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Ce este ecologia?



Ecologia (din cuvintele greceşti: ecos - casă şi logos ştiinţă, adică "ştiinţa studierii habitatului") este o
ştiinţă biologică de sinteză ce studiază conexiunile ce
apar între organisme şi mediul lor de viaţă (abiotici şi
biotici), precum şi structura, funcţia şi productivitatea
sistemelor biologice supraindividuale (populaţii,
biocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme), adica
reprezintă studiul interacţiunii dintre organisme şi
mediul înconjurător.

Istoria ecologiei



Primul gânditor care a reliefat principiul interacţiunii
în lumea vie a fost Charles Darwin. Darwin a
observat că diferitele specii se influenţează reciproc
prin activităţile lor şi că de aceste interacţiuni
reciproce depinde succesul unei specii în lupta pentru
existenţă, adică numărul său de supravieţuitori, de
urmaşi. Ideile lui Darwin au fost dezvoltate de
zoologul Ernst Haeckel care a fost primul care a
formulat termenul de ecologie în anul 1866. Ecologia
după Ernst Heinrich Haeckel (1866): ”Studiul
interacţiunilor dintre organismele vii şi ambient şi
organismele vii între ele în condiţii naturale” (de la
cuvântul elin οικος = casă, cămin).

Sarcinile ecologiei

Teoretice
o Cunoaşterea legilor naturii;
o Estimarea posibilităţilor biosferei;
o Scoaterea în evidenţă a celor mai grave erori ale
omenirii,care duc la catastrofe ecologice;
o Avertizarea populaţiei despre importanţa naturii etc.
Practice
 Intesificarea producţiei agricole;
 Sporirea eficacităţii economice a utilizării resurselor
naturale fără a cauza prejudicii mediului ambiant;
 Asigurarea existenţei de mai departe a omenirii;
 Prevenirea catastrofelor ecologice,care periclitează
existenţa omului pe Pămînt etc.
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CASA NOASTRĂ - PLANETA ALBASTRĂ
,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii,
atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”
(E.A.Pora)
Suntem în mileniul al
III-lea. Cu toţii simţim tot
mai mult nevoia de a ieşi în
natură, de a ne bucura de
binefacerile ei, de minunăţiile
ei. Avem nevoie de echilibru şi
de frumuseţe. Natura ne
aşteaptă încă generoasă,
dar… Vai! Omul este singura
fiinţă care-şi distruge mediul
de viaţă. Prin activităţile sale,
a distrus echilibrul natural
care s-a menţinut milioane de
ani.
Cum putem trăi în
armonie cu natura ? Să ne
alăturăm celor care iubesc
natura , celor care nu vor să
tulbure nimic din ceea ce
există viu pe Planeta
Albastră ! Să ne informăm
pentru a cunoaşte adevărul
despre POLUARE !
Este foarte important ca
noi toţi să luptăm împotriva
poluării mediilor de viaţă. Se
investeşte extrem de puţin

pentru salvarea vieţii de pe

PĂMÂNT. Prea adesea uităm
să învăţăm a trăi frumos!
Ocrotirea naturii poate fi
definită ca o acţiune menită
să apere şi să ajute o fiinţă
aflată în impas, ceva ce este
ameninţat! Să fim cu toţii
responsabili în acţiunea de
ocrotire a naturii !
Cu toţii auzim, din ce în ce
mai des, acest cuvânt“poluare”. Aţi înţeles de la
părinţi, de la şcoală, din
emisiunile de televiziune si
radio, din reviste si ziare că
poluarea aerului, apei sau
solului e un fenomen negativ,
care poate afecta sănătatea
omului, a animalelor şi a
plantelor din jur, adică a
organismelor vii .Cum de s-a
ajuns în această situaţie ? Mai
putem face ceva?
Planeta noastră suferă din
neglijenţa unor oameni care
poluează mediul. Ei nu sunt
întotdeauna conştienţi de răul
pe care îl fac, dar cu ajutorul
vostru îi vom face să se
gândească
la
efectele
activităţilor lor asupra vieţii
planetei şi, bineînteles, asupra
noastră,
a
tuturor.
Din dorinţa de a avea o viaţă
comodă, oamenii au poluat,
mai mult sau mai puţin grav,

solul, apa şi aerul, ducând la
dispariţia multor specii de
plante şi animale. Oamenii
sunt confruntaţi, la rândul
lor, cu diferite boli cauzate de
poluare iar intervenţiile
civilizaţiei
au
provocat
mediului natural pagube mari.
Împreuna vom întelege că
trăim pe aceeaşi planetă de
care trebuie să avem grijă cu
toţii! Ceea ce natura a creat în
milioane de ani se poate
distruge în câteva zile, luni
sau în câţiva ani. Pentru a
evita distrugerea mediului,
trebuie să cunoaşteţi legile
acestuia şi să acţionaţi în
conformitate cu ele, trebuie să
învăţaţi să protejaţi şi să
conservaţi elementele mediului
natural. Viitorul planetei stă
în mâinile noastre! Împreună,
putem să avem o planetă
curată şi sănătoasă!
Stănus Andrei, cls. a VIII-a
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10 PAŞI PENTRU
1. Cumpăraţi produse pentru un mediu
sănătos!
Ambalajul voluminos al produselor poate fi redus.
Cumpăraţi produsele împachetate în ambalaje
reciclabile pentru că este mai sănătos pentru mediul
înconjurător. Căutaţi etichetele ecologice care
garantează faptul că produsele cumpărate nu fac rău
mediului înconjurător.

2. Separaţi deşeurile!
În fiecare casă, se strâng tot felul de obiecte de care
trebuie să scăpaţi. Separaţi sticlele, cutiile de
conserve, ambalajele de la dulciuri, caietele, hainele
vechi şi alte obiecte care nu vă mai sunt de folos şi
predaţi-le centrelor de reciclare din oraşul vostru.

