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Dragă prietene,
Scopul educației ecologice este de a forma o mentalitate sănătoasă cu referire la mediul în
care trăim, și acest proces este în continuă implimentare. Fiecare din noi este parte a
populației de pe glob, respectiv responsabilitatea pe care o purtăm față de mediu o purtăm
împreună.
Pentru că ești o parte din univers, Tu învață să iubești și să ocrotești natura.
Bucură-te de orice fenomen al naturii, implică-te atunci când cineva are nevoie de ajutorul
tău și nu uita, chiar dacă trăim într-o lume modernizată și diferită, natura ne unește pe toți.
„Învaţă de la ape să ai statornic drum,
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum,
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui,
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce adie pe poteci
Cum trebuie prin lume, de liniştit să treci.
Învaţă de la toate, căci toate sunt surori…”

,,Natura nu e curată, e pură.’’

OMUL – stăpânul lumii
“Cu mult timp în urmă, vieţuitoarele au hotărât să-şi aleagă un împărat. Adunate în apele
mării, au zis: -Cine va ajunge primul în vârful cel înalt al munţilor, acela va fi stăpânul
nostru! La răsăritul soarelui, vieţuitoarele au pornit spre muntele din depărtare. Multe au
rămas însă în apele mării: scoici, meduze, căluţi de mare, peşti mai mari sau mai mici..
Altele au reuşit să iasă pe uscat: raci, crabi, broaşte, şerpi. Mai harnici, şoarecii şi şopârlele
au ajuns în câmpii. Căprioarele, lupii, mistreţii şi vulpile au ajuns în zona dealurilor.
Puternicii urşi, râşii cei iuţi, au ajuns la poalele munţilor şi acolo au rămas. Numai OMUL a
reuşit să ajungă în vârful munţilor, devenind stăpânul lumii.”
De atunci, ca stăpân al lumii, omul a încercat să o domine şi să o modifice după propriile
nevoi.
 Implică-te! 
 Cum crezi, este Omul stăpânul lumii
sau nu?
 Ce cunoști despre relația dintre om și
natură?
 Enumeră câteva acțiuni întreprinse de
om care au drept consecință
modificarea naturii.

Educație despre mediu
Te-ai întrebat vreodată cum au apărut toate lucrurile în viața ta și de ce se întâmplă
anumite fenomene care nu par a fi condiționate de nimeni? Ai fost curios să afli de ce
oamenii asociază Natura cu Mama și care ar fi relația dintre acești doi termeni atât de
familiari?
Dacă ar fi să analizezi, îți dai bine seama că toate organismele vii, inclusiv și omul, trăiesc
într-un anumit spațiu, care îi oferă anumite condiții de trai, fie în apă, pe uscat sau în aer.
Acest spațiu, poate fi numit și mediu de viață. La rândul lui, acest mediu de viață al tuturor
organismelor, poartă denumirea de mediu înconjurător, sau mediu ambiant, natural.

Omul, fiind un produs al naturii, face parte și el din lumea vie. Alimentându-se din
principala sursă de energie a tuturor organismelor vii – Soarele, omul există și activează și
nu poate fi separat de mediul ambiant. Însă, reușind să ocupe un loc suprem pe Pământ, în
prezent omul are o influență semnificativă asupra componentelor mediului ambiant. De-a
lungul timpului, omul a modificat anumite proprietăți ale aerului, apei, solului, animalelor
și păsărilor și din nefericire continuă și în prezent să facă acest lucru. Când specificăm
,,om’’, de fapt facem referire la oricare individ dintre noi, fie că sunt eu, tu sau altcineva de
pe acest Pământ.

II. Relația dintre Om și Natură
,, Acest mediu este profund umanizat, încât
de multe ori nu-ți mai dai seama dacă el mai
este natural.’’

Zilnic, prin activitățile sale cotidiene, omul afectează mediul în care trăiește. Drept urmare,
se modifică semnificativ elementele vitale fără de care omul n-ar putea exista: apa, aerul,
solul, pădurile.
 Implică-te! 
 Accesează link-ul de mai jos și observă
influența omului asupra mediului
înconjurător.
https://youtu.be/WfGMYdalClU
 Fă concluzii. Discută-le cu colegii.
 Realizează în grup cu colegii tăi o
discuție referitor la acțiunile pozitive
și negative ale omului asupra mediului
înconjurător.

a) Influența omului asupra Apei.
Astăzi, apa este tot mai intens poluată, ca rezultat a tuturor activităților umane. Principalele
surse de poluare sunt cele de ordin menajer, industrial și agricol.

