, au răspuns 

afirmativ și s-au implicat serios în acest proiect realizând 

împreună activități de informare privind protejarea mediului în 

care trăim. 
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    Am realizat pliante, fișe de lucru, filmulețe ppt. de Ziua Pădurilor ( 21 martie), Ziua Apei (22 

martie) ,Ziua Pământului ( 22 aprilie). Elevii au lucrat în echipe și au amenajat un spațiu verde în 

grădina școlii.  

          Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au ajutat elevii să-si creeeze o conduită 

ecologică corectă, prin cultivarea sentimentelor de respect și prețuire a mediului înconjurător, și 

formarea lor ca viitori cetățeni responsabili pentru protejarea mediului. 

    Educația ecologică nu se termină niciodată ea fiind parte din însăși viața noastră. 
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Biblioteca Verde: concept şi realizare 
 

Bibliotecar Cătălina Dragomir 
Colegiul “Ferdinand I”, comuna Măneciu 

 
 

În ultima vreme bibliotecile s-au confruntat cu provocări majore trebuind să facă faţă  

apariţiei şi dezvoltării Internetului, încălzirii globale, pandemiei. Întrebările cu privire la viitorul 

instituţiei bibliotecii sunt multe, iar răspunsurile sunt incerte. 

Biblioteca se găseşte în prezent la intersecţia a două tipuri de culturi: una tradiţională, cea a 

tiparului în care instituţia bibliotecii ocupa un loc privilegiat şi una mult mai tânără, în formare, 

bazată pe digitalizare, pe acces la informaţie şi pe tot ce este nou, pe tot ce aduce un plus de 

valoare comunităţii din care aceasta face parte. 

Primele biblioteci ale omenirii, deşi erau folosite ca locuri de învăţare şi formare, nu îşi 

datorau existenţa unei misiuni educaţionale explicite. Biblioteca de azi, prin politicile ei, trebuie să 

asigure sprijinul informaţional al reproducerii spiritual a societăţii, care include, printre altele şi 

educaţia şi auto-educaţia ecologică. Implementarea eficientă a proceselor educaţionale este de 

neconceput fără a folosi baza de informare a bibliotecii . 

De aceea misiunea bibliotecarului modern este una  pe cât de nobilă, pe atât de 

anevoioasă. El trebuie să transmită bazele unei educaţii ecologice unei generaţii destul de 

dificile. Formarea tinerilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de 

importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 

Aşa apare conceptual de BIBLIOTECĂ VERDE. O bibliotecă verde este o cea care 

îndeplineşte cerinţele pentru biblioteci ecologice şi sustenabile cât mai complet posibil. 

Biblotecile verzi, conform Dicţionarului online pentru bibliotecă şi ştiinţa informaţiei (ODLIS), 

sunt “concepute pentru a minimiza impactul negative asupra mediului natural şi pentru a 

maximiza calitatea mediului interior”. Mişcarea “Bibliotecile verzi” îşi are rădăcinile încă din 1990, 

acordând o atenţie deosebită structurii clădirii bibliotecii. Când vorbim despre o bibliotecă verde, 

totuşi, nu trebuie să ne gândim doar la o clărire eco şi panouri fotovoltaice, ci şi la toate 

procesele şi activităţile implementate de bibliotecari, activităţi ce vizează dezvoltarea durabilă. 

Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare IFLA acordă anual Premiul 

IFLA Green Library. Premiul se acordă în două categorii: 

Categoria 1: Cea mai bună bibliotecă verde 

Categoria 2: Cel mai bun proiect de bibliotecă verde. 

În România o singură bibliotecă deţine acest premiu, obţinut în anul 2018. Este vorba de 

Biblioteca Comunală Şirna, Prahova. 
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 Activităţi cu conţinut ecologic desfăşurate în cadrul bibliotecii Colegiului “Ferdinand I, 

Măneciu: activităţi de ecologizare, plantare, reciclare; de Hallowen ne costumăm în cărţi – elevii 

şi-au ales o carte sau un personaj dintr-o carte şi şi-au confecţionat costume din materiale 

reciclabile, marcare Ziua Apei, Ziua Pădurilor, Ziua Păsărilor; confecţionare marţişoare, felicitări, 

diferite decoraţiuni din materiale reciclabile; am renunţat acolo unde s-a putut la documentele pe 

suport hârtie. 
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Coravu Robert, Intermediarul difuz: biblioteca universitară între cultura tiparului şi cultura digitală, 
Constanţa, Ex Ponto, 2012; 
Repanovici Angela, Ghid de cultura informaţiei, Bucureşti, Editura ABR, 2012; 
https://www.goethe.de/ins/ro/ro/kul/bib/gru/22113099.html; 
https://dezvoltaredurabila.gov.ro/; 
https://anbpr.org.ro/index.php/noul-rol-al-bibliotecilor-publice-in-societate/; 
https://clubbib2.wordpress.com/. 
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E cool să fii ECO ! 

prof.înv.primar, Natalia Butnaru 
                                                                               Școala Gimnazială,,H.M.Berthelot”, 

Ploiești 
 

” 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. ” (Proverb Amerindian) 

 
 

 

  Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul nostru va 

fi curat, vom respira aer de calitate, nepoluat, iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai mare 

bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale 

sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă şi armonioasă pentru oameni. Am 

antrenat elevii mei într-un proiect ecologic și astfel au luat atitudini de protejare a naturii printr-un 

șir de activități ecologice, scopul fiind acela de a contribui prin exemplul personal la ameliorarea 

situației ecologice a curții școlii, a grădinii școlii, a aleilor din fața blocurilor, sensibilizând așa 

părinții, vecinii, trecătorii orașului Ploiești.Mesajul Micilor Ecologiști a fost însoțit și de sloganul 

„Verdele este mai mult decât o culoare, este un mod de viață!” 

  Trebuie să-i învăţăm şi pe alţii cum pot proteja şi ocroti 

natura, să devină de mici buni ecologişti, păstrând pământul 

curat. De când a existat omul pe pământ, natura l-a ocrotit, 

fiindu-i prietenă . Dacă ne gândim că prietenia este legătura 

care-i uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul 

trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură. 

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament 

ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind 

frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. 

     Viaţa nefiind separată de mediul înconjurător, întreaga 

educaţie a elevilor va fi orientată către protecţia mediului 

înconjurător. Educaţia pentru mediului înconjurător oferă 

elevilor posibilitatea să-şi exprime ideile personale dar şi o 

atitudine personală legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care 

trăiesc . 
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Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înșine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nu este suficient să informam elevii despre faptul că mediul este poluat ci ei trebuie să 

fie capabili să analizeze, să sintetizeze şi să generalizeze informaţiile dar să descopere şi 

cauzele care au determinat aceste lucruri. Este necesar să înţeleagă că problemele mediului 

nu se rezolvă prin soluţii tehnice, să vină în contact direct cu natura, să se apropie de copaci, 

pietre, plante, animale. 

   Educaţia ecologică a copiilor începe foarte devreme şi trebuie să continue de-a lungul 

întregului ciclu de învăţământ. Elevii trebuie să conştientizeze faptul că natura nu este 

proprietate cuiva ci este şi trebuie să fie în egală măsură a celor care trăim, dar și a 

generațiilor viitoare. Este foarte important ca elevii să înţeleagă că odată cu dezvoltarea 

tehnologiei moderne, „natura este urmărită de un mare pericol Poluarea” şi este foarte 

important să stabilească măsurile care se impun în astfel de situaţii.  

   Pentru a cunoaşte cât mai bine aceste lucruri am pornit de la exemple concrete din 

activitatea pe care o desfăşoară zilnic. Alergatul prin casă, pe holuri, aruncarea hârtiilor la 

coşul de gunoi şi nu la coşul colector aşa cum ar trebui, aruncarea ambalajelor şi a resturilor 

alimentare în coş şi nu alături, realizarea unui mediu ambiant în sala de clasă, îngrijirea 

florilor din ghivece, păstrarea igienei corporale, aerisirea sălii de clasă au dat naştere unor 

discuţii aprinse şi deosebit de constructive. Conduşi cu multă grijă în astfel de discuţii, elevii 

au tras concluzii deosebit de interesante.                                                         

   Am participat în proiectul Eco Planeta din dorința de a dezvolta elevilor mei ,,setea de 

cunoaștere”, deprinderea de a proteja natura, bucuria de a petrece timp liber în pădure, o 

sursă reală de energie vitală.  
  Activităţile elevilor au fost bine monitorizate şi evaluate, fiecare copil având câte o 

responsabilitate. Educaţia ecologică nu s-a oprit aici . 
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   Elevii au confecționat căsuțe pentru păsărele, au adunat materiale fie din cărţile citite de ei 

fie din alte surse mass-media şi îndrumaţi cu grijă le-au expus într-o sesiune de comunicări. 

Temele dezbătute au avut ca obiectiv mediul înconjurător, acţiuni pozitive şi negative ale 

oamenilor. O contribuţie deosebită în educarea elevilor a avut-o şi programul pregătit pentru ziua 

mediului. Concluzia elevilor mei a fost :  

Pădurea este umbrela copilăriei . 