3. Cât mai puţine pungi din plastic!
Observăm, câteodată, pungi din plastic aruncate pe străzi, în
parcuri, în ape sau pe malul apelor. Este bine să nu cereţi
vânzătorului ambalaje sau pungi din plastic atunci când cumpăraţi
numai o ciocolată, un creion, sau un caiet. Când mergeţi la
cumpărături, este mai bine să folosiţi pungile din pânză, pe care le
păstraţi apoi în casă.

4. Nu aruncaţi gunoiul pe stradă!
Mulţi dintre cei pe care îi cunoaştem aruncă gunoiul pe
stradă sau în apă. Atrageţi-le atenţia! Murdăria
înseamnă poluare!

5. Nu aruncaţi lichidele periculoase oriunde!
Nu aruncaţi uleiul de maşină, detergenţii, substanţele
otrăvitoare sau vopseaua în canale, pe stradă sau în apă,
pentru că pot ajunge înapoi în casele voastre!
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PROTEJAREA MEDIULUI!
Utilizaţi gunoiul ca îngrăşământ!
Utilizarea gunoiului ca îngrăşământ este o soluţie ideală pentru
a scăpa de resturile alimentare din gospodărie. Fie că aveţi
grădină, sau doar câteva ghivece cu flori în balcon, această
metodă poate da rezultate neaşteptate şi, în plus, păstrează
mediul curat.
6.

7. Apa înseamnă viaţă!
Apa este un bun nepreţuit. Până să ajungă la
noi, parcurge un drum lung, foarte costisitor. Apa
trebuie economisită şi păstrată limpede. Autoturismele
nu se spală în cursurile de apă, gunoiul şi uleiurile
uzate nu se aruncă în apă, pentru că poluarea omoară
vietăţile care trăiesc în apă: peştişori, broscuţe şi
plante acvatice.

8. Stingeţi lumina şi reduceţi încălzirea!
Dacă simţiţi că în casă este prea cald, reduceţi încălzirea
sau închideţi caloriferele şi sobele. Stingeţi lumina când ieşiţi din
cameră şi scoateţi televizorul din priză când plecaţi la şcoală.
Dacă uitaţi televizorul în priză, acesta consumă curent electric
degeaba. Economisind energia, salvaţi mediul înconjurător!
9. Atenţie la etichete!
Dacă părinţii voştri doresc să cumpere o maşină de
spălat, un televizor, un frigider sau orice alt aparat electric,
aveţi grijă ca ei să le aleagă numai pe acelea pe ale căror
etichete observă literele A sau B. Aceasta înseamnă că
aparatele nu consumă mult curent electric. Astfel, părinţii
voştri economisesc energia electrică, protejând şi în acest fel
mediul înconjurător!
Nu utilizaţi maşinile pentru deplasările scurte!
Ştiaţi că pentru a parcurge un kilometru pe jos vă sunt
necesare doar zece minute? Dacă mergeţi pe bicicletă, ajungeţi la
şcoală mai repede şi sunteţi mult mai sănătoşi. Gândiţi-vă puţin dacă
aveţi, într-adevăr, nevoie de maşină când mergeţi la şcoală! Sfătuiţi-vă
părinţii că plimbarea pe jos este benefică pentru sănătate şi mediu.
Maşinile poluează aerul
BOCA Eugenia, cls. a VII-a C
10.

5

Revista de ecologie - Orizonturi deschise spre Europa

2010

Lecţia de ecologie - Reciclarea hârtiei
Anual, în întreaga lume, se taie aproximativ 14 milioane de hectare de pădure.
Consecinţele acestui fenomen: degradarea solului, alunecări de teren, poluarea şi dispariţia
unor specii de plante şi animale.
Protecţia mediului înconjurător nu este singurul argument pentru a susţine reciclarea.
În timpul procesului de reciclare, se consumă mai puţină apă şi energie electrică decât în
cazul fabricării hârtiei din arbori. O tonă de hârtie reciclată înseamnă 30.000 de litri de apă
economisiţi şi cu 25% mai puţină electricitate folosită.
Consumul de hârtie este distribuit astfel: 48% din consumul total de hârtie se foloseşte
pentru ambalaje, 30% pentru tipărit şi scris, 12% în presă şi restul în igienă şi menaj.

Cum să foloseşti mai puţină hârtie:

* Printează sau fotocopiază colile faţă-verso şi
foloseşte toată suprafaţa foii de scris.
* Încearcă să reduci numărul de copii pentru
fiecare document.
* Cumpără hârtie reciclată, fără clor, şi
grupează maculatura pentru a o recicla, astfel:
ziare, reviste, refilatură, hârtie offset (albă),
carton duplex, ondulat, amestec (cărţi, ziare,
reviste, arhivă).
* Refoloseşte plicurile.
* Caută în magazine produse cu ambalaje
reciclabile.
* Foloseşte un filtru din pânză pentru
cafetieră, în locul celor din hârtie

Pentru a putea fi reciclată, maculatura trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În
primul rând, trebuie scoase toate capsele, agrafele, copertele de plastic sau celelalte corpuri
care nu sunt de hârtie. Maculatura nu trebuie să fie degradată din cauza mucegaiului sau a
putrezirii şi să nu aibă o umiditate mai ridicată de 12%.
Şervetelele de hârtie, hârtia igienică, şerveţelele umede sau ambalajele pentru
mâncare nu se reciclează.
În fiecare oraş, există numeroase societăţi sau asociaţii care se ocupă cu reciclarea
hârtiei.
HOLOBUŢ Roberta, cls. a VII-a B
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Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită pe 5
iunie sub sloganul: “Multe specii. O
planetă. Un viitor”
Ziua Mondială a Mediului, ce va
avea loc pe 5 iunie, va sărbători anul
acesta diversitatea incredibilă a vieţii de
pe Pământ, întrucât 2010 este declarat
Anul Biodiversităţii.
Rwanda este principala
gazdă a evenimentului şi va
organiza
o
mulţime
de
evenimente pe parcursul a trei
zile. Rwanda este o ţară cu o
biodiversitate excepţională, care a
muncit foarte mult la protecţia mediului.
Ziua Internaţională a Mediului va fi
sărbătorită în toată lumea, prin numeroase
activităţi de curăţare a plajelor, concerte,
expoziţii, festivaluri şi multe alte
evenimente.