Cauzele poluării apelor:










Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici și uzine;
Scurgeri de la rezervoare de depozitare și conducte de transport subterane;
Pesticidele și ierbicidele folosite în lucrările agricole;
Îngrășămintele chimice;
Deșeurile și reziduurile menajere;
Depunerile de poluanți din atmosferă;
Lipsa stațiilor de epurare a apelor uzate;
Defrișarea pădurilor, fâșiilor de protecție, parcurilor etc.

 Implică-te! 
 Organizează împreună cu colegii o
excursie în teritoriu, identificați o
sursă de apă existentă în localitate
(râu, lac).
 Observați care este gradul de poluare
și propuneți măsuri de protecție a
acesteia.
 Propune și realizează măsuri de
economisire a apei.

b) Influența omului asupra aerului

Învelișul de aer al planetei este stratul de atmosferă și este una dintre condițile de bază ale
vieții pe Terra.
Principalele surse de poluare a aerului atmosferic sunt instalațiile și mijloacele de
transport, poluanții de la uzinile metalurgice și cele chimice, gospodăriile casnice. O
problemă a aerului este și cea a degradării stratului de ozon. Procesul de distrugere a
stratului de ozon este determinat în special de producția de substanțe chimice industriale.
Distrugerea acestui strat afectează, în mod direct, populația prin provocarea diferitor
maladii, influențează plantele și animalele, prin dezvoltarea anormală a unor organisme.
După unele estimări, în zilele noastre, peste 1 miliard de oameni inspiră aer foarte poluat,
în special cu monoxid de carbon și deoxid de sulf, rezultate în urma proceselor industriale.

c) Omul și pădurea
Padurile cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse, asezate în mai multe
straturi, ca și fauna și flora pe care o găzduiesc. Pădurea e o bogăţie naturală, al cărei rol în
economia naţională şi ale cărei multiple funcţii în menţinerea echilibrului ecologic sunt
greu de evaluat. Secole la rând, pădurea a fost (şi mai continuă să fie) privită doar ca o
sursă
de
materii
prime.
În prezent, din cauza omului, cele mai mari păduri ale lumii sunt în pericol. Jumătate din
suprafaţa originală de pădure a fost distrusă şi lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească,
dacă rata actuală de despădurire nu va fi încetinită. Acest lucru ar fi catastrofic nu doar
pentru animalele îşi au habitatul în pădure, dar și pentru multitudinea de benefecii pe care
le aduc pădurile în viața umană.

Ca urmarea a defrişărilor masive, criza ecologică se acutizează tot mai vertiginos:
• s-au intensificat procesele de erodare a solurilor;
• sunt tot mai frecvente secetele;
• s-au intensificat alunecările de teren;
• a sărăcit flora şi fauna și s-a creat pericolul dispariţiei unor specii de animale şi plante.
R.Moldova are practic cele mai puţine păduri din Europa. Dacă în ţara noastră pădurile
ocupă aproximativ 12 la sută din teritoriu, atunci pe continent aceste suprafeţe sunt de
aproape 45 la sută. Cel mai ridicat grad de împădurire o are zona de centru, unde sunt
concentrate aproximativ 60 la sută dintre pădurile țării noastre. În zona de nord, gradul de
împădurire este de şapte la sută, iar la sud de şase la sută.
Top 10 țări cu cel mai mare grad de împădurire











Surinam: 94.6%
Micronezia: 91.7%,
Seychelles: 88.5%
Samoa Americana: 88.2%,
Palau: 87.6 %.
Bhutan: 85.8%,
Insulele Solomon: 78.7%,
Guyana: 77.2%,
Sfânta Lucia: 77%
Finlanda: 72.9%

În România, țara noastră vecină, gradul de împădurire este de 29 %. Totusi, în ciuda
defrișărilor masive din ultimii ani, gradul de împădurire este în ușoară creștere, în
comparație cu anii 2010 si 2011, când s-au înregistrat procente de 28,6% și respectiv
28,7%.
 Implică-te! 
 Accesează link-ul de mai jos
https://youtu.be/AADU2RmUH8Y
 În baza filmulețului, realizează un
studiu de caz cu referire la gradul de
împădurire a localității tale.
 Prezintă pe un poster rezultatele
obținute folosind scheme, diagrame,
desene ș.a.
III. Schimbările climatice – problemă de grad înalt a sec. XXI

Clima reprezintă unul dintre factorii principali ai mediului ambiant, iar modificarea ei are
un impact semnificativ asupra elementelor naturii.
De cele mai multe ori, schimbările climatice se asociază cu ,,încălzirea globală’’, care
reprezintă de fapt creșterea temperaturii pe suprafața Pământului. Dar, schimbările
climatice nu se referă doar la o modificare a temperaturii medii, ci și la schimbări ale
vremii, cum ar fi: tipurile de vânt, cantitatea și tipul de precipitații, cât și timpul și frecvența
fenomenelor meteorologice extreme(descărcările electrice).