 

 

 

 Bibliografie:  

1. Anca Neagu, Terra – planeta vie, Casa Editorială Regina, Iaşi, 2002;  

2. Joiţa Elena, Didactica aplicată în învăţământul primar, Editura Gheorghe Alexandru, 1994;  

3. Mohan Gheorghe, Ardelean A., Ecologie şi Protecţia mediului, Editura Scaiu, Bucureşti, 1993;  

4. Pârâială V., D. Pârâială, C. Filoti, Ştiinţe ale naturii pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, Editura 
Euristica, Iaşi, 2002;  

5. Zenovia Gheorghincă, Elevul – participant activ la cunoaşterea şi ocrotirea mediului înconjurător 
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CE ESTE ECOLOGIA ? 

Prof. Înv. Primar Drăgulin Gabriela 
 

Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot” Ploiești 

 

 

   Într-o zi luminoasă și însorită, tu și prietenii tăi decideți să vă întâlniți în parc și să petreceți 

câteva ore impreuna. După ce te joci o vreme cu ceilalți copii, te hotărăști să stai sub copacul 

mare la umbră pentru a te feri de soare în timp ce îți bei sticla de apă și mănânci mărul pe care l-

ai adus ca gustare. Deși s-ar putea să nu-ți dai seama, interacționezi cu mediul tău, care include 

totul, de la prietenii de joaca la acel copac umbros care iti ține răcoare, la apa pe care ai băut-o și 

la mărul suculent pe care l-ai mâncat. 

  Ecologia este studiul modului în care lucrurile vii de pe Pământ interacționează și se bazează 

pe alte lucruri vii și nevii din mediul în care trăiesc. Și, asa cum ai interacționat în moduri diferite 

cu mediul tău din parc, toate lucrurile vii fac la fel în împrejurimile lor. 

  Oamenii de știință care studiază ecologia, numiți ecologisti, se uită uneori la anumite tipuri de 

locuri sau organisme vii pentru a afla mai multe despre ele. Aceste zone specifice cu anumite 

tipuri de lucruri vii și nevii se numesc ecosisteme. 

  Ființele vii care alcătuiesc ecosistemele includ animale, plante, bacterii pe care nu le poți 

vedea fără microscop, diferite tipuri de ciuperci, etc. Lucrurile nevii dintr-un ecosistem includ 

pământ, pietre, noroi, apa, aer, lumina soarelui, etc. 

  Ecosistemele pot fi mici, cum ar fi iazul din parcul local, unde doar câteva viețuitoare 

interacționează și se bazează unele pe altele și pe lucrurile nevii din mediul lor. Dar pot fi și mari, 

ca o întreagă pădure tropicală în care o mulțime de viețuitoare interacționează și se bazează 

unele pe altele, precum și lucrurile nevii din mediul lor. 

  Oamenii de știință care studiază aceste interacțiuni se numesc ecologiști. Diversitatea 

biologica, numita și biodiversitate, împreuna cu cercetarea schimbărilor climatice sunt două 

domenii în care ecologiștii se concentrează în ultimii ani. 
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  Biodiversitatea include diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor și diversitatea 

genetică, iar ecologistii sunt interesați de modul în care această diversitate afectează calitatea 

vieții umane. Prevenirea dispariției speciilor este o modalitate de a păstra biodiversitatea și acest 

obiectiv se bazează pe tehnici care păstrează diversitatea genetică, habitatul speciilor și 

capacitatea lor de a migra. 

  Clima reprezintă condițiile meteorologice predominante, calculate în medie timp de mai mulți 

ani.În mod obișnuit, condițiile climatice din toate regiunile Pământului se schimbă datorită 

proceselor naturale. De aceea, în ultimele milioane de ani au existat oscilații între perioadele 

calde și perioadele reci. Aceste oscilații durează zeci de mii de ani. Dar, în ultima suta de ani, 

activitățile umane au determinat o trecere mult mai rapidă spre o perioada calda. Planeta noastră 

se încălzește, iar ecologistii se tem ca aceasta incălzirea globală aduce cu ea fenomene 

negative, cum ar fi   uragane, inundații, alunecări de teren, valuri de caniculă sau frig extreme, 

seceta, incendii de padure și a alte dezastre. 

  De asemenea, creșterea temperaturii provoacă și procese cu declanșare lentă, cum ar fi 

creșterea nivelului mării, eroziunea tarmurilor, creșterea concentratiei de sare în apa marilor, 

schimbarea treptată a regimului de precipitații, dezghețarea permafrostului, micșorarea calotei 

glaciare și a ghețarilor montani. 

  Totodată, schimbările climatice provoaca disparitia unor specii de plante și animale, terestre și 

marine, fiindcă acestea nu se pot adapta suficient de repede la modificarile aduse de schimbarile 

climatice în viața lor. 

  În ultimii ani semnalele de alarma trase de ecologisti au condus la măsuri concrete luate de 

multe țări, care și-au concentrat eforturile atât în vederea atenuării impactului schimbărilor 

climatice prin măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și pentru creșterea 

capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 
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EDUCAȚIE PENTRU VIITOR -EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

Bibliotecar, Carmen Mușat 

Școala Gimnazială ,,H.M. Berthelot” Ploiești 

 

 

 

 

Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi și copii, iar problema, 

deşi nu este nouă, se pune tot mai acut, coordonatele actuale ale vieții cotidiene impun 

abordarea în școală și a unor probleme legate de educația pentru calitatea mediului înconjurător 

o educație pentru viitor. 

 Mediul poate fi utilizat de majoritatea disciplinelor școlare el este tot ce vedem în jurul 

nostru, tot ceea ce ne înconjoară și el ne oferă un bogat conținut informațional , deteriorarea 

accentuată a mediului este rezultatul unei crize ecologice, iar semnalele care ne atenționează 

merg de la extinderea poluării până la dispariția unor specii de animale și plante care vor avea 

consecințe grave asupra biodiversității, dar și gospodărirea nerațională a surselor de energie 

convențională, distrugerea pădurilor. 

În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătorește ZIUA PĂMÂNTULUI iar pe 5 iunie se 

sărbătorește  ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI.  

 „Natura poate să-ți slujească de carte, de profesor, de povățuitor. Ea te cheamă, ea îți 

procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această carte plină 

de învățături înțelepte, nu o neglija pentru celelalte cărți în care cuprind numai strofe din 

cântarea întreagă ce stă înaintea ta”. (I. Simionescu, 1940)  

 Trebuie  să fim conștienți de faptul că civilizația cu toate avantajele ei rămâne „datoare”, 

iar această „datorie” cumulată a determinat modificarea irațională a echilibrului biologic în 

natură.În aceste condiții, este din ce în ce mai necesară crearea de noi forme relaționale între 

indivizi, societate și natură, pentru a găsi o alianță care să frâneze eventualitatea din ce în ce 

mai probabilă a unor pagube ireversibile la nivelul mediului. 

Chiar dacă am primit această „valoroasă” moștenire de la 

străbunii noștri, trebuie să luptăm pentru a o menține. Natura nu 

se mai poate curăța singură și este pândită de pericolul de a se 

îmbolnăvi. Datorită numărului mare de calamități și catastrofe 

ecologice la nivel local și mondial din ultimul timp, ideea 

conform căreia omul domină și controlează întregul sistem planetar este falsă, ba mai mult, este 

din ce în ce mai clar că populația umană este copleșită de răspunsul mediului la acțiunile sale. 
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Problema mediului înconjurător este una globală și ar trebui să fie conștientizată nu numai 

de către agențiile de monitorizare a calității mediului ci și de oamenii de rând care nu au neapărat 

cunoștințe de specialitate în domeniu.  

Astfel, educația ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă mai 

conștienți și preocupați de problemele mediului înconjurător. 

Încălzirea globală este fenomenul de creştere a temperaturilor medii înregistrate ale 

atmosferei în imediata apropiere a solului, precum şi a oceanelor şi este unul dintre fenomenele 

cele mai îngrijorătoare şi cele mai mediatizate. În anul 2010 s-a atins recordul de căldură 

planetară. Încălzirea globală a dat deja naştere unor efecte în lumea reală care au început să se 

vadă clar: topirea gheţarilor, inundaţiile, furtunile, dispariţia a mii de specii de plante şi animale, 

diferite boli care se înmulţesc alarmant. 

Deci, poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă 

interes acestui proces nociv. 
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IMPORTANȚA PROTEJĂRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Prof. Înv. Primar- Grigore Florina 

Școala Gimnazială ”H.M.Berthelot” Ploiești 
 
 
 
 

Schimbarea este o trăsătură constantă a planetei noastre. Suprafața terestră, oceanele, 

atmosfera, clima și viața de pePământ s-au modificat mereu de-a lungul timpului. Însă 

schimbările actuale diferă de cele din trecut prin ritmul și amploarea lor fără precedent, precum și 

prin factorii și agenții care le cauzează. Evenimentele extreme, cum ar fi furtunile, valurile de 

căldură, inundațiile și seceta cu intensități care înainte se produceau o dată la 100 de ani, au 

devenit noua noastră realitate. Titlurile apărute în presa din întreaga lume indică o criză climatic 

și de mediu care afectează viitorul specie noastre. 