Şi România sărbătoreşte mediul pe 5
iunie. Ministerul Mediului a pregătit pentru
Săpămâna Mediului o mulţime de activităţi,
printre care curse de biciclete şi concursuri
de role.
Ziua
Mondială
a
Mediului este marcată din anul
1972, când Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite a stabilit că
acţiunile pentru protejarea
mediului înconjurător trebuie
încurajate.
(Sursa: Eco-magazin)
NEGREA Denisa, cls. a VII-a C

Turiştii afectează microclimatul Salinei
Turda
Miile de turişti care au trecut pragul
Salinei din Turda, în ultimele săptămâni,
au dus la creşterea concentraţiei de
dioxid de carbon. Măsurătorile au
stabilit că nivelul de CO2 este de
aproape două ori mai ridicat.
Directorul Salinei TurdaDurgău, Ovidiu Mera, a
precizat pentru Ştiri de
Cluj.ro,
că
săptămâna
viitoare vor ajunge la
Salina
de
la
Turda
reprezentanţii Institutului
Naţional de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie din
Bucureşti, cu care va discuta posibilitatea
demarării unui studiu de microclimat.
“Vrem să stabilim exact calităţile curative
pe care le are Salina de la Turda şi eventual

mai apoi să o introducem în programul
finanţat de Ministerul Muncii, de turism
balnear”, a declarat Ovidiu Mera.
În prezent, doar salinele de la Praid, Târgu
Ocna şi Slănic-Prahova au astfel de studii
de microclimat şi sunt incluse în programul
naţional de turism balnear.
Salina din Turda mai are
nevoie şi de asigurarea
unor spaţii de cazare
pentru turişti pentru a
intra în programul finanţat
de Ministerul Muncii.

MIHĂILĂ Adela, cls. a VIII-a

7

Revista de ecologie - Orizonturi deschise spre Europa

2010

Plantele medicament pentru grădini
Unele plante conţin substanţe care ţin dăunătorii la distanţă. De aceea, pot fi numite
plante sanitar, plante medicament, sau gardieni ai plantelor mai sensibile.
Există anumite plante care conţin substanţe toxice pentru dăunători, fie ei ciuperci, bacterii
sau insecte. Nu doar că ele au o sănătate de invidiat, dar plantate alături de alte specii, le vor
proteja şi pe acestea, acţionând asemeni unor gardieni.
Subsanţele folosite cu rol de arme chimice sunt alcaloizii, uleiurile volatile sau
fitofungicidele. Ele vor ţine la distanţă insectele dăunatoare şi inhibă dezvoltarea ciupercilor
patogene. Cu alte cuvinte, dacă veţi cultiva aceste specii alături de straturile cu flori preferate,
scade mult probabilitatea apariţiei unor boli.
Dacă pare prea frumos să fie adevărat, surprizele nu s-au terminat. Unele din plantele
gardian sunt foarte cunoscute şi se găsesc pretutindeni în grădinile romanilor.
Cele mai cunoscute sunt usturoiul şi ceapa. Datorită
Plantele sanitar care
substanţei numită alicina, ele protejează plantele din vecinatate
îndepărtează dăunătorii
împotriva ciupercilor care produc boli numite făinari şi rugini.
Grădinarii isteţi cultivă adesea câteva fire de ceapă şi
usturoi printre trandafiri, pentru a ţine problemele la distanţă.
Alături de ceapă şi usturoi, tufele de levanţică apară speciile de
rosaceae de păduchii frunzelor.
Hreanul, Armoracia rusticana, este un duşman al ciupercii
Monilia. Ea atacă pomii fructiferi şi produce boli numite
monilioze, pentru a preveni apariţia lor este de ajuns să cultivaţi
câteva tufe de hrean în jurul trunchiurilor, sau la marginea livezii.
Nici plantele aromatice nu trebuie uitate.
Crizantema salbatică, un
puternic insecticide

Crizantema salbatică, Tanacetum cinerariaefolium, are ca
origine arealul cuprins pe coasta Dalmaţiei, în estul Europei. Mai
poate fi intâlnită şi în toate zonele temperate de pe toate
continentele, dar şi în regiunile înalte ale Africii, în special în
Kenya şi Tanzania.
Este cultivată la scară industrială mai ales în Africa, pentru
florile sale care conţin o substanţă toxică pentru insecte numită
piretrina, utilizată la fabricarea insecticidelor.
Gândacul din Colorado, păduchii de frunza, păduchii
lânoşi, tripsii şi cicadele sunt doar câteva exemple de insecte
dâunatoare cărora piretrina le provoacă rapid moartea prin
asfixiere. Crizantemele care cresc în zona montană conţin un
procent ridicat de piretrina. Ea este complet inofensivă pentru
oameni şi animale.
JICĂREAN Silvana, cls. a VII-a C
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De ce-uri…?
De ce zboară păsările?
De ce cânta balenele?
Cântecul balenei cu cocoaşă
Balenele cu cocoaşă produc cele
mai lungi şi mai variate cântece din regnul
animal, folosind o serie complicată de
sunete. Pocniturile durează mai puţin de
1/100 de secundă şi au o frecvenţă de 30
kHz.
Cântecul poate dura pâna la 30 de
minute. Vizibilitatea este redusă în
adâncurile oceanelor, iar sunetul se
transmite, astfel încât cântecul este o cale
bună de comunicare. Strigătele pot parcurge
sute de kilometri, astfel populaţia se poate
organiza social.

