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 Efectul omului asupra ecosistemelor naturale 
Habitate în transformare 

Cum arăta Bazinul Carpatic în vremea ocupării lui? 
Până în evul mediu, doar o fracțiune din întreaga suprafață a Bazinului 
Carpatic era lucrată agricultural. Înainte ca teritoriile noi să fie arate de prima 
oară dealurile și regiunile muntoase erau caracterizate prin păduri contigue, 
iar ariile mai joase fragmentate de râuri se caracterizau prin regiuni de stepă 
păduroasă. Majoritatea suprafeței câmpiilor funcționa ca lunca râurilor, iar 
albia acestora era mult mai lată în comparație cu cele actuale. Apele 
reziduale rămase după inundații formau arii mlăștinoase, teritorii acoperite 
de trestii și albii ale ramurilor moarte ale râurilor formate în mod natural. 
Suprafața lacurilor naturale de asemenea erau mai întinse, totodată 
marginile malurilor erau mult mai instabil conturate și înconjurate cu spații 
largi acoperite de trestie. 
 

Care au fost pașii majori ale transformării mediului natural? 
Omul evului mediu deja a început restrângerea acestei vegetații naturale. 
Prima dată a fost începută exploatarea pădurilor prin defrișare, mai ales în 
regiunile de stepă cu păduri, teritorii care puteau fi supuse lucrărilor agricole. 
Prin răspândirea rotației culturilor arii semnificative din Câmpia Panonică au 
devenit exploatabile pentru agricultură. Suprafața acestor teritorii era 
majorată treptat, mai ales prin canalizarea ariilor mlăștinoase și apoase. În 
urma dezvoltării comerțului, suprafața țării a devenit străbătută de drumuri, 
iar datorită industrializării, mineritul și metalurgia devin forțe cu rol 
semnificativ în transformarea peisajului. Cel mai vizibil pas constituia 
canalizarea râurilor, care a transformat total imaginea Câmpiei Panonice. 
 

Care sunt principalele efecte ale civilizației tehnice? 
Multe elemente din viața noastră cotidiană implică astfel de transformări 
majore ale mediului înconjurător. Solicitările noastre imense de energie 
trebuiesc satisfăcute în mod permanent prin centrale electrice și sisteme de 
rețele de distribuție. Călătorim mult mai mult ca oricând pe parcursul istoriei 
omenirii, pentru care realizăm infrastructuri de mari proporții. Pretențiile 
noastre pentru comoditate ne-a făcut să construim orașe mari și pe lângă 
acestea trăim într-o societate de consum într-o diversitate imensă ale 
produselor și serviciilor. 
 