Clima Pământului este în schimbare, iar schimbarea estec auzată de om 

Indiferent ce expresie alegem – „noua noastră realitate” sau „crize multiple” –, dovezile 

sunt clare. Clima Pământului este în schimbare, iar această schimbare este cauzată de 

om.Dependența economiilor noastre de combustibilii fosili, practicile de utilizare a terenurilor și 

defrișările care au loc pe tot globul duc la creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din 

atmosferă, care la rândul lor determină schimbări climatice la nivel mondial. Este clar, de ase-

menea, că schimbările climatic afectează pe toată lumea și fiecare colț al planetei noastre, inclu-

siv Europa. Unele comunități ar putea suferi de pe urma valurilor de căldură extinse și a secetei, 

în timp cealtele s-ar putea confrunta cu furtuni mai frecvente și mai puternice. Oamenii, natura și 

economia sunt deopotrivă afectați de schimbările climatice.  

  Biodiversitatea dispare într-un ritm fără precedent 

Știința este la fel de fermă în ceea ce privește pierderea diversității vieții pe Pământ într-

un ritm căruia nu îi putem face față. În fiecare an, multe specii sunt declarate dispărute, pe 

măsură ce habitatele lor continuă să fie distruse, fragmentate 

sau poluate. Unele specii, inclusive polenizatori precum al-

binele și fluturii, care sunt vitali pentru bunăstarea noastră, au 

înregistrat o scădere dramatică a populațiilor din cauza uti-

lizării pe scară largă a pesticidelor. Poluanții generați de activ-

itățile economice se acumulează în mediu, diminuând capaci-

tatea ecosistemelor de a se regenerași de a neasigura servicii 

vitale. Degradarea mediului afectează nu numai plantele și 

animalele, ci și oamenii. 

http://https/www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/abundance-and-distribution-of-selected-species-7/assessment
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Sistemele de consum și de producție sunt nesustenabile 

 Secolul XXI a fost marcat și de o criză economic și financiară. Cercetările confirm faptul 

că sistemele noastre de consum și de producție sunt pur și simplu nesustenabile. Modelul eco-

nomic liniar – transformarea materiilor prime în produse care sunt utilizate, consummate și apoi 

aruncate – nu generează doar acumulări de poluanți și de deșeuri, ci și o concurență global 

pentru resursele naturale. Prin rețelele globale se distribuie nu numai materiale, produse și polu-

anți: o criză ivită în sectorul financiar al unei țări se poate răspândi pe tot globul și poate genera 

contracție și stagnare economic timp de mulți ani. 

La fel de clare sunt beneficiile creșterii economice care nu sunt distribuite în mod egal în 

întreaga lume. Nivelul veniturilor variază semnificativ de la o țară la alta, de la o regiune la alta și 

de la un oraș la altul, dar și în interiorul aceleiași țări, regiuni saul ocalități. Chiarși în Europa, un-

de nivelul de trai este multpeste media globală, există comunități și categorii de persoane care 

trăiesc cu venituri sub limita sărăciei. Din păcate, unele dintre aceste comunitati si personae sunt 

deasemenea mai vulnerabile la pericolele de mediu. Ele locuiesc mult mai frecvent în zone ex-

puse la poluarea aerului și la inundațiiși în case insufficient isolate pentru a fi protejate de frig și 

căldură extremă. Categoriile care se bucură de beneficii nu sunt neapărat cele care suportă 

costurile. 

Dacă tendințele actuale vor continua, indiferent de țară și de nivelul de venit, generațiile 

viitoare se vor confrunta mai des cu temperature și evenimente meteorologice extreme, cu 

scăderea numărului de specii, cu un deficit de resurse în creștere și cu o poluare mai intensă. 

Având în vedere această perspectivă, nu este de mirare că mii de tineri europeni protestează pe 

străzi, cerând factorilor de decizie să adopte măsuri mai ambițioase și mai eficace pentru a 

atenua schimbările climatice. 

 

Protejarea mediului înconjurător și măsuri ușor de pus în practică 

1.Utilizarea energiei alternative, cum ar fi panourile fotovoltaice, panourile solare pentru 

încălzirea apei sau instalațiile eoliene, va duce la limitarea consumului de curent electric din 

rețeaua națională și implicit la scăderea cantității de combustibili folosili arși în termocentrale. 

2.Activitățile industriale sunt, de regulă, poluante, existând soluții precum montarea unor 

filter suplimentare sau construirea unor instalații de epurare mai eficiente. Chiar dacă investițiile 

în plus par inutile, efectele positive asupra mediului înconjurăto rmerită fiecare ban investit. 

3.Limitarea consumului de energie electric este cea mai bună soluție în această privință. 

Există metode diverse, cum ar fi înlocuirea becurilor cu incandescență cu cele economice, de tip 

LED, închiderea computerelor și a altor dispositive pe timpul nopții, când nu suntf olosite, oprirea 

aerului condiționat sau a încălzirii atunci când spațiile sunt goale. 
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4.Colectarea separată a deșeurilor reprezintă cea mai ușoară metodă de pus în practică 

de către oricine. Prin selectarea deșeurilor menajere de cele care pot fi reciclate și reutilizate se 

protejează natura, se reduce cantitatea de substanțe cu effect poluat ce ajunge în natură și se 

fac economii mari de energie pentru manufacturarea altor produse. Colectarea separată a 

deșeurilor reprezintă, așadar, nu doar o obligație legală, ci și una morală față de natură. 

  “Natura e totdeauna adevărată, serioasă și severă. Ea are întotdeauna dreptate, iar 

greșelile si rătăcirile sunt ale omului” – W.F. GOETHE 

 

Bibliografie 
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POLUAREA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Prof. Ianculescu Angelica 
Școala Gimnazială ,, H.M. Berthelot”Ploiești 

 
 

 

 Managementul deşeurilor menajere solide este una din problemele prioritare de mediu în 

ţările din regiunea Mării Negre, în special în fostele ţări ex-sovietice, deoarece acestea sunt şi vor 

fi o sursă importantă de poluare a mediului. Poluarea cauzată de deşeuri afectează calitatea tu-

turor componentelor de mediu, inclusiv sănătatea populaţiei. Este necesară întreprinderea unor 

măsuri concrete în promovarea unui sistem adecvat de gestionare a deșeurilor, inclusiv 

promovarea colectării separate a deșeurilor. 

     Deșeul - deșeul poate fi o substanță, obiect, produs , care nu mai este folosit și pe care 

deținatorul îl aruncă sau are intenția și/sau obligația să îl arunce. 

     Reciclarea reprezintă operațiunea de valorificare a deșeurilor prin care acestea sunt 

transformate în produse, materiale sau substanțe noi pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau 

pentru alte scopuri. 

     Prin colectarea separată a deșeurilor reciclabile: 

• Reducem cantitațile de deșeuri care ajung la depozit; 

• Economisim materie primă, energie, bani și timp; 

• Protejăm pădurile și aerul curat; 

• Reducem poluarea aerului și a apei; 

 Câștigăm spațiu de depozitare pentru restul deșeurilor. 

     Soluția pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe 

care o trimitem la groapa de gunoi / stația de sortare este 

aceea de a găsi modalități de reutilizare a acestora. Se pot da la schimb, se pot dărui celor ce au 

nevoie sau pof fi folosite în alte scopuri . Când reciclăm, luăm materialele care nu mai pot fi 

folosite, lucruri pe care le considerăm deșeu și le transformăm în produse noi.  

Reciclarea ține deșeurile departe de groapa de gunoi și salvează resurse natural prețioase, precum și energie 

și bani.Problema raportului dintre om și mediul ambiant a devenit vizibilă odată cu revoluţia industrială şi, 

mai cu seamă, cu noua revoluţie tehnico-ştiinţifică.  
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Dezvoltarea economică și tendințele spre confort tot mai mare au acaparat toate dome-

niile, uitându-se de importanța echilibrului natural pentru existența specie umane. Astfel, au fost 

poluate grav solul, apa şi aerul; au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante 

și animale, iar omul este confruntat, la rândul lui, cu diverse maladii cauzate de poluare, fenomen 

ce cuprinde întregul glob.  Termenul de poluare (lat. pollo, polluere - a murdări, a profana) 

desemnează orice activitate care, prin ea însăşi sau prin consecinţele sale, aduce modificări 

echilibrului biologic, influenţând negativ ecosistemele naturale şi / sau artificiale cu urmări nefaste 

pentru activitatea economică, starea de sănătate şi confortul omenirii. Ca rezultat al activităților 

din industrie, agricultură și tehnologie, se creează cantităţi tot mai mari de noi deşeuri. Într-un 

mediu ecologic echilibrat, deșeurile putrezesc, producând materiale noi, utile; frunzele căzute 

creează un îngrăşământ natural care îmbogăţeşte solul; excrementele animalelor sunt descom-

puse de insecte și organisme mai mici, eliminând din nou în aer și în sol elemente importante. Un 

asemenea mediu, în care prosperă multe forme de viaţă, ar trebui să fie un model pentru viaţa 

modernă.Efectele poluării se văd atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. 