Cele mai "cântăreţe" balene cu
cocoaşă , sunt masculii solitari aflaţi în
căutarea unei perechi. Cântecul este veselbalenele cu cocoaşă nu cântă dacă în
apropiere se află prădători şi nu îşi folosesc
cântecul pentru ecolacţie sau pentru hrănire.

Zborul şi migraţia păsărilor
Dintre toate fiinţele vii, păsările sunt cele
mai mobile şi mai active. Aripile le asigură
nu numai maximum de libertate în mişcări,
dar le permit, de asemenea, să străbată

distanţe enorme. Aşa cum subliniază un
cunoscut proverb chinez, "pasărea o
recunoşti după zbor". Într-adevăr, chiar un
naturalist
puţin
experimentat
poate
identifica numeroase păsări după silueta
profilată de corpul lor pe cer şi după cum
zboară. Astfel, culicii şi raţele zboară
întotdeauna în linie dreaptă, marile
răpitoare- vulturii, acvilele, gaiţele,
şorecarii- planeaza, în timp ce lăstunii şi
rândunelele îşi schimbă permanent direcţia.

GROZA Andrei, cls. a VI-a A
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ANIMALE ŞI PLANTE PE CALE DE DISPARIŢIE

5.487 de mamifere sunt pe cale de disparitie
Cel puțin 25% dintre mamiferele care
populează Pământul sunt pe cale de dispariție,
arată ultimul ''recensământ'' realizat de oamenii
de știință. ''Lista roșie a speciilor amenințate cu
dispariția'' arata că peste jumătate dintre
speciile de mamifere de pe Pământ se îndreaptă
sigur către dispariție, cu precadere primatele
care trăiesc în Asia. Diavolul tasmanian,
mamiferele marine, anumite specii de delfin,
dar și aproximativ 366 de specii de amfibieni
sunt incluși pe Lista roșie cu un grad ridicat de extincție.
Cea mai mare amenințare pentru animale este pierderea habitatului, inclusiv
defrișările. Potrivit studiului, aproximativ 40% dintre speciile de mamifere sunt compromise
din cauza expansiunii umane în habitatele naturale ale animalelor, informeaza bbc.co.uk.
Sudul și sud-estul Asiei sunt zonele identificate ca cele mai ''periculoase'', din cauza
creșterii rapide a populației. Cercetatorii susțin că este foarte probabil ca în următorii ani, să
dispară de pe fața Pământului mai multe specii de mamifere care își au habitatul natural în
aceste zone.

Plantele medicinale sunt pe cale de dispariție
Decimarea plantelor medicinale ar putea amenința sănătatea a milioane de oameni din
întreaga lume care se bazează pe medicina tradițională pentru a se trata de diferite boli grave,
potrivit oamenilor de știintă din
cadrul
organizației
ecologiste
Plantlife din Marea Britanie,
informeaza Telegraph.
Aproximativ
15.000
de
specii de plante medicinale sunt
amenințate de poluare, de culegere
excesivă
și
de
degradarea
habitatului,
precum
tisa
din
Himalaya, care este o planta
cunoscută ca sursa de medicamente
anticancer.
SUMZUIAN Alexandra, cls. a VII-a
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Supravieţuirea noastră depinde de arbori.
Din 1950 Pământul a pierdut peste 50% din pătura de arbori. Pentru a curăţa aerul de
poluare avem nevoie de o pătură de arbori de mărimea Statelor Unite.
Poluarea, eroziunea, deşertificarea, distrugerea pădurilor, încălzirea globală, reducerea
stratului de ozon, oricare din aceste dezastre pot, necontrolate, să ducă la sfârşitul formelor de
viaţă dezvoltate până acum. Suntem
puşi în faţa tuturor şi a fiecăruia în
același timp. Cît de curînd vor putea fi
treziți oamenii pentru a acorda
prioritate absolută câstigării "Bătaliei
pentru Planeta"?
Un arbore emana în jur de 100
galoane (378,53 litri) de umezeală
zilnic. Un acru (4047 mp) de arbori
absoarbe monoxidul de carbon produs
de 50 de mașini timp de 12 ore. Un
acru de arbori de avocado pot produce
10.000 livre (3730 kg) de hrană
delicioasă, iar un acru de bananieri
24.000 livre (8976 kg).
Motivul distrugerii pădurilor
tropicale e creșterea mai ieftină a bovinelor pentru SUA. 30% din oxigenul mondial vine din
pădurile tropicale din Amazonia. Arborii purifică aerul pe care-l respirăm, aduc ploaia,
furnizează combustibil și adăpost pentru oameni, animale, păsări și insecte, cherestea, hârtie
și locuri de munca pentru mii de oameni.
S-a estimat că 90% din terenul agricol din Anglia e utilizat pentru cultivarea hranei
pentru animale. Pentru hrana animalelor sânt importate, în
fiecare an, cereale din India și alte țări din lumea a treia
care ar putea hrăni 13.000.000 copii nevoiași.
Costa Rica a despădurit mai mult decât oricare altă
țară central-americană, dar acum are mai multe Păduri
Naționale și zone protejate decât orice alta țară din aceeași
zonă.
Bananierul în Orient e denumit Arborele
Paradisului (Musa Paradisiaca). Se crede că are o valoare
nutritivă mică. Dimpotrivă, are un conținut bogat în potasiu
și vitamina A și mari cantități de fosfor, magneziu și
vitamina C.
PÂCLIȘAN Adela, cls. a VII-a
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Apă, substantiv feminin (o apă,
două ape, atunci când nu este
folosit defectiv de plural), lichid
inodor, insipid şi incolor, de cele
mai multe ori, sau uşor albăstrui
sau chiar verzui în straturi
groase. Apa este o substanţă
absolut indispensabilă vieţii,
indiferent de forma acesteia,
fiind unul dintre cei mai
universali solvenţi. Apa este un
compus chimic al hidrogenului
şi al oxigenului, având formula
chimică brută H2O (vedeţi Apă
(moleculă)). Apa este una din
substanţele cele mai răspândite
pe planeta Pământ, formând
unul din învelişurile acesteia,
hidrosfera.