Consecințele schimbărilor climatice sunt suportate atât de plante și animale, cât și de om.
În perioada contemporană, la încălzirea globală contribuie în special variațiile activității
solare în cicluri de 11 ani, 33 ani etc.

Care este cauza schimbărilor climatice?
Emisia de gaze cu efect de seră, în urma proceselor industriale, din exploatarea solului este
principala cauză a schimbării climei. În mod natural, efectul de seră este provocat de către
5 gaze: vaporii de apă, dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot și ozonul.

Concentrația în atmosferă a acestor gaze este influențată de activitățile umane. Însă, există
o altă categorie de gaze cu efect de seră, alcătuită din componente chimice create de
activitățile umane. Astfel, atunci când aceste gazele cu efect de seră ajung în atmosferă,
planeta se încălzește tot mai mult.

 În decursul ultimilor 150 de ani,
temperatura medie a crescut cu aproape 0,8ºC în
general şi cu aproximativ 1ºC în Europa.
Unsprezece din ultimii doisprezece ani (19952006) se numără printre cei 12 ani cu cea mai
mare căldură înregistrată instrumental la
suprafaţa globului (din 1850).
 Până în anul 2100 se așteaptă ca
temperatura medie să crească de la 1,8 până la
4,0ºC. Aceasta ar însemna ca nivelul de creșterea
temperaturii să se ridice la 2°C.

Dioxid de carbon (CO2)

Arderea cărbunilor, petrolului şi gazelor pentru
energie, transport şi căldură

Dioxid de azot (N2O) Metan
(CH4)

Locuri de depozitare ale deșeurilor, agricultură și
zootehnie

Hidrofluorocarburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs)
Hexafluorură de sulf (SF6)

Utilizate pentru frigidere, aparate de aer condiţionat
şi chiar încălţăminte

Gaze cu efect de seră

În ultima perioadă au fost emise în atmosferă cantități foarte mari de de CO2 și metan, care
au intensificat fenomenul de încălzire globală. Acestea provin din agricultură (circa 22%),
îndeosebi din creșterea animalelor și descompunerea dejecțiilor acestora. Industria,
transporturile, în special arderea hidrocarburilor - reprezintă alte surse de eliminare a
gazelor în atmosferă.
Încălzirea atmosferei provoacă topirea în masă a ghețarilor din regiunile polare. Acest
proces contribuie la ridicarea nivelului de apă în oceane și mări și sporirea gradului de
producere a inundațiilor în zonele joase.
O altă cauză a schimbărilor climatice este consumerismul extremist, care generează
cantități foarte mari de deșeuri. Depozitarea și fermentarea acestor deșeuri provoacă
eliminarea atât în aer, cât și în sol a diferitor substanțe și gaze toxice.
O problemă majoră cu care se confruntă populația în prezent și care de fapt reprezintă o
altă cauză a încălzirii globale este deșertificarea. Aceasta se manifestă prin defrișări,
pășunat intensiv, utilizarea nerațională a resurselor de apă. Drept consecințe apar
degradarea vegetației, distrugerea ecosistemelor naturale, epuizarea resurselor de apă, se
produc secete și respectiv, foametea și sărăcia.

 Temperaturile mai ridicate vor duce la expansiunea termică a oceanelor si la topirea
ghețarilor si a calotei glaciare. Acestea vor determina creșterea suplimentară a
volumului de apă din oceanele lumii și a nivelului mării. Estimări pe termen mediu
arată că nivelul mării va crește cu o medie de 5 cm pe deceniu. În zonele costiere se
găsesc nu numai ecosisteme valoroase, dar și peste 50% din populația globului.
Acestea vor fi expuse la dezastre naturale precum furtuni, inundații, eroziunea
coastei și incursiuni ale apei sărate. Nu toate țările costiere și insulele vor putea să
își protejeze eficient zonele costiere.
 Viitoarele schimbări ale climei vor accelera probabil și extinderea deșerturilor,
datorită creșterii temperaturii, ceea ce va antrena o scădere a precipitațiilor în
aceste zone. Până acum, datorită în primul rând practicilor nepotrivite de inginerie
agricolă și irigații, o suprafață de circa 20 de milioane km2 a fost transformată în
deșert.