Cum putem ajuta Planeta? Reciclând selectiv ! 
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https://www.folina.ro/stickere-reciclare-selectiva-folina-set-4-stickere/folina/pd/SMN35?gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfhcoHCDEmi9IXOq7kD4W1ATKy1yUwJfUSsZpFz5g2sb__6nZtLzs9AaAhDnEALw_wcB
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

  Mădălina-Elena Zotescu,  
Profesor, Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu”, Ploieşti 

 
 
 

 
 
 
          Schimbările climatice sunt modificări majore ce se produc pe parcursul unei perioade lungi de 

timp in tiparele globale ale climei şi care afectează temperaturile, precipitaţiile şi grăbesc topirea 

gheţarilor, determinând creşterea nivelului mediu al apei mărilor şi oceanelor. 

         Incălzirea globală nu se rezumă doar la creşterea temperaturilor medii anuale, ci provoacă condiţii 

meteorologice extreme, periculoase pentru societate. 

         Temperatura globală a crescut cu aproximativ 

0,8ºC in ultimii 150 de ani şi toate previziunile es-

timează că va creşte in continuare. Depăşirea unei 

creşteri de 2ºC sporeşte riscul producerii unor 

schimbări periculoase pentru sistemele globale umane 

şi naturale. 

           Consecinţele schimbărilor climatice sunt 

devastatoare pentru omenire: creşterea nivelului 

mărilor determină eroziunea zonelor de coastă, 

ploile torenţiale, seceta şi alte evenimente extreme ale vremii afectează disponibilitatea 

resurselor de apă potabiăl, se creează condiţii favorabile pentru răspândirea unor boli şi virusu-

ri extrem de periculoase, habitatul natural al multor specii de animale este afectat , existând 

riscul de extincţie , iar daunele asupra proprietăţilor, infrastructurii şi sănătăţii umane pentru so-

cietate şi economie.  

       Activităţile umane care generează cantităţi enorme de GES ( Gaze cu efect de seră ) şi 

care se adaugă celor emise natural in atmosferă, sporind astfel efectul de seră şi  incălzirea 

globală, sunt: 

- Arderea combustibililor fosili in producerea energiei, in transporturi, industrie şi gospodării; 

- Defrişările prin tăierea copacilor, efectul de reglare a climei prin absorbţia de CO2 din at-

mosferă se pierde; 

- Depozitarea deşeurilor menajere; 

- Creşterea animalelor; vacile şi oile produc mari cantităţi de metan in procesul de digestie; 

- Folosirea fertilizatorilor in agricultură; 

- Folosirea gazelor fluorurate. 
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VALORIFICAREA DEŞEURILOR BIODEGRADABILE 

       O caracteristică specifică privind valorificarea deşeurilor in mediul rural, o constituie utilizarea 

resturilor organice biodegradabile in producerea de compost. Deşeurile biodegradabile au o pon-

dere semnificativă in cadrul deşeurilor menajere, iar in mediul rural este incurajată valorificarea 

lor in cadrul propriilor gospodării, prin procesul de compostare. 

   Compostul este solul rezultat in urma procesului de transformare a deşeurilor menajere 

biodegradabile din bucătărie sau din curte, intr-un compus bogat in nutrienţi. Intoarcerea nutri-

enţilor in sol prin compost, reduce necesarul de fertilizatori chimici. Gunoiul zilnic din gospdării 

conţine in medie 33% materie organică ( biodegradabilă ) care poate fi reciclată şi returnată 

pământului sub formă de compost pentru plante şi răsaduri, reducând impactul asupra mediului, 

cauzat de transportul şi depozitarea acestuia şi contribuind de asemenea la fertilizarea in mod 

natural a solurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AVANTAJELE UTILIZĂRII COMPOSTULUI                

    Ca şi humusul de  pădure, compostul derivă din procese naturale şi biologice de transformare 

a materiilor organice. Utilizarea lui este tot mai răspândită, mai ales in agricultura biologică. Este 

un material curat, nutritiv pentru plante, ce poate fi utilizat in orice gospodărie, in agricultură, 

pentru cultivarea legumelor din grădină sau a creşterii florilor. 

    Transformarea materiei organice in compost se poate realiza prin intermediul unei pubele, fără 

niciun tip de mecanism sau cheltuieli de intreţinere. Compostarea reduce volumul de materie or-

ganică la 80%, ceea ce inseamnă că pentru fiecare 100 kg de materie organică introdusă in pu-

belă, se obţin intre 20-25 kg de compost. 
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CE SE POATE COMPOSTA ? 

MATERIALE RECOMANDATE 

Deşeuri de bucătărie: 

Resturi de fructe şi legume ( coji de cartof,etc. ), flori vechi; 

Pliculeţe de ceai, frunze de ceai sau plante de la prepararea infuziilor; 

Zaţ de cafea, filtre de cafea din hârtie, prosoape şi pungi de hârtie; 

Cartoanele de ambalat ouă, coji de ouă. 

Deşeuri de grădină: 

Plante de inmulţire; 

Iarbă tăiată, paie şi fân; 

Resturi de plante de la tunderea gardului viu, ramuri tăiate, buruieni, frunze uscate, crenguţe; 

Aşchii de lemn, rumeguş. 

MATERIALE NERECOMANDATE 

Mâncare gătită, grăsimi, sosuri şi  ulei; 

Resturi de carne, oase, peşte; 

Cherestea; 

Scutece de unică folosinţă; 

Praful de la aspirator; 

Cenuşă sau rumeguş de lemn tratat; 

Deşeuri anorganice, de plastic, sticlă; 

Hârtie imprimată cu cerneală ( ziare, etc. ), colorată sau lucioasă; 

Orice material care nu este organic sau biodegradabil. 

 

      

 

 

BIBIOGRAFIE: 

ww.sosclima.ro 
facebook.com/climasos 
www.managementdeşeuriprahova.ro 

www.sosclima.ro 

 

http://www.sosclima.ro
http://www.sosclima.ro
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Pădurea și apa- valoarea şi importanța lor pentru viață 

Lenuța Dinu, profesor geografie -  
Liceul Tehnologic. "Toma Socolescu", mun. Ploiești 

 
 
 

MOTTO: Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine.  

                                                       – Albert Einstein 

 

  "A fost odată ca niciodată o pădure maaaare cât o țară, țara noastră de daci, daco-romani, 

ardeleni, munteni, olteni, moldoveni- români", nu multe popoare se pot mândri cu un așa început. 

Pădurile noastre, odinioară, puteau fi confundate, prin măreția lor, cu însuși veșnicia acestui 

popor. Fiecare doină, fiecare baladă, fiecare dor începea cu "foaie verde", invocând puterea 

codrului. Și acum se folosește mult dictonul "codrul e frate cu românul", dar adevărul din acesta 

se risipește încet, încet, odată cu îndepărtarea pădurii de viața cotidiană si de sufletul nostru. 

  A fost odată o picătură de apă care s-a mărit cât oceanul si acolo s-a născut viața. Întreaga 

viață disponibilă pe planetă este în mare parte formată cu precizie datorită apei. Apa și omul sunt 

legate inextricabil între ele. Fără ea, oamenii nu ar fi supraviețuit pur și simplu. Apa este folosită 

în mod constant de către noi pe tot parcursul vieții. 

  În cadrul proiectului " Eco-Planeta", desfășurat și la Liceul Tehnologic "Toma Socolescu", 

în etapa "Să cunoaștem problemele naturii" (etapa numărul 3),  

ce a urmărit conștientizarea importanței ecosistemului într-un mediu sănătos, elevii mai multor 

clase liceale sau profesionale au participat activ la ample activități pe aceasta temă. In acest 

articol voi prezenta pe scurt doua din aceste evenimente coordonate de mine. 
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Prima activitate am conturat-o împreună cu elevii anului doi de profesională, din clasa 

doamnei diriginte Gina Hăbeanu și d-șoara prof. Mihaela Ene, documentarist la CDI-ul școlii 

noastre. Am pornit de la frăția românului cu codrul, continuând cu importanța pădurii pentru 

mediu si natura, pentru economie si viață, am ajuns la ,,fată verde cu părul pădure,, de la 

inegalabila formației pop-rock - Phoenix, trecând prin ,,spune-mi pădure cu frunza rară unde-i 

iubirea de astă vară,,- interpretată de Tatiana Stepa si doinele sau baladele neamului nostru ce 

încep cu ,,foaie verde,,. Punctul culminant a fost expoziția de schițe, desene si pictură naivă 

realizate de elevii claselor cu profil umanist ale liceului, sub îndrumarea doamnei profesoare de 

desen Luminița Tonsciuc, invitată la activitatea noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doua activitate a avut ca element central apa, acel elixir al vieții ce este de neprețuit. De data aceasta 

elevii clasei a XI-a A (profil protecția mediului) au dat contur activității prin elaborarea si susținerea a mai 

multor proiecte realizate in echipe.  