În diferite limbi, cuvântul apă este echivalent cu aqua în latină, acqua în italiană, agua în
spaniolă, aigua în catalonă, Wasser în germană, water în engleză şi neerlandeză, vand în
daneză, ur în bască, ş.a.m.d..
Pe Pământ, apa există în multe forme, în cele mai variate locuri. Sub formă de apă
sărată există în oceane şi mări. Sub formă de apă dulce în stare solidă, apa se găseşte în
calotele polare, gheţari, aisberguri, zăpadă, dar şi ca precipitaţii solide, sau ninsoare. Sub
formă de apă dulce lichidă, apa se găseşte în ape curgătoare, stătătoare, precipitaţii lichide,
ploi, şi ape freatice sau subterane. În atmosferă, apa se găseşte sub formă gazoasă alcătuind
norii sau fin difuzată în aer determinând umiditatea acestuia. Considerând întreaga planetă,
apa se găseşte continuu în mişcare şi transformare, evaporarea şi condensarea, respectiv
solidificarea şi topirea alternând mereu. Această perpetuă mişcare a apei se numeşte ciclul
apei şi constituie obiectul de studiu al meteorologiei şi al hidrologiei.
Apa care este potrivită consumului uman se numeşte apă potabilă. Conform
standardului din ţara noastră, pentru ca apa să fie potabilă sestonul nu trebuie să depăşească
1ml/m³. Pe măsura creşterii populaţiei umane, de-a lungul timpului, şi a folosirii intensive şi
extensive a resurselor de apă susceptibile de a furniza apă potabilă, problema apei utilizabile
a devenit o problemă vitală a omenirii. Apa se găseseşte sub diverse forme în natură: vapori
de apă şi nori în atmosfera, valuri şi aisberguri în oceane, gheţari la latitudini mici sau
altitudini mari, acvifere sub pământ, râuri sau lacuri.
Circuitul apei în natură este fenomenul prin care apa
este transferată dintr-o forma într-alta, prin evaporare,
precipitaţii şi scurgeri de suprafaţă.
Datorită importanţei pe care o are (în
agricultură, dar şi pentru omenire in general), apei i sau dat diverse nume in funcţie de formele pe care le ia.
Ploaia e cunoscută în majoritatea ţărilor, pe când alte
forme sunt mai puţin întâlnite, şi pot fi surprinzătoare când sunt văzute prima dată. Exemple
sunt: grindina, zăpada, ceaţa, roua sau chiciura. Un fenomen conex este curcubeul, întâlnit
atunci cand lumina se refractă prin particulele de apă din atmosferă
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Utilizarea apei de către oameni
Toate formele de viaţă cunoscute
depind de apă. Apa este o parte vitală in
multe din procesele metabolismului din
interiorul
organismului.
Cantităţi
semnificative de apă sunt utilizate de
organism in digestia hranei. (Notă:
unele bacterii şi seminţe de plante pot
intra intr-o stare criptobiotică pentru o
perioadă nedeterminată, atunci când
sunt dezhidratate, ca apoi să revină la
viaţă când reajung într-un mediu umed.)
Aproape 72% din masa corpului uman
fără grăsimi este apă. Pentru o bună
funcţionare, corpul necesită între doi şi şapte litri de apă pe zi pentru a evita dezhidratarea,
cantitatea exactă depinzând de nivelul de activitate, temperatură, umiditate şi alţi factori. Nu
este cunoscută cu exactitate cantitatea de apă necesară a fi consumată de o persoană
sănătoasă. Oricum, pentru cei care nu au probleme de rinichi este dificil să bea prea multă
apă, dar periculos să bea prea puţină, mai ales într-un ambient cald şi umed sau în timpul
exerciţiilor fizice. Se întâmplă totuşi ca oamenii să consume mult mai multă apă în timpul
exerciţiilor fizice decât este necesar, expunându-se astfel riscului de intoxicaţie cu apă, care
de cele mai multe ori este fatală. "Obligativitatea" consumării a opt pahare de apă pe zi de o
persoană, nu este argumentată ştiinţific.
Dieteticienii şi nutriţioniştii spun că aceasta este cantitatea de apă recomandată a fi
consumată pe zi - în engleză RDI (Recommended Daily Intake). [1]. Ultimele rapoarte
referitoare la regimul alimentar ale Consiliului Naţional de Cercetare National Research
Council recomandă un consum pentru femei de 2,7 litri de apă în total (incluzând şi sursele
de apă din alimente) şi, respectiv, 3,7 litri pentru bărbaţi[2]. Apa se pierde din organism prin
urină şi fecale, prin transpiraţie şi prin respiraţie (expiraţie de vapori).
Corpul uman are nevoie de apă care nu conţine prea multă sare sau alte impurităţi.
Printre
impurităţile
frecvent
întâlnite se numără chimicalele
şi/sau bacterii periculoase, cum ar
fi
crypto
sporidium.
Unele
substanţe sunt însă acceptabile şi
chiar necesare ca şi prezenţă în apă
pentru intensificarea gustului şi
pentru asigurarea necesarului de
electroliţi.
Apa potabilă este mai
valoroasă decât oricând în istoria
noastră, fiind folosită extensiv în
agricultură şi industrie, şi primeşte
din ce în ce mai multă atenţie
SUMZUIAN Alexandra, cls. a VII-a
pentru a fi folosită judicios pentru
generaţiile viitoare.
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Calendar de mediu
02 FEBRUARIE Ziua Mondială a Zonelor
Umede
Ziua Mondială a Zonelor
Umede celebrează data
semnării
„Convenţiei
asupra zonelor umede de
importanţă
internaţională, în special
ca habitat al păsărilor acvatice”, în 1971,
în localitatea Ramsar (Iran), situată pe coasta
Marii Caspice.
15 MARTIE – 15 APRILIE Luna Pădurii
Luna Pădurii are la origine
iniţiativa lui Spiru Haret
(ministrul
Cultelor
şi
Instrucţiunii
Publice
la
începutul secolului trecut) de
a se sărbătăori „Ziua
Pomilor” prin plantarea unui
copac de către fiecare elev. Celebrată pentru
prima dată în anul 1953, când s-a stabilit
prin lege realizarea, an de an, a unor acţiuni
pe linie silvică, cu un pronunţat caracter
educativ.
21
MARTIE
Ziua
Mondială a Pădurii
Ziua Mondială a Pădurii
este sărbătorită în întreaga
lume de peste 30 de ani
pentru a comunităţilor de
importanţa şi numeroasele
beneficii aduse de pădure. Ideea îşi are
originea la cea de-a XXIII a Adunare
Generală a Conferderaţiei Europene pentru
Agricultură din 1971.
22 MARTIE Ziua Mondială a Apei
Ziua Mondială a Apei a
fost
declarată
de
Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite, prin
rezoluţia
A/RES/47/193, în 1992,
la iniţiativa Programului de Mediu al
Naţiunilor Unite, pentru încurajarea unei