Care sunt consecințele schimbărilor climatice?









Topirea ghețarilor
Creșterea nivelului apei în mări și oceane
Perioade de secetă
Inundații
Evenimente climatice extreme
Schimbări globale ale vegetației
Influențe asupra sănătății umane

 Implică-te! 
 Analizează cauzele și consecințele
schimbărilor climatice, completând un
tabel unde, în coloana stângă vei
indica cauzele schimbărilor climatice,
iar în dreapta vei identifica
concecințele.

Realități despre schimbările climatice

 Temperaturile Europei au crescut cu 1°C din 1850
 O creştere cu încă 1,2°C ar însemna schimbări de mediu ireversibile, pe scară largă şi
potenţial catastrofice
 Gheţarii Europei au pierdut 2/3 din masă din 1850 până în prezent – şi tendinţa este în
creştere
 Gheaţa polară se topeşte, iar nivelurile apelor mărilor cresc cu o viteză dublă faţă de
acum 50 de ani
 Milioane de oameni de pe glob sunt ameninţaţi de sărăcie, foamete şi lipsa apei
 Fenomenele meteorologice extreme – furtuni, inundaţii, secete şi valuri de căldură –
devin mai frecvente şi mai puternice
 90% din dezastrele naturale din Europa din 1980 au fost cauzate de vreme şi climă

Cum sunt percepute schimbările climatice în R. Moldova?
Efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova se resimt în primul rând prin
reducerea cantităţii de apă din sursele de suprafaţă, cele freatice, precum şi cantității de
precipitaţii. Periodicitatea anilor secetoşi devine tot mai frecventă, iar populaţia în mod
direct observă şi resimte lipsa apei. În acelaşi timp şi agricultorii simt lipsa apei pentru

irigare şi pentru creşterea culturilor agricole, fiind în căutarea de noi surse de apă sau
soluţii pentru a putea creşte acea producţie.

Lipsa precipitațiilor defavorizează și starea apelor de suprafață din țară, râurile și izvoarele
seacă, iar nivelul de scăzut de apă cauzează alte probleme la nivel național. Sunt frecvente
secetele, vara temperaturile sunt destul de ridicate, iar iarna lipsesc precipitațiile sub
formă de ninsoare, fapt care influențează culturile agricole.

VI. Metode de adaptare la schimbările climatice
Cum poate fi explicat termenul de adaptare la schimbările climatice?
Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor adverse ale schimbărilor climatice și acționarea
pentru a preveni sau a diminua daunele provocate, exploatând totodată posibilele
oportunități. În cazul în care nu vom întreprinde măsuri de adaptare la schimbările
climatice, atunci rezervele noastre de energie, apă și hrană vor fi perturbate și vom fi
nevoiți să reparăm prin anumite metode pagubele create de schimbarea climei.
Cum ne putem adapta?
Un exemplu pentru a proteja resursele de apă este implementarea unor tehnici de
gestionare durabilă a apei. Pentru a proteja producția de alimente este posibilă
dezvoltarea unor anumite culturi rezistente la secetă, iar pentru a preveni inundațiile și
alte fenomene extreme se pot inventa infrastructuri mai bune de prevenire și de protecție,
important este antrenarea sectorului public, cât și a celui privat.
În Republica Moldova cadrul general de adaptare la schimbările climatice este promovat
de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, iar implementarea activităților de
adaptare în mare parte se efectuează sub ghidarea ONU și anume a Conventiei-cadru a
Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei (CONUSC), care a fost
ratificată prin Hotărârea parlamentului Republicii Moldova nr.404-XIII din 16.03.95. O
serie de alte legi au fost adoptate la nivel național în suportul implementării activităților
legate de schimbările climatice, dar documentul de politici de bază care se referă nemijlocit
la adaptarea la schimbările climatice este Strategia Republicii Moldova de Adaptare la
Schimbările Climatice aprobată de către Guvernul Moldovei la 10.12.2014 (HG nr. 1009)
.Efortul de a integra adaptarea la schimbările climatice în procesul de dezvoltare aparține
Republicii Moldova, totodată, rolul donatorilor internaționali în suportul acestor eforturi
este destul de mare.
Cum se poate adapta un simplu cetățean la schimbările climatice?
 În procesul de împădurire a țării poate contribui oricine. Este nevoie să plantăm cât
mai mulți arbori, întrucât aduc foarte mari beneficii. Pe lângă faptul că atrag
precipitațiile, suprafețele forestiere împiedică și fenomenul alunecărilor de teren,
mențin nivelul de apă al apelor de suprafață și sunt un scut de protecție;
 Să economisească cât de mult posibil Apa. Poate înlocui baia cu dușul, de exemplu;
 Să economisească energia electrică;
 Să folosească transportul ecologic, bicicleta, troleibuzul, mersul pe jos;