Apele subterane și importanța lor a reprezentat subiectul comun al acestor proiecte. S-a reliefat cum 

apele minerale pot reprezenta panaceul universal al medicinei tradiționale sau că ființa noastră este 

formată din peste 75% apă, la bebeluși chiar peste 90%. S-a vorbit despre fântânari, acei ,,vrăjitori,, ce 

scot apa vie din măruntaiele pământului si despre cât de repede se pot infesta și polua stratele acvifere.  
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Apoi s-au elaborat soluții și măsuri pentru păstrarea calității apelor subterane. Totul a decurs 

ca o competiție intre aceste echipe, in prima parte, iar spre final, elevii au dezbătut concluzia 

previzibilă că în noi și în tot ce ne înconjoară exista apă, iar dacă societatea și implicit noi 

rămânem iraționali și insensibili în consumul si protejarea acestei comori a naturii, vom 

condamna planeta la secetă și moarte lentă, dar dureroasă. 

Am punctat succint doar doua activități desfășurate in liceul nostru, dar au fost mai multe, 

coordonate de d-na bibliotecar Elena Vasile si de colegii mei, profesori si diriginți care au înțeles 

beneficiile acestui proiect pentru elevii si comunitate. 

 Elevii conștientizează interacțiunea dintre elementele naturii și toate aspectele vieții 

cotidiene sau dintre sănătatea noastră și sănătatea planetei, în momentul acesta in care Terra ne

-am atenționat că vrea puțină liniște cât timp noi ne luptăm cu o pandemie. 
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SALVEAZĂ  MEDIUL … FII ECO! 

                                        Elena Vasile, bibliotecar  
Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, municipiul 
Ploiești 
 
 
 

 
 
 
 
PĂDUREA, ENERGIA VERDE                                    

           Motto: “Frumos e muntele ce-naltă spre ceruri fruntea lui semeaţă,  
                                           Frumos e câmpul ce se-ntinde ca şi o mare de verdeaţă, 
                       Frumoasă, marea liniştită sau cu talazul răzvrătit, 
                                          Însă nimica cu pădurea nu poate fi asemuită.”  
                                                                                           

 “Pădurea ” de Alexandru Macedonski 
 

   Pădurea este una din principalele bogătii ale tării noastre, având un rol important în viata 

societătii. Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaţa Pământului fiind o parte integrantă a 

dezvoltării durabile la nivel mondial. Mai mult de 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru 

mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni trăiesc în aceste ecosisteme. Unul din-

tre cele mai importante „depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile găzduiesc mai 

mult de două treimi din speciile terestre cunoscute, precum şi cele mai multe specii ameninţate 

de pe planetă. Din suprafaţa totală a pădurilor, Europa şi America de Sud deţin aproximativ 25% 

în timp ce numai 5% se găsesc în Oceania. Absorbind 2,4 miliarde de tone de carbon într-un sin-

gur an, pădurile au rolul de a încetini procesul de încălzire globală. Din păcate pădurile fac obiec-

tul uneia dintre alegerile majore pe care trebuie să le facă oamenii, şi anume dacă se poate găsi 

un echilibru între dorinţa de a exploata resursele şi terenul pădurilor şi rolurile importante pe care 

acestea le joacă în sistemul planetar de menţinere a vieţii. Aerul pe care-l respirăm, hrana oa-

menilor, dar mai ales a animalelor, medicamentele de care avem nevoie pentru a supravieţui, di-

versitatea vieţii pe Pământ, clima care ne influenţează prezentul şi viitorul, reducerea frecvenţei 

şi a amplorii inundaţiilor – toate acestea, şi nu numai, depind în mare măsură de păduri.  

 Să coştientizam importanta conservării pădurilor pentru menţinerea vietii pe pământ, să înţele-

gem faptul că dragostea şi grija faţă de natură trebuie să constituie componente esenţiale ale 

comportamentului uman. Pentru aceasta , natura trebuie înţeleasă, cunoscută, protejată pentru 

viitorul tuturor. 
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  Pădurea este o componentă de bază a mediului terestru cu o structură complexă şi are o 

mare importanţă ecologică, pe lângă importanţa economică şi socială . Pădurea reprezintă 1/3 

din suprafaţa uscatului. Datorită procesului de fotosinteză, pădurea îmbogăţeşte atmosfera cu 

oxigen, contribuind la menţinerea vieţii; arborii reţin bioxidul de carbon, un gaz toxic care 

încălzeşte atmosfera, şi elimină oxigenul. Astfel, pădurea produce aproximativ 2/3 din oxigenul 

pe care noi îl respirăm, motiv pentru care mai este denumită şi plămânul verde al Pământului. Pe 

lângă faptul că pădurile produc oxigen, ele sunt foarte bune filtre naturale, deoarece coroanele 

copacilor reţin ca un filtru particulele de praf şi cenuşă. Pădurile conservă calitatea solului, stabi-

lizează clima, oferă omului şi animalelor refugiu, oferă şi hrană, precum fructele de pădure şi ciu-

percile comestibile şi, nu în ultimul rând, sunt considerate şi “farmacia” Planetei”, prin diversitatea 

de plante şi de animale care oferă o sursă de medicamente de origine vegetală şi animală Să 

ţinem cont de faptul că din cauza tăierilor necontrolate a pădurilor de către oameni, a pădurilor 

distruse în urma unor calamităţi, existe mari suprafeţe de pădure care au fost distruse. Efectele 

despăduririlor sunt grave: eroziunea solului şi scăderea fertilităţii acestuia, creşterea cantităţii de 

bioxid de carbon şi reducerea cantităţii de oxigen, creşterea frecvenţei şi intensificarea vânturilor, 

creşterea numărului de inundaţii şi alunecări de teren, dispariţia multor specii de plante şi ani-

male care populează pădurile, şi multe alte consecinţe negative.

  Ca ecosistem, pădurea îndeplineşte o importantă funcţie climatică, contribuind activ, prin 

prezenţa sa într-un  anumit teritoriu, la modificarea, de multe ori esenţială, a regimului şi calităţii 

climatului, reţinând  şi filtrând lumina, căldura şi precipitaţiile, purificând aerul de praf, fum şi gaze 

şi asigurându-i o compoziţie normală prin consumul enorm de bioxid de carbon şi eliberarea, în 

schimb, a unei cantităţi de 2,7 ori mai mari de oxigen, atenuând extremele de temperatură, 

mărind umiditatea, frânând viteza vânturilor, slăbind transpiraţia plantelor etc.  
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7 motive pentru a proteja pădurea  

 Pădurea este un factor important în asigurarea calităţii aerului pe care îl respirăm .  

 Fără păduri am avea mult mai puţin oxigen; Suprafaţa împădurită a României este de 26.7%, 

mult sub media recomandată pentru obţinerea unui aer curat. 

 Pădurea este un factor important în asigurarea calităţii apei; (Ştiaţi că 1 metru pătrat de 

muşchi de pădure poate reţine 5 litri de apă.?) 

 - Pădurea este un factor de reglare a climei; 

- Pădurea este un important habitat pentru animale şi plante; 

- Pădurea reprezintă o resursă inepuizabilă pentru omenire în domeniul medicinei; 

- Pădurea reprezintă o resursă economică importantă pentru România; 

- Pădurea joacă un rol esenţial în protecţia terenurilor şi a solurilor. 

  Conservarea pădurii înseamnă păstrarea nu doar a funcţiilor ei ecologico-protective, dar şi a 

funcţiilor ei de producţie, a capacităţii de de furnizare a masei lemnoase şi a altor produse, funcţii 

deopotrivă utile omului şi de care acesta beneficiază în prezent, dar de care va avea nevoie şi în 

viitor. 
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Pădurea-tezaur valoros 
                                                          
 

                Ţigănuş Adela, profesor 
                                                           Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul 

Câmpina 
 
 
 
 

            Padurea inseamna mai mult decat lemnul pe care il produce. Ea reprezinta un ecosistem in 

care numeroase specii de plante si animale traiesc in armonie. Ea protejeaza oamenii impotriva 

inundatiilor, a alunecarilor de teren, impiedica desertificarea si protejeaza terenurile agricole. 

In ultima perioada se pune accent tot mai mult pe protectia mediului, ecologie si 

conservarea resurselor naturale. Astfel, in ceea ce priveste protectia padurilor este vizata 

asigurarea starii de sanatate a acestora prin masuri de combaterea a daunatorilor si bolilor, iar 

obligatia noastra ca persoane fizice/juridice este aceea de a lua toate masurile necesare pentru 

respectarea indicatorilor de calitate. Padurile sunt cel mai important stalp de rezistenta al 

sistemului ecologic cu importanta deosebita in viata oamenilor. Datorita multiplelor functii, 

padurile au rol hotarator in mentinerea echilibrului natural. 

Fiind denumita ”plamanul verde al planetei”, padurea imbogateste atmosfera cu oxigen, 

fara de care viata este imposibila. Insa, in ultima vreme padurea se simte amenintata de cel de 

care veacuri de-a randul i-a fost prieten-omul. Acesta poate dezlantui un nou razboi intre Pamant 

si fortele eroziunii creand adevarate dezechilibre.  