Poate fi ținută omul sub control? 
Numai dacă recunoaște nevoile sale naturale și satisfacerea acestora va fi 
dirijată în mod conștient, exploatând mediul înconjurător doar într-o măsură 
strict necesară. 
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 Importanța și protecția biodiversității 
De ce este importantă biodiversitatea habitatelor? 
Stabilitatea funcționării ecosistemelor naturale este determinată de trei 
sisteme de condiții. Un element necesar constituie stabilitatea relativă a 
mediului, adaptabilitatea sistemelor vii și nu în ultimul rând complexitatea 
sistemlor de relații. În cazul unei ecosisteme compuse din multe specii, 
schimbarea numărului indivizilor, schimbarea succesului reproductiv ale 
acestora au un efect mai redus asupra întregii ecosisteme. Sistemele care se 
compun dintr-un număr mai mic de specii, întotdeauna sunt mai vulnerabile, 
reacționând mai sensibil la schimbările interne și externe. 
Cum poate fi evaluat diversitatea unui anumit teritoriu? 
Habitatele naturale sunt capabile de a susține diferite tipuri de biocenoze, 
având diferite compoziții. Formarea acestora nu este doar o chestiune 
cantitativă ci și calitativă: diferitele forme de suprafață și circumstanțele 
locurilor de creștere, asigură apariția unor sisteme naturale mai diversificate. 
Totalitatea plantelor într-un teritoriu alcătuiește flora teritoriului respectiv, 
iar cel al animalelor alcătuiește fauna teritoriului. Pentru studierea 
diversității speciilor pot fi folosite metode de investigare ale complexității 
florei și a faunei. Aceste metode se numesc metode de biomonitoring, care 
utilizează foarte multe tipuri de metode de investigare, începând de la 
simpla observație și numărarea indivizilor (de exemplu în cazul păsărilor 
migratoare) și până la măsurători cu diferite aparate (ca de exemplu analiza 
spectroscopică a imaginilor obținute prin satelit pentru determinarea 
acoperirii cu vegetație). 
Biodiversitatea are rol în viața noastră de zi cu zi? 
Biodiversitatea o putem privi ca pe un element important al menținerii 
resurselor naturale. Biodiversitatea constituie pentru oameni aceea comoară 
din care oricând poate să ia câte ceva, însă pe care nu are voie să diminueze 
niciodată. Constituie un exemplu bun referitor la acestea păstrarea genelor 
soiurilor de animale domestice vechi, de care avem nevoie din nou și din nou 
pentru obținerea de hibrizi. 
Ce putem face să contribuim la protecția acestuia? 
Pe de o parte elementul de bază în privința menținerii biodiversității 
constituie faptul, că trebuie să facem cât se poate de puține activități, care 
au efect dăunător asupra acestuia. Aceasta înseamnă nu numai protecția 
speciilor, protecția habitatelor este cel puțin atât de importantă, pentru 
menținerea funcțiilor biocenozelor. În calitate de persoane individuale 
putem depune eforturi în mod activ pentru protecția biodiversității: să ținem 
cont de importanța menținerii diversității în grădina sau pe ogorul nostru, 
respectiv să lăsăm spații mici intacte pentru ecosistemele naturale. 
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 Societate sustenabilă, mediu sustenabil 
Ce anume numim sustenabilitate? 
Dezvoltarea sustenabilă se bazează pe trei principii de bază: sustenabilitatea 
socială, sustenabilitatea economică și sustenabilitatea din punct de vedere al 
mediului. Supraviețuirea pe termen lung în lumea noastră poate fi asigurată 
doar de prezența concomitentă a tuturor trei, iar nici unul dintre aceștia nu 
funcționează în lipsa celorlalți doi. Dezvoltarea sustenabilă însemană că 
resursele naturale actualmente pot fi exploatate pentru menținerea și 
îmbunătățirea nivelului nostru de trai în așa măsură încât ca nivelul de 
utilizare ale acestora să nu diminueze șansele viitorilor generații cu privire la 
satisfacerea nevoilor proprii. 
Care sunt procesele care nu pot fi sustenabile din punct de vedere al 
mediului? 
În ciuda faptului că omul, fiind o viețuitoare gânditoare în legătură cu multe 
dintre activitățile sale, este conștient de efectul dăunător asupra mediului 
ale acestor activități, în practică din păcate facem foarte puțin pentru 
împiedicarea acestuia, pentru schimbarea obiceiurilor noastre, pentru 
exploatarea mediului doar până la limita normalului. Astfel de activitate este 
orice fel de risipă, să fie vorba despre utilizarea de energie, sau ale diferitelor 
materiale. De exemplu 35-40% din totalul alimentelor cumpărate este 
aruncat la gunoi... Dar putem aminti ca exemplu creșterea nivelului de 
utilizare ale formelor de energie neregenerabile (surse de energie fosile și 
energia nucleară), sau dezvoltarea nejustificată ale sistemelor utilizate 
pentru transportul persoanelor sau de mărfuri. 
Cât timp este necesar să simțim efectele acestor procese? 
Există previziuni concrete referitoare la datele exacte ale epuizării resurselor 
de hidrocarburi; în cazul gazelor naturale 25-30 de ani, în cazul țițeiului 
aprox. 50 de ani, în timp ce resursele energetice bazate pe cărbune, se 
presupune, că ne stau la dispoziție încă 150-200 de ani. Șansele previziunilor 
însă sunt diminuate de faptul că măsura de utilizare ale acestora este în 
permanentă creștere, respectiv schimbările climatice care apar în urma 