înţelegeri globale, mai eficiente şi mai
responsabile, a necesităţii de utilizare,
protecţie, economisire şi conservare a apei.
23
MARTIE
Ziua
Mondială
Meteorologiei
Ziua
mondială
a
meteorologiei se marchează
din anul 1961 şi reprezintă
intrarea învigoare, la 23
martie 1950, a Convenţiei
Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei.

a

01 APRILIE Ziua Păsărilor
De peste o sută de ani ornitologi din întreaga
lume celebrează Ziua
Păsărilor în 1 aprilie
dupa semnarea în 1906 a
„Convenţiei
pentru
Protecţia Păsărilor” care
marchează începuturile
acţiunillor de protejare a faunei sălbatice.
22 APRILIE Ziua Pământului
Lansată pentru prima dată în
1970, ca eveniment de
conştientizare a pubicului
asupra
problemelor
de
mediu, în SUA, Ziua
Pământului este celebrată ca
momentul începerii mişcării ecologiste.
Acţiunile desfăşurate în această zi de catre
iubitorii naturii sunt menite să atragă atenţia
asupra problemelor cauzate în principal de
modernizare.
22
MAI
Ziua
Internaţională
a
Biodiversităţii
Ziua Internaţională a Biodiversităţii a fost
iniţiată în 1993 la Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite pentru
promovarea aspectelor
legate de biodiversitate.
05
IUNIE
Mondială a Mediului
Ziua Mondială a Mediului a fost
stabilită de către Adunarea

Ziua
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Generală a Naţuinilor Unite în 1972 pentru a
marca deschiderea Conferinţei asupra
Mediului Uman, care a avut loc la
Stockholm şi care a recunoscut eşecul
omenirii în gestionarea biosferei şi a chemat
la minimizarea decalajului dintre ţările
dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.
08 IUNIE Ziua Mondială a Oceanelor
Ziua
Mondială
a
Oceanelor se celebreaază
începând cu anul 1992,
fiind
stabilită
la
“Summit-ul Pamantului”
care a avut loc în acel an
la Rio de Janeiro, la care au participat
reprezentanţi din aproximativ 170 de state.
17 IUNIE Ziua Mondială pentru
Combaterea Deşertificării
Ziua Mondială pentru
Combaterea Deşertificării
şi a Secetei, 17 iunie, a
fost proclamată de către
Adunarea Generală în
1994 (rezoluţia 49/115).
În acelaşi an, a fost adoptată Convenţia
Naţiunilor Unite pentru Combaterea
Deşertificării.
29 IUNIE Ziua Dunării
Ziua Dunării a fost
sărbătorită pentru prima
dată începând cu anul
2004,
la
propunerea
reprezentanţilor
ţărilor
Dunărene, sub conducerea
Comisiei
Internaţionale
pentru Protecţia Fluviului Dunărea şi
susţinută financiar prin Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi
Facilitatea Globală de Mediu (GEF).
16 SEPTEMBRIE Ziua Internaţională a
Protecţiei Stratului de Ozon
Ziua Internaţională a Protecţiei Stratului de
Ozon a fost stabilită de către Adunarea
Genrală a Naţiunilor Unite (rezolutia nr.
49/114) în 23 ianuarie 1995 pentru a celebra
adoptarea Protocolului de la Montreal
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privind substanţele care epuizează stratul de
ozon în 16 septembrie 1987.
01 OCTOMBRIE Ziua Mondială a
Habitatului
În 17 decembrie 1985
Adunarea Generală a
Naţiunilor
Unite
a
desemnat prima zi de
lunidin octombrie Ziua
Mondială a Habitatului,
sărbătorită prima dată în
6 octombrie 1986.Ziua Mondială a
Habitatului reflectă necesitatea armonizăriii
aşezărilor umane cu mediul natural,
deoarece Pământul nu este doar habitatul
oamenilor, ci şi al tuturor celorlalte vietăţi.
OCTOMBRIE Ziua Mondială a
Animalelor
Ziua Mondială a animalelor
a fost stabilită la o
convenţie a ecologiştilor ce
a avut loc în1931 în
Florenţa, fiind aleasă data de 4 octombrie
deoarece este sărbătoarea Sfântului Francisc
de Assisi, un iubitor de natură şi patronul
animalelor.
04

31 OCTOMBRIE Ziua
Internaţională a Mării
Negre
Ziua de 31 octombrie a
fost desemnată ca "Ziua
Internaţională a Mării Negre", în anul 1996,
când toate cele 6 ţări riverane au semnat
Planul Strategic de Acţiune pentru Marea
Neagră.

BOCA Eugenia, cls. a VII-a C
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* O maşină obişnuită
produce într-un an 3 tone
de dioxid de carbon care
se evaporă în atmosfera.
* În trafic aglomerat,
nivelul de poluare este de 2
- 3 ori mai mare înăuntrul
maşinii decât în afara ei.

maşină care parcurge 563
de kilometri.

a face componente pentru
maşini noi.