O cauza majora a distrugerii padurilor o reprezinta incendiile care provoaca pagube mari 

si consecinte pe termen scurt.(modificarea peisajului, disparitia florei si a faunei). Moartea lenta a 

padurii se datoreaza multimii de gunoaie lasate de oameni atunci cand parasesc padurea, 

ducand la poluarea solului, a apelor si a aerului. 
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Schimbarile climatice afecteaza arealele de padure, avand atat efecte pozitive cat si 

negative. In conditiile unei clime mai calde ritmul de crestere al arborilor va fi mai mare avand 

impact pozitiv asupra productiei de lemn, dar se semnaleaza si faptul ca raspandirea geografica 

a padurilor va fi mai mare, avansand spre altitudini mai inalte si latitudini mai nordice.  

Pentru romani padurea a fost dintotdeauna un adevarat prieten: a oferit hrana si adapost, 

a fost refugiu pentru haiduci, sursa de inspiratie pentru poeti, scut in fata dusmanilor, loc de 

agrement pentru turisti. Cu toate acestea, in ultima vreme materialele produse de padure sunt tot 

mai des folosite in domeniul constructiilor, casele din lemn fiind o alternativa ecologica, accesibila 

si confortabila. Daca in tarile scandinave sau in Japonia unde sunt numeroase cutremure de 

pamant, procentul de case din lemn depaseste 90% si populatia din tara noastra sau din alte 

state ale Europei constientizeaza avantajele construirii caselor din lemn. Astfel, lemnul ajuta la 

economisirea energiei, ofera confort sporit unei locuinte, flexibilitatea lemnului permite 

personalizarea spatiului, casele fiind mai rezistente la cutremurele de pamant. Casele din lemn 

sunt primitoare si calduroase fata de casele costruite din alte materiale, iar aspectul lor este 

deosebit. 

In concluzie, cateva valori intrinseci asociate padurii sunt: 

Padurea-martor istoric; 

Padurea-tezaur valoros de gene, specii si ecosisteme; 

Padurea-sursa de informatie stiintifica; 

Padurea-rezervor de stocare a carbonului; 

Padurea-cu rol educativ; 

Padurea-mostenire naturala de valoare universala si o expresie a identitatii culturale. 
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DAȚI O ȘANSĂ MEDIULUI ! 

,,Unde verde nu e, nimic nu e” 

                                                                        Dumitru Florentina,bibliotecar 

                                                Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina 

 
      Poluarea mediului este o problemă fără graniţe, o problemă a întregii lumi. Apele murdare, 

aerul plin de gaze toxice, solul încărcat cu reziduri nocive, iată tot atâtea pericole pentru viaţa de 

pe Terra. Prejudiciile pe care le aduc plantelor, animalelor sunt adesea evidente şi pot fi recu-

noscute cu uşurinţă ; altădată însă – şi în cazurile cele mai numeroase – ele acţionează insiduos, 

pe nesimţite, încetul cu încetul, aproape invizibil. 

 În lupta contra poluării, noţiunea de frontieră nu-şi mai are sensul, poluarea afectând calitatea 

vieţii la scară planetară. 

       Colectarea selectivă rămâne, practic, piatra de încercare a curăţării României de deşeuri. 

Cel puţin pe termen scurt, e greu de crezut că se va introduce, ca în Germania, spre exemplu, 

sistemul depozit, în care se plăteşte sticla de plastic, aceasta devenind returnabilă. Aceasta 

înseamnă, în primul rând, costuri pentru comercianţi. La noi, de-abia funcţionează în marile cen-

tre comerciale sistemul de primire a ambalajelor returnabile din sticlă "de sticlă".  

 Reducerea cantităţii de deşeuri trebuie să fie o răspundere generală pentru toti cetăţenii ! 

      Scopul reducerii deşeurilor : 

      -Scad costurile de colectare şi transport deşeuri, implicit, tariful plătit de populaţie şi agenţii 

economici  

     -Scad costurile de depozitare ; în prezent construirea unui nou depozit ecologic de deşeuri se 

ridică la suma de 11 milioane de euro 

     -Se elimină materialele periculoase/toxice din volumul deşeurilor, si implicit, se reduce pol-

uarea mediului ambiant.  

Durata de degradare naturală a diferitelor categorii de deşeuri : 

     Hârtie şi carton:3-12 luni 

    Cotor măr (biodegradabile): 3 luni 

    Chibrituri-6 luni    Sticlă-4000 de ani 

    Peturi-100-1000 de ani 
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 DEȘEURILE DE ZI CU ZI 

      O privire aruncată într-un recipient de deşeuri confirmă de fiecare dată că multe lucruri nu 

trebuie să ajungă acolo. În urma unei vizite la rampa de gunoi se pot trage următoarele con-

cluzii : excesul de materiale refolosibile şi o mentalitate greşită a aruncării. Hârtii, cartoane, sticle, 

metale, plastic, jucării, îmbrăcăminte, ustensile gospodăreşti încă folosibile şi alimente. Totul 

dovedeşte că trăim într-o « societate a risipei ». Cât timp să ne permitem acest lucru ? 

      Nivelul de trai, gradul de educare al populaţiei, gradul de urbanizare şi de industrializare sunt 

direct proporţionale cu cantităţile de deşeuri generate. Fiecare cetăţean al oraşului « contribuie » 

la creşterea stratului de gunoi cu circa 350-400 kg/persoana/an ! 

 

 SUGESTII PENTRU REDUCEREA DEȘEURILOR  

 Hârtia veche este foarte valoroasă ! O tonă de hârtie recuperată înlocuieşte 4 metri cubi 

de masă lemnoasă. Dintr-o tonă de hârtie se poate produce 2500 caiete şcolare sau 12500 de 

ziare ! 

  Dintr-o tonă de cioburi de sticlă se pot fabrica circa 3500 de borcane sau 200 de sticle 

diferite, economisind 630 kg nisip, 115 kg calcar, 180 kg de sodă calcinată si 700 de metri cubi 

de gaz metan.  

 « Natura nu este numai a noastră şi noi nu putem dispune de ea aşa cum dorim pentru 

că o avem în păstrare si pentru generaţiile viitoare !... »  

 

                               

 „Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii, convingerea 

că totul în natură este folositor; noţiunea de dăunător a inventat-o omul ce cunoaşte, dar nu recu-

noaşte lanţul trofic .”  
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BIODIVERSITATEA  ÎN  PERICOL 

      Elena Minea, bibliotecar 
      L. T. Energetic ”Elie Radu”, mun. Ploiești 

 

 

 

 

 De mii de ani, prin exploatarea naturii, omul a influențat în mod decisiv peisajul continentelor,  

cu alte cuvinte atât flora, cât și fauna mondială. Caracterul originar s-a păstrat  doar în acele 

regiuni în care acțiunile durabile ale omului nu au putut surveni din cauza condițiilor vitrege de 

mediu.  Vegetația naturală, în special cea din zonele cu climă temperată și mediteraneeană, a 

fost distrusă aproape în totalitate, iar cea mai m are parte a teritoriului a fost integrată circuitului 

agricol. Suprafețele împădurite care mai există sunt exploatate intensiv (în spațiul mediteraneean 

pădurile inițiale au fost decimate masiv prin defrișări și exploatări excesive).  

  Potrivit Listei Roșii a Arborilor Europeni, peste jumătate din arborii nativi europeni sunt în 

pericol să dispară Institul European al Pădurilor a realizat o hartă în care se designează 

procentual zonele împădurite, comparativ cu cele neîmpădurite. Astfel se demonstrează 

existența unor  regiuni cu foarte puține păduri, precum și  existența unor diferențe mari între zone 

în anumite țări.  Se estimează că suprafețele cu păduri de fag vor scădea dramatic și chiar că 

acestea vor dispărea pentru totdeauna în unele zone aride din regiunea mediteraneană.  Sub 

influența agentului patogen Stereum sanguinolentum, care atacă arborii coniferi, (în special 

bradul), se  estimează că suprafața de păduri de conifere va scădea în toată Europa 

continentală, iar molidul ar urma să devină o specie care nu poate supraviețui în zone joase.

 Scăderea nivelului de material organic, împreună cu poluarea, compactarea solului și 

eroziunea, pun în pericol viermii, furnicile și alte organisme care asigură biodiversitatea și 

îmbogățesc solul. 

 Speciile pe cale de dispariție sunt plante și animale  ale căror habitate au fost degradate sau 

efectiv distruse, atât de acțiunea intenționată a factorului uman, cât și de poluare, schimbările 

climatice, speciile alogene invazive, etc. Biodiversitatea este, însă, esențială pentru sănătatea 

ecosistemelor și viața umană. 
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Deși există mulți factori care duc la pierderea biodiversității, oamenii de știință evidențiază 

cinci factori direcți principali: schimbările în utilizarea terenurilor și a mărilor, exploatarea directă a 

organismelor, schimbările climatice, poluarea și invazia speciilor alogene. 

Biodiversitatea solului este influențată masiv de activitățile umane. Degradarea pământului 

și a solului în interiorul și în afara UE determină tot mai mult reducerea biodiversității și a 

serviciilor ecosistemelor cum ar fi:  furnizarea de apă curată și hrană nutritivă, absorbția 

carbonului sau protecția împotriva eroziunii. 