suprasarcinii mediului poate afecta fiecare segment ale condițiilor noastre de 
viață, chiar începând de astăzi... dar în termen de 5-15 ani în mod sigur. 
Avem posibilitatea de a alege metode sustenabile? 
Planificarea perspectivică cu conștiință ecologică și schimbarea mentalității 
sunt indispensabile să le ajutăm prin schimbări în propria noastră viață, 
șansele de supraviețuire ale noastre și ale descendenților noștrii. Este de 
importanță cheie rolul prevenției, restrângerea voluntară al consumului 
nelimitat, utilizarea în mod economic ale resurselor mediului și schimbarea 
celor mai dăunătoare metode. 
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 Relația dintre tradiție și viitor 
În care dintre ere a funcționat societatea prin metode majoritar 
sustenabile? 
Dacă privim istoria noastră, transformarea proceselor din utilizarea acestora 
în măsură sustenabilă în procese nesustenabile a avut loc cândva la finalul 
perioadei industrializării înaintea primului război mondial. Finalul a doua 
jumătate a anilor 1800 constituie acel punct de trecere unde metodele 
acceptabile pe termen lung au fost învinse de interesele planificate pe 
termen scurt – bineînțeles ascunzând în spatele sloganului dezvoltării. Nu 
întâmplător este apostrofat această perioadă ca ”vremurile fericite de pace”. 
Acest punct bineînțeles apare în cazul diferitelor culturi ușor modificat, în 
cazul societăților care s-au industrializat mai devreme, apare și el mai 
repede. Este o lecție importantă și din acel punct de vedere, că dacă am dori 
din nou să folosim Planeta noastră în mod sustenabil, nu este necesar să ne 
reîntoarcem în epoca de piatră – ne pare suficient doar să ne mulțumim cu 
nivelul de nevoi ale oamenilor de la începutul secolului. 
Care sunt acele probleme globale, pentru care trebuie să găsim și soluții 
locale? 
Sistemul problemelor globale este complexă și formează un sistem care se 
compune din elemente care se derivă unul din celălalt, iar în cazul acestora 
este important să vedem ca elementele componente nu pot fi tratate ca 
entități izolate. Din fericire cu cât ne apropiem mai mult de nivelul individual, 
cu atât ne vom găsi pași mai ușor aplicabile, care prin sumația lor pot atinge 
un oarecare rezultat. Problemele noastre globale sunt creșterea populației, 
schimbările climatice, lipsa apei, criza de energie, sărăcia, creșterea 
frecvenței catastrofelor ecologice, crize legate de securitatea internațională, 
degradarea solului fertil și al biodiversității respectiv chestiunile legate de 
managementul deșeurilor. 
Care sunt acele metodele clasice utilizabile din viața noastră cotidiană, care 
ar asigura sustenabilitatea? 
De multe ori reprezintă o soluție spre atingerea sustenabilității, dacă 
încercăm să ne reîntoarcem la metodele noastre clasice și experimentate. În 
zilele noastre de exemplu acționează împotriva societății bazate pe consum 
faptul dacă cineva este autonom din punctul de vedere al alimentației, 
consumul produselor și ale alimentelor realizate de către noi în loc de 
produsele alimentare industriale. În agricultură nu trebuie să forțăm cu orice 
preț cultivarea intensivă; este mult mai folositor ca plantele să fie cultivate în 
locurile unde condițiile pentru aceasta sunt cele mai adecvate și sunt ideale 
pentru ele. Printr-o conduită economică putem economisi mut material, 
multă energie și nu în ultimul rând bani pentru portofelul nostru.
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 1. De unde provine energia? 
Realizează o listă care să conțină activitățile tale zilnice și notează alături de 
fiecare nevoia de energie pentru activitatea respectivă. De unde provine 
această energie, care sunt sursele de energie din care se totalizează? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Soarele ca sursă de energie 
Notează în următoarea diagramă noțiunile corespunzătoare, semnele de 
litere ale proceselor și ale uneltelor! A) energie electrică, B) apă caldă, C) 
încălzire, D) ustensile de folosință, E) apă caldă menajeră, F) colector de 
soare, G) energia radiației solare, H) panou solar, I) energia termică al 
soarelui, J) Soarele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 activitățile mele  nevoile noastre de energie  sursa energiei 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
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 3. Sistemul problemelor noastre globale 
Următoarele probleme globale sunt legate între ele prin diferite efecte. 
Trage o linie între acele noțiuni, care conform părerilor tale au efect unul 
asupra celuilalt și scrie pe linie în ce fel de efecte constă relația dintre ei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Măsurarea biodiversității prin măsurători cu ajutorul liniilor (transsect 
linear) 
Cu ocazia drumețiilor tematice fiecare dintre voi să aleagă un habitat tipic 
din regiunea dintre diguri, care să aibă o dimensiune de minim 100 de metri! 
Parcurge pe teritoriul habitatului o distanță de 100 de metri cu picioare 
întinse în direcție lineară înainte, iar notează toate speciile care apar în 
traiectul menționat! În cazul în care dispui de o sfoară pentru efectuarea de 
măsurători, aceasta îți poate ușura munca ta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     creșterea în exces a populației 
 