*
Aeroporturile
şi
companiile aeriene din
SUA aruncă în fiecare an o
cantitate de cutii de
aluminiu suficientă pentru
construirea a 58 de avioane
Boeing 747.

* Reciclând 1 kg
aluminiu se salvează 8
de bauxită, 4 kg
chimicale si 14 kWh
electricitate.

* În Londra circulă 40.000
de maşini pe oră în timpul
zilei.
* Reducerea numărului de
maşini dintr-un oraş cu 5%
până la 10% poate
minimiza
întârzierile
provocate de un trafic
sufocant cu 10% până la
30%.
* O tona de plastic
înseamnă 20.000 de sticle
de 2 litri sau 120.000 de
pungi.
* Este nevoie de 1,5 litri de
ulei pentru a face un cartuş
de imprimantă.
* Cerneala de imprimantă
costă mai mult decât
combustibilul pentru navele
spaţiale
sau
şampania
veche.
* Folosirea, o oră, a unei
maşini electrice de tuns
iarba poluează cât o

2010

*
Mazda
Motor
Corporation
îi
recompensează pe angajaţii
din Japonia cu 12 dolari pe
lună dacă vin la serviciu pe
jos.
* O călătorie transatlantică
cu avionul generează la fel
de multe emisii de gaze cu
efect de seră ca şi o maşină
condusă timp de un an.
* Barbaţii care trăiesc în
zone poluate sunt mult mai
predispuşi la calviţie, spre
deosebire de cei care
locuiesc în regiuni cu o
atmosferă curată.
* Folia de aluminiu
reciclată este folosită pentru

de
kg
de
de

*
TV-ul,
imprimanta,
computerul sau orice alt
aparat electronic lăsat în
stand-by consumă între
40% si 70% din energia
pe care ar consuma-o daca
ar fi aprins, ceea ce
înseamna
o
cheltuiala
inutilă în plus şi o risipă de
energie.
* 50% din energia folosită
de
încărcătoarele
de
telefoane
mobile
este
risipită prin lăsarea acestora
în priza fără ca telefonul să
fie conectat la ele.
* O singură doza de
aluminiu reciclată, prezervă
destulă energie cât să
asigure funcţionarea unui
televizor pentru 3 ore.

CORNESCU Mara,
cls. a VII-a C
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Judetul Alba aduce Romaniei probleme serioase la capitolul mediu
Județul Alba aduce Romaniei
probleme serioase la capitolul mediu, odată
cu aderarea la Uniunea Europeana. Din
punct de vedere al protectiei mediului,
progresele facute in judet sunt departe de
limbajul neutru al rapoartelor UE, care dau
"verde" Romaniei la acest capitol. Efectele
anilor de poluare se resimt inca la Zlatna.
Uzina "Ampelum", in prezent inchisa, a
aruncat in atmosfera in ultimii ani zeci de
mii de tone de dioxid de sulf si pulberi,
incarcate cu oxizi de metale grele: plumb,
zinc, cupru, cadmiu. Spre
exemplu, numai in anul 2003,
cand uzina isi redusese deja
din activitate, au fost emise
12.913 tone de dioxid de sulf.
Potrivit autoritatilor de mediu,
cantitatea este mai mica decat
in anii trecuti. Totusi, desi
"Ampelum" s-a inchis de mai
bine de doi ani, Zlatna este
considerata inca o zona cu risc
major de imbolnavire. De
asemenea, o pata neagra pe
harta judetului din punct de
vedere al problemelor de mediu il reprezinta
zona Muntilor Apuseni, unde exploatarile
miniere inchise au lasat in urma iazuri de
decantare, ape acide, mine parasite si soluri
distruse, dar si generatii intregi de oameni
afectati de boli profesionale.
Cele mai mari probleme din acest punct de
vedere sunt la Rosia Montana, Baia de Aries
si Rosia Poieni. Exploatarile miniere de aici
au lasat in urma activitatii mii de tone de
steril, un pericol pentru echilibrul ecologic al
zonei. Iazul de decantare de la Valea Sesii,
administrat de "Cupru Min" SA Abrud, a
fost, in ultimii ani, de mai multe ori la
originea unor poluari accidentale cu
substante chimice toxice a raului Aries. De
asemenea, la Baia de Aries exista si la ora
actuala depozitata o cantitate importanta de
cianuri, folosite in procesul de extractie a
aurului. Poluarea de la Rosia Montana, între