Un element important care poate genera riscuri, în special pentru sănătate, este calitatea 

apei, (atât pentru apele de suprafață, cât și pentru cele subterane) fiind influențată de cauze 

diverse, care nu au o legătură directă cu schimbările climatice. Cu toate acestea, calitatea apei 

este categoric afectată în timpul inundațiilor și secetelor, deci poate fi alterată și de schimbările 

climatice. Impactul direct al calității apei asupra sănătății determină necesitatea efectuării 

monitorizării atât a debitelor, cât și a caracteristicilor organoleptice, fizice, chimice, biologice și 

bacteriologice atât pentru apele de suprafață și cât și pentru apele subterane. 

Zonele umede au un rol deosebit de important pentru mediu asigurând o serie de funcţii 

ecologice printre care: transferul hidrologic şi rezervor pentru apă, transferul biogeochimic, 

productivitatea primară şi producţia, ciclarea azotului şi carbonului, controlul inundaţiilor, filtrarea, 

curăţarea și reţinerea de nutrienţi, sedimente care duc la purificarea apei. 

Schimbările climatice produc tulburări semnificative în distribuirea resurselor de apă în 

spaţiu şi timp, ceea ce duce la o pondere sporită a manifestărilor pericolase ale fenomenelor 

naturii  -  precum inundațiile, secetele, incendiile de vegetaţie, vijeliile și valurile de căldură sau 

de frig – în numeroase țări ale lumii. 

Incendiile de vegetaţie sunt fenomene extreme, care pot fi declanșate din cauze naturale, 

precum trăsnetele, sau de activități umane, fie ele intenționate sau nu. Cu toate acestea, chiar și 

atunci când un incendiu de vegetaţie este declanșat de intervenția oamenilor, (focurile de tabără 

sau incinerearea resturilor vegetale în agricultură), un asemenea incendiu va fi intensificat de 

condițiile climatice precum temperatura ridicată, vântul puternic și umiditatea scăzută. 

Probabilitatea producerii de incendii de vegetaţie este influențată de variabilitatea climatică din 

mai multe perioade de timp.  
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Degradarea terenurilor se produce în principal din cauza condițiilor naturale cum ar fi : 

clima semi-aridă, variabilitatea ridicată a precipitațiilor, perioadele prelungite de secetă, incendii 

sau tipologia solului, caracteristicile formelor de relief și lipsa vegetației. Aceste condiții sunt 

accentuate de activitățile umane precum pășunatul excesiv, incendii, defrișări, abandonarea 

terenurilor, lipsa sistemelor de irigații, utilizarea fără discernământ a resurselor de apă sau 

presiunea generată de activitățile legate de turism. Degradarea pământului a redus deja 

productivitatea a circa unei pătrimi din suprafața totală a Terrei. Activitatea umană a schimbat 

semnificativ trei sferturi din mediul terestru și două treimi din mediul marin. În 2019, data de 29 

iulie a fost denumită „Earth Overshoot Day” – ziua în care omenirea a epuizat resursele planetei 

pentru anul respectiv. 

Extragerea și procesarea materialelor, a combustibililor și a hranei a dus la 90 % din 

pierderea biodiversității și a generat jumătate din toate emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit 

International Resource Panel (Grupul internațional privind utilizarea durabilă a resurselor).  

Pentru a deveni rezistentă la fenomene climatice, o țară poate investi în măsuri de 

prevenire și protecție pentru a diminua riscul. Prin urmare, este esențială monitorizarea riscului 

aferent schimbărilor climatice la scară națională. Evaluările de risc pot fi utilizate pentru a 

identifica acele regiuni care sunt cel mai expuse posibilității de producere a  dezastrelor naturale. 

Rezultatele acestor  evaluări pot fi utilizate pentru a clasifica în ordinea priorității măsurile de 

diminuare a riscurilor sau de adaptare la schimbările climatice necesare unei economii robuste. 

 Comisia Europeană pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, în cadrul 

ședinței din 31 mai 2021, subliniază că schimbările climatice și degradarea mediului 

interacționează tot mai mult cu factorii care determină strămutarea oamenilor, deoarece 

populațiile sunt strămutate forțat din locuințele lor din cauza efectelor schimbărilor climatice, ale 

degradării mediului și ale dezastrelor și  îndeamnă statele membre să pună în aplicare și să 

respecte pe deplin obligațiile prevăzute în legislația UE în vigoare privind mediul. 

Diversitatea biologică este baza funcționării ecosistemelor și a vieții pe planeta noastră. 

Prin urmare, trebuie să ne transformăm interacțiunea cu natura, societatea și economia noastră, 

începând cu limitarea activităților umane care conduc la transformarea și distrugerea 

ecosistemelor. 
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minunate. – Ansel Adams  

https://www.eea.europa.eu/ro/themes/biodiversity/about-biodiversity
https://mb.cision.com/Public/19870/3209861/b7329509135be6c5.pdf
https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/dniester_rom_2016_small.pdf


39 

Fluxul de energie în ecosistem 
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 Pentru a supravieţui, toate organismele au nevoie de energie pe care o folosesc în sinteza substanţelor organice 

necesare creşterii, dezvoltării şi activităţii lor. Această energie provine din surse exterioare organismului: în cazul 

organismelor fotosintetizatoare, de la soare, în cazul celorlalte organisme, din energia chimică a moleculelor care 

servesc drept hrană, sau din reacţii chimice din mediu, a căror energie poate fi valorificată de diferitele organisme 

specializate petru astfel de surse. 

 Sursa principală de energie într-un ecosistem este energia solară, energia incidentă pe Terra (constanta solară) fiind 

1,94 cal/cm2/ minut. Din totalul energiei incidente, 42% este absorbită de atmosferă și apoi este radiată în spațiu sub 

formă de căldură și 48% ajunge la suprafața pământului. Din aceasta, doar 20% este absorbită de apă, sol, sau 

vegetație, iar restul de 80% este reflectată în spațiu.  

 Plantele nu folosesc întreaga cantitate de lumină a razelor solare care ajunge pe frunze, deoarece o parte dintre 

radiațiile solare este reflectată în spațiu. Altă parte din radiații trece prin frunze și numai o mică parte (1-5%) este 

absorbită și utilizată de plante  pentru producerea de substante organice și pentru menținerea funcțiilor vitale. Astfel, 

plantele verzi asigură unica posibilitate terestră de stocare și transformare a energiei solare în energie chimică, 

acumulată în structura substanțelor organice fotosintetizate.  
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 Energia solară fixată în producția netă a plantelor reprezintă sursa de energie pentru consumatorii primari ai 

ecosistemului, aceștia fiind la rândul lor sursa de energie pentru consumatorii secundari și terțiari. La fiecare trecere 

de la un nivel trofic la altul, are loc pierdere de energie, sub formă de căldură. 

 Trecerea energiei de la producători la consumatori prin intermediul lanţurilor trofice se numeşte flux energetic, 

care este permanent şi unidirecţional. Într-un ecosistem, fluxul de energie funcţionează pe baza celor două principii 

ale termodinamicii.  

 Conform primului principiu al termodinamicii, energia se transformă continuu în ecosistem  (lumina→energie 

chimică→energie mecanică). Energia unui sistem nu poate să crească decât prin acceptare de energie, sub formă 

de lucru mecanic sau de căldură din mediu.  

 Lucrul mecanic și căldura sunt forme reversibile ale energiei. Din  principiul I rezultă că toate formele de energie 

sunt reciproc convertibile, că energia unui sistem se transformă în diferitele sale forme, dar nu este distrusă. De 

aceea acest principiu se numește principiul conservării energiei.  

 Energia  nu este creată şi nici distrusă, ci se poate transforma dintr-un tip (formă) în altul. Altfel spus, intrările de 

energie într-un sistem trebuie să fie egalate de ieșiri. La un organism, energia intrată sub formă de hrană trebuie să 

fie egală cu energia acumulată prin creșterea organismului ca urmare a sintezei substanțelor organice proprii + 

energia folosită în activități + energia pierdută sub formă de căldură + energia deșeurilor.  

 Conform celui de al doilea principiu al termodinamicii-principiu degradării energiei, în orice proces de transformare 

al energiei (energia luminii→energia chimică→energia mecanică, electrică, nervoasă) o parte din energia potențială 

se degradează și este dispersată sub formă de căldură în mediu (rezultată din mișcarea dezordonată a 

moleculelor).  

 Energia se diminuează de la o verigă la alta a lanţului trofic, deoarece o parte este înapoiată mediului sub formă 

de căldură, o altă parte este consumată în procesele vitale proprii, iar o altă parte este înglobată în produşii finali de 

degradare (eficiența transformărilor este mai mică decât 100%). Menținerea organizării sistemelor biologice aflate în 

echilibru dinamic implică desfășurarea fluxului și a transformărilor de energie, deci pierderi energetice. La sistemele 

vii, captarea energiei permite compensarea pierderilor, menținerea și creșterea ordinii sistemului. Sinteza 

substanțelor organice complexe, formarea de celule, țesuturi, organe, sisteme de organe, pornind de la substanțe 

minerale simple arată creșterea ordinii în sistemele biologice, deci scăderea entropiei.. 