 Să învețe regula celor 3R: Reduce, Reutilizează și Reciclează.

VII. Educație ecologică în rândul tinerei generații

Ţinând cont de faptul că, efectele schimbărilor climatice în Republica Moldova au o
consecinţă directă asupra reducerii volumului de apă din sursele de suprafaţă, freatice,
respectiv va avea şi consecinţe asupra straturilor de resurse de apă subterane, este foarte
important să analizăm situaţia curentă şi să acţionăm în consecinţă, reabilitând şi protejând
resursele noastre de apă.
Protecţia resurselor de apă este una din măsurile de adaptare la schimbările climatice
prevăzută şi de Strategia Naţională de Adaptare la Schimbarea Climei până în anul 2020,
care presupune realizarea unui şir de acţiuni de rigoare. Pentru a creşte nivelul de
conştientizare a tinerei generaţii cu privire la consecinţele schimbărilor climatice asupra
resurselor de apă şi necesitatea stringentă de a acţiona, în timpul cel mai apropiat, pentru
atenuarea acestor efecte, este necesară implicare lor în cadrul diferitor activități și proiecte,
care să sporească interesul.

O astfel de activitate a fost organizată de către AO Centrul Național de Mediu în perioada
23-30 iulie 2016. Este vorba despre o expediție ecologică, pe unul dintre cele mai mari
râuri din țară – r. Răut, cu participarea a unui grup de 25 de tineri din diferite localități ale
țării. Cu scopul de a observa și de a percepe la propriu problemle cu care se confruntă r.
Răut și cum este afectată rețeaua hidrohrafică a râului de schimbările climatice, tinerii au
reușit să-ți facă anumite concluzii. Problemele care au putut fi depistate în bazinul rîului
Răut sunt poluarea cu ape de canalizare netratate, poluarea cu deşeuri, lipsa fâşiilor de
protecţie a râului şi nerespectarea zonei de protecţie, îndiguirea cursului râului şi
nerespectarea debitului salubru, captarea izvoarelor râului, construirea unor lacuri
artificiale ș.a.
La ce folosesc astfel de activități?
Prin implicare directă, tinerii învață să iubească și să protejeze mediul înconjurător. La fel,
descoperă cum să se adapteze la fenoemnul schimbărilor climatice ș ice pot ei să
întreprindă personal. Activitățile cu tinerii, este o bună metodă de educație ecologică și de
cunoaștere despre situația țării și despre problemele existente la nivel natural.

Respectiv, în contextul actual, este vital să conştientizăm consecinţele acţiunii noastre
asupra resurselor de apă, care duc la poluarea şi dispariţia lor, în raport cu necesitatea
existenţei apei pentru menţinerea vieţii omului, animalelor, plantelor etc.

Să gândim la nivel global, dar să acționăm la nivel local!
Sfaturi utile pentru a ne adapta la schimbările climatice:













Stinge lumina atunci când ieși dintr-o încăpere, astfel economisești energie
Folosește becuri economice
Scoate din priză aparatele electrice atunci când nu le mai folosești
Închide robinetul după folosire
Învață să refolosești apa
Spală-te sub duș
Încarcă deplin cu haine mașina de spălat
Nu arunca deșeurile în stradă
Promovează un mod de viață sănătos
Învață să mănânci fructe și legume mai puțin ,,frumoase’’
Implică-te în diferite activități ecologice
Plantează arbori, sădește flori, ai grijă de natură!

Acest material didactic a fost elaborat în cadrul Proiectului implementat de către Centrul
Național de Mediu cu suportul financiar acordat de către AO ,,EcoContact'' prin intermediul
programului ,,Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic
(CFE II)''. Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării
Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.