trecut
și
viitor
Afectata de o poluare "istorica" este și Roșia
Montană. Mina existenta la Roșia Montană,
închisă recent de Statul Roman, a fost
desemnată ca fiind un punct de risc ecologic
de către Comisia Internațională pentru
Protectța Dunării. Activitățile miniere de
până acum au avut ca rezultat poluarea
sistemului hidrografic cu metale grele, in
concentratii cu mult peste limitele legale ale
Romaniei (de peste 110 ori cantitatea legala
de zinc, de peste 64 ori la fier si de peste 3,4
ori la arsen Ð conform
unui studiu al "Gabriel
Resources",
compania
care intentioneaza sa
infiinteze acolo o noua
exploatare).
In acelasi studio se
precizeaza ca poluarea
severa a apelor a avut un
impact
negativ
semnificativ
asupra
sanatatii
localnicilor,
crescand riscul aparitiei
bolilor intestinale, renale,
respiratorii sau cardiace si periclitand
dezvoltarea normala intrauterina a nounascutilor. Faptul ca in Romania ultimilor 15
ani s-au inchis peste 500 de mine, dar si
haosul din sistem, face ca statul sa fie in
imposibilitatea de a gestiona aceasta
problema. Compania "Gabriel Resources"
promite, pe de o parte, ca va rezolva
problema poluarii "istorice" de la Rosia
Montana, dar pe de alta parte intentioneaza
sa dezvolte acolo o mega-investitie care va
presupune o exploatare de suprafata a
aurului bazata pe cianuri, dar si pe defrisari
masive, excavarea unor munti si schimbarea
radicala a mediului. Deloc de neglijat este si
activitatea industriala poluatoare de pe
platfor-ma industriala din municipiul Sebes.
Principalul "suspect" in acest caz este
societatea "Kronospan".
CREȚIU Dana Maria, cls. a VIII-a
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Cele 7 minuni naturale ale României
Sălbăticie în Cheile Olteţului Rezervaţia naturală din judeţul
Gorj, care acoperă Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi, dezvăluie
locuri de o frumuseţe ameţitoare.
Sfinxul şi Babele, domnul şi doamnele de piatră SFINXUL În
vârful munţilor Bucegi, stâncile şochează prin formele lor
umanoide care au îndemnat oamenii să caute răspunsuri mistice cu
privire la modelarea lor.
Lacul Roşu din spatele Cheilor Bicazului Parcul Naţional
Hăşmaşul Mare - Cheile Bicazului are două puncte de atracţie a
căror celebritate e maximă, cel puţin printre români: Lacul Roşu şi
Cheile Bicazului.
Retezatul îţi taie răsuflarea MARE ŞI FRUMOS Masivul
Retezat e o minune în sine. Înseamnă natură sălbatică,
bolovănişuri abrupte, creste semeţe, plante şi animale rare. Dar
perla coroanei o reprezintă lacurile glaciare.
Dunărea fierbe în Cazane SPLENDOARE La răscruce de vest şi
sud, fluviul intră în România bolborosind.Cazanele Dunării
reprezintă porţiunea de defileu a fluviului, între localităţile
Dubova şi Ogradena, unde apa este forţată să treacă printre munţi.
Peştera Scărişoara, palatul de cleştar de sub pământ
FERMECATI pe un vârf de munte, în Apuseni, un hău imens bine
ascuns într-o pădu re de brad duce spre unul dintre cei mai mari
gheţari subterani din Europa.
Vulcanii Noroioşi, locul unde bolboroseşte pământul Zeci de
mii de oameni vin în rezervaţia din Scorţoasa să vadă bulele de
gaz care au străbătut peste 3.000 de metri din adâncul pământului
până la suprafaţă.
Cheile Nerei, comoara ascunsă din Munţii Banatului Râul
Nera alcătuieşte, de-a lungul a 18 kilometri, unul dintre cele mai
sălbatice şi frumoase locuri din ţară, cu peste 400 de peşteri, avene
şi cascade.

NEGREA Denisa, cls. a VII-a
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Ghicitori cu animale sălbatice
Voinicel cu cornisoare
Umbla cu casa-n spinare.
(melcul)
E bun
dobitoc
Foarte
incapatanat
Urechi
lungi,
Minte nu
are,
Are cruce pe spinare.
(magarul)
Ea este buna la toate,
Ne da carne, ne da lapte,
Iar vitei mititei
Se numesc copiii ei.
(vaca)
Are-o
coada
infoiata,
Hoata este si sireata
Dar e vai de coada ei
Cand da peste ea grivei.
(vulpea)
O sportiva cu renume
Umbla-n pomi dupa alune.
(veverita)
Cat e vara - cucurigu!
Cucurigu - cand da frigu!
Cine-i frate dumnealui?
Cum il cheama?
Poti sa-mi spui?
(cocosul)
In aer ramurilesi are
Acest trofeu de vanatoare.
(cerbul)

Am trup, dar n-am corp;
Am gat, dar n-am cap;
Am maneci, dar n-am maini.
(camasa)
Mandru, inalt si frumos,
La ochi este luminos;
Urechi are, coarne n-are
Si te poarta in spinare.
(calul)
Barba are,
Popa nu-i
Coarne are
Vaca nu-i
(capra)
Am un dorobant
Si e pus in lant
(cainele)
Animalele din casa
Umbla pe sub masa
Cand se intanlesc
Rau se ciondanesc
(cainele si pisica)
La cap pieptene
Si la coada secere
La grumaz cos cu graunte.
(cocosul)
Am o pasare rotata
Sta cu coada involburata
Si te-alearga in curtea toata.
(curcanul)
Cine umbla mult prin
lume
Si tot se striga pe lume?
(cucul)
Catre soare se avanta
Dimineata-n zori si canta.
(ciocarlia)

Animal cu trup tarcat
Si cu git nemasurat!
(girafa)
O sopirla de cinci coti,
Hai, ghiceste-o daca poti
(crocodilul)
Parca-i un curcan golas
Si fricos si urias!
(strutul)
Are zeci de ace
groase
Dar nu tese nici nu
coase.
(ariciul)
Animal cu chip de om
Topaie din pom in pom!
(maimuta)
Atunci
cand sunt
in ograda
Ga, ga, ga
se iau la sfada
Iar cand sunt pe langa lac
Baie intruna fac.
(gastele)
Jupaneasa durdulie
Cu rochita cenusie
Lucrata din pene lucii,
Cauta pe lac papucii.
(gasca)
Vine fuga pe carare
Culegand la pietrisoare.
(gaina)
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Ştiai că ...
 Biosfera contemporană conţine peste 2 mln specii de organisme, iar de la
formarea ei pînă în prezent- depăşeşte 1 mlrd.
 Biomasa globului pămîntesc se estimează la cca 2,4 * 10 la puterea 12 tone
(cca 0.001 % din masa crustei terestre)
 Schimbul de apă în hidrosferă durează cca 2800 de ani
 Reînnoirea oxigenului din atmosferă se produce în decursul a cîtorva mii de
ani
 Reînnoirea CO2 se produce timp de 6,3 de ani
 Reînnoirea biomasei în biosferă se produce în cca 8 ani.
 Biomasa vegetală – 14 ani, biomasa oceanului – cu mult mai repede( masa
organică din ocean – 33 zile, masa vegetală – fiecare zi).
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