 Într-un ecosistem energia risipită prin respirație este mai mare către vârful piramidei trofice. Dacă analizăm 

raportul dintre energia consumată în respirație (R) a unui nivel trofic față de producția brută (sau energia hranei 

consumate) a aceluiași nivel, deci raportul respirație/ producția primară brută R/PPB (pentru producătorii primari) 

sau resprirație/consum R/C (pentru consumatori), acesta crește (exprimat în %) către nivelele trofice superioare. 

Deci, pe măsură ce trecem de la nivelul producătorilor la cel al consumatorilor de rang mai înalt, numai o parte din 

energia primită de o verigă a lanțului trofic este integrată și utilizată în moleculele proprii, cea mai mare parte a 

energiei fiind utilizată pentru desfășurarea activităților vitale (respirația, excreția, etc). Pentru ca bugetul energetic să 

fie pozitiv, este nevoie ca aceste cheltuieli de energie să fie compensate printr-un consum foarte mare de energie și 

prin asimilarea eficientă a energiei, adică prin stabilirea unui raport pozitiv între partea consumată și cea asimilată.   
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 Acest lucru se explică și prin faptul că organismele mai evoluate desfășoară o activitate mai 

intensă și mai diversificată. De exemplu la păsări și mamifere, o parte importantă de energie 

este cheltuită nu numai pentru căutarea și capturarea prăzii, dar mai ales pentru protecția și 

îngrijirea puilor. Fluxul de energie prin ecosistem nu este doar un simplu transfer al energiei 

chimice de la un nivel trofic la altul, ci un proces de schimbare a formelor de energie, apariția și 

dezvoltarea unor forme superioare de energie (energia nervoasă, energia psihică).  

 Deoarece energia pierdută sub formă de căldură nu mai poate fi reutilizată de sistem, sunt 

necesare noi intrări de energie potențială, fluxul de energie prin sistem fiind unidirecțional, o 

caracteristică importantă care deosebește acest proces de mișcarea ciclică a substanțelor în 

ecosistem. De aici rezultă un principiu energetic specific pentru desfășurarea fluxului de 

energie: maximalizarea fluxului și a eficienței energetice. Ecosistemele tind să sporească la 

maxim intrările de energie și eficiența utilizării acesteia (plantele, prin captarea energiei 

luminoase, reînnoiesc continuu pierderile de energie care au loc în ecosistem). 

 Energia acumulată de plante, sub formă de combinaţii chimice, care servesc drept hrană 

nivelelor trofice superioare (în unitatea de timp şi pe unitatea de suprafaţă) se numeşte 

productivitate primară netă. Ea se măsoară în J/m2/an. Dacă la această productivitate netă se 

adaugă energia consumată pentru nevoile proprii de către poducătorii primari (tot în energie/zi /

m2), se obţine productivitatea primară brută. La majoritatea producătorilor primari, 

productivitatea netă reprezintă între 50% şi 90% din cea brută. Energia stocată în producţia 

primară netă constituie sursa de hrană pentru consumatorii fitofagi, iar producţia acestora 

constituie sursa de hrană pentru consumatorii secundari şi procesul continuă mai departe. 

 Energia stocată în producţia netă scade în lanţul trofic, de la producători spre ultimii 

consumatori. Animalele carnivore mari, din vârful piramidei trofice, au cea mai ridicată eficiență 

a utilizării energiei, deoarece la un consum mic de hrană, asimilarea este mare. Animalele 

fitofage consumă o cantitate mare de hrană, iar asimilarea, deci eficiența utilizării energiei, este 

mult redusă. Pe parcursul lanțurilor trofice, o parte tot mai mare din energia asimialtă este 

consumată pentru nevoile proprii ale organismelor, și deci o cantitate tot mai mică se 

acumulează în biomasa disponibilă pentru nivelele trofice următoare. 
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 Poluarea mediului înconjurator a început să-și facă simțită prezența odată cu demararea 

revoluției industriale din secolul al XIX–lea și de atunci a continuat să ia amploare, devenind o 

adevărată problemă de sănătate publică, în zilele noastre. Poluarea apare atunci când mediul 

natural nu poate distruge un element care a ajuns în aer, sol sau apă pe cale nenaturală. 

Procesul de distrugere poate varia de la câteva zile, la mii de ani, în funcție de natura poluării.  

  În ultimele decade, poluarea a devenit o problematică globală care a ajuns să afecteze atât 

natura, cât și calitatea mediului de viață al oamenilor. Deși este vorba de o reacție circulară 

(omul poluează, iar poluarea afectează omul, suprimându-i posibilitățile de evoluție), s-au luat 

relativ puține măsuri pentru a combate acest fenomen. 

 Dacă la începutul epocii industriale nu se cunoșteau atât de multe amănunte despre efectele 

nocive ale unor procese de fabricare, prelucrare sau rafinare, astăzi avem suficiente date încât 

să ne putem adapta și să minimizăm procesele dăunătoare mediului. Impactul omului asupra 

naturii este devastator pe termen lung. Deși refacerea planetei este posibilă, este imperios 

necesar ca toate acțiunile omului – fie că este vorba despre companii sau oameni obișnuiți – să 

fie făcute cu responsabilitate și cu respectarea legislației în vigoare. Reducerea consumului de 

energie, a combustibililor fosili, aplicarea măsurilor necesare în privința deșeurilor periculoase, 

reciclarea, protejarea naturii și împădurirea se numără printre acțiunile benefice și necesare. 

 Plantele și animalele au nevoie de un mediu sănătos pentru a trăi. Un ecosistem este o zonă în 

care organismele vii interacționează într-un mod specific cu mediul local pentru a supraviețui. 

Când ecosistemele sunt deteriorate de către om, atunci unele organisme vii se află în pericol să 

nu poată supraviețui.  

 La nivelul planetei, a apărut efectul de seră cauzat de emisiile de gaze. Gazele cu efect de 

seră captează căldura pământului în atmosferă și conduc la creșterea temperaturilor. Astfel, apar 

schimbările climatice: creșterea nivelului apelor, fenomene meteorologice extreme, decese 

survenite din cauza căldurii ridicate și creșterea 

gradului de transmitere a bolilor infecțioase. 
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 De asemenea, pătrunderea gazelor în atmosferă (oxizii de azot, oxizii de sulf etc.) și 

amestecarea lor cu picăturile de apă, conduce la apariția fenomenului de ploi acide. Solul, 

fauna și vegetația sunt grav afectate, la fel și populațiile care trăiesc în zone cu astfel de 

probleme. Flora și fauna au de suferit de pe urma poluanților toxici din aer în mai multe moduri. 

Animalele pot căpăta probleme de sănătate, în cazul în care sunt expuse la substanțe nocive 

în concentrații mari. Astfel, pot apărea defecte congenitale, insuficiență reproductivă și boli. 

Poluanții atmosferici prezintă un real pericol mai ales pentru ecosistemele acvatice. Ozonul de 

la nivelul solului duce la diminuarea culturilor agricole și a randamentului pădurilor, reducând 

capacitatea de supraviețuire a răsadurilor și a copacilor. Anumite plante devin susceptibile la 

boli, dăunători ori alți factori externi. 

 Ținând cont de nivelul actual al degradării ecosistemelor este nevoie de reconstrucție 

ecologică, pentru refacerea acestora. O parte dintre distrugerile din mediu sunt reversibile, 

ecosistemele naturale se pot reface în anumite zone, însă necesită un interval îndelungat de 

timp. 

 Omenirea pune presiune pe resursele neregenerabile ale pământului, care deja se află în 

depășire ecologică a resurselor încă din anii 70. Amprenta ecologică reprezintă cantitatea 

resurselor necesare pentru susținerea economiei și activității oamenilor, și este estimată per 

individ la valoarea de 1,8hag (hectare globale). Această suprafașă ar trebui să-i fie necesară 

individului pentru a-și asigura resursele și a-și biodegrada deșeurile. In anul 2018, data de 1 

august a fost declarată Ziua Datoriei Eco, adică ziua în care populația a utilizat mai multe 

resurse decât poate planeta regenera într-un an.  

 Sănătatea umană și cea a ecosistemului sunt indisolubil legate. Corpul nostru are nevoie de 

aer curat, de apă și de hrană în fiecare zi pentru a funcționa. Oamenii și comunitățile prosperă 

când petrec timp în natură, făcând mișcare, socializând și relaxându-se. În același timp, când 

trăim, muncim, mergem la școală sau la joacă în medii poluate, suferă atât corpul, cât și 

mintea. Protejarea naturii nu înseamnă protejarea planetei. Înseamnă asigurarea sănătății și a 

unei stări de bine pentru noi înșine și pentru copiii noștri. 

 Un viitor mai bun începe cu deciziile pe care guvernele, companiile și 

oamenii din întreaga lume le iau astăzi. Liderii mondiali trebuie să ia măsuri 

urgente pentru a proteja și reface natura, și pentru a îi recunoaște rolul ca 

bază pentru o societate sănătoasă și o economie înfloritoare. 
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