 
 dependența de energie   diminuarea biodiversității 
 
 
     schimbarea climei 
 
 
  sărăcie      lipsa de apă 
 
 
     catastrofe ecologice 
 
 managementul deșeurilor   epuizarea solului fertil 
 

     Liste de specii 
 
Plante Număr de indivizi Animale Număr de indivizi 
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 5. Măsurarea biodiversității pe baza suprafeței 
Stabilim o suprafață random cu o dimensiune de 1m² în interiorul spațiului 
dintre diguri. Vom avea nevoie de o bâtă cu o lungime de 1m, pe care le vom 
arunca în direcții dorite după ce ne vom învârti de trei ori în jurul nostru cu 
ochii închiși. Teritoriile alese pentru efectuarea măsurătorilor vor fi acele 
teritorii care se află spre direcțiile nord, respectiv vest de bâta aruncată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cele trei piloane ale dezvoltării sustenabile 
Poziționează în interiorul cercurilor de mai jos noțiunile adecvate! 1. 
dezvoltare sustenabilă, 2. sustenabilitate socială, 3. sustenabilitate 
economică, 4. sustenabilitatea mediului, 5. corect, 6. acceptabil, 7. locuibil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poziția teritoriului: 
 

Specii observate: Numărul indivizilor:  Acoperirea teritoriului (%): 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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 7.Câți km parcurgi zilnic? 
Cu ocazia meselor notează ce ai mâncat într-o zi, din ce fel de materii prime 
au fost preparate acelea și caută țara de origine ale acestor materii pe 
ambalajul produselor! Care este distanța totală adunată până la locul de 
origine ale acestor materii prime? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Realizează un plan de acțiune! 
Tu cum ai putea schimba modul tău de viață în scopul sustenabilității? 
Enumerează posibilele elemente ale acestuia, după care ierarhiază conform 
cu care dintre ei ai începe,care ar fi cel mai ușor de realizat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     țara de proveniență  transport marfă (km) 
 
Mic dejun: 
 
 
Prânz: 
 
 
Cină: 
 
 
Alte mese: 
 
 
 
      TOTAL:   …… 
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