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INTRODUCERE 
 

 
 
 
Cursul de Ecologie şi Protecţia Mediului face parte din structura 
modulului de discipline de specialitate aplicative din semestrul 4. Cursul 
dezvoltă competenţe specifice, contribuind la formarea profesională a 
cursanţilor bazându-se pe principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale. 
Este gândit conform principiilor funcţionalităţii şi coerenţei, bazându-se 
pe cunoştinţele interdisciplinare dobândite anterior la disciplinele de 
Zoologie, Botanică, Chimia sistemelor vii, Fiziologia plantelor şi 
Fiziologia animalelor din pachetul de specialitate. Cursul urmăreşte, 
concomitent cu prezentarea şi introducerea unor cunoştinţe şi informaţii 
noi, o integrare pe orizontală şi pe verticală a acestora. Oferă la rândul 
său baza pentru modulul opţional de Biodiversitate şi evoluţionism. 
 
 

Competenţe 
Competenţele ce urmează a fi dobândite şi dezvoltate prin programul 
de pregătire specific al acestui modul se pot încadra în trei mari 
categorii: 

 
1. Cunoaştere şi înţelegere  

 
 Asimilarea şi utilizarea corectă a termenilor, conceptelor şi principiilor  

specifice ecologiei. 
 

 Dezvoltarea capacităţii de a interpreta şi analiza proprietăţile 
structurale şi funcţionale ale sistemelor biologice şi ecologice. 
 

2. Abilităţi intelectuale 
 

 Utilizarea cunoştinţelor dobândite pentru înţelegerea unor probleme 
de mediu de interes global cum sunt efectul de seră, epuizare 
rezervelor de hrană, subţierea stratului de ozon, penuria de apă 
potabilă, supraexploatarea resurselor. Înţelegerea acestora implică şi o 
schimbare de atitudine în raport cu problemele zilnice, cum sunt 
strategiile de consum şi de reciclare. 

 
 Transferul şi aplicarea cunoştinţelor în contexte noi cum sunt cele 

oferite de agricultura ecologică, combaterea integrată a dăunătorilor 
agricoli, exploatarea durabilă a resurselor forestiere, protecţia mediului 
înconjurător, reconstrucţia terenurilor degradate şi sănătatea umană. 
 

 Capacitatea de a analiza critic problemele de mediu şi relaţiile 
acestora cu activităţile umane, în special în perspectiva complexităţii şi 
incertitudinii acestor interacţiuni. 
 

 Capacitatea de a evalua şi analiza critic politicile şi strategiile de 
mediu. 
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3. Abilităţi transferabile şi calităţi personale 

 
 Conştientizarea importanţei unei abordări responsabile în relaţiile 

dintre sistemul socio-economic uman si componentele capitalului 
natural şi sensibilizarea la problemele actuale de mediu.  
 

 Promovarea unui nou sistem de valori, bazat pe recunoaşterea 
importanţei componentelor ierarhiei sistemelor ecologice în generarea 
de bunuri şi servicii vitale pentru existenţa sistemului socio-economic 
uman. Familiarizarea cu legislaţia actuală de mediu.  

 
 Capacitatea de a comunica efectiv asupra unor probleme de mediu. 

 
 
Structurarea modulului 

 
Modulul este alcătuit din 7 unităţi de învăţare, corespunzătoare 
obiectivelor educaţionale propuse. Fiecare unitate de învăţare este 
structurată după un plan similar, având următoarele componente:  
 

  Cuprinsul unităţii de învăţare 
 

  Obiectivele unităţii de învăţare, cu accent pe competenţele specifice 
 

  Secţiunile specifice 
 

  Teste de autoevaluare, ce verifică modul de însuşire al cunoştinţelor 
 

  Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare de pe parcursul 
unităţii de învăţare 

 
  Bibliografia recomandată pentru aprofundarea cunoştinţelor. Au fost 
selectate preponderent publicaţii româneşti, cât mai recente de 
preferinţă, cu accesibilitate mare. 
În text sunt inserate, acolo unde este cazul, casete cu definiţia 
termenilor şi conceptelor noi, scrise cu caractere italice. De asemenea, 
sunt incluse cadre cu exemple ce completează noţiunile prezentate în 
textul de bază. Pe cât posibil, sunt incluse grafice, figuri şi tabele care 
să faciliteze înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor prezentate. 
Bibliografia de la sfârşitul fiecărei unităţi indică şi capitolele sau paginile 
indicate a fi citite pentru aprofundarea cunoştinţelor. Am făcut frecvent 
în text referiri la secţiunile cu care se pot face conexiuni, pentru a facilita 
asimilarea cunoştinţelor. Este recomandabil ca să recitiţi pasajele la 
care se fac trimiteri pentru o mai bună structurare a cunoştinţelor. 
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Conţinutul cursului 
 

Vă voi prezenta pe scurt conţinutul fiecărei unităţi de învăţare (UI), 
corespunzător competenţelor specifice ce se urmăresc a fi formate. 

 
În prima unitate de învăţare voi prezenta modul în care a evoluat 
ecologia ca ştiinţă în timp, în raport cu schimbările scării de valori 
umane şi a rolului societăţii umane în cadrul ecosferei. Sunt prezentate 
pe scurt principalele abordări metodologice din domeniul ecologiei. 
Accentul este pus pe metoda sistemică care este prezentată pe larg în 
scopul familiarizării cu acest mod de abordare logic şi coerent. Vă vor fi 
prezentate pe larg două concepte fundamentale ale metodei sistemice, 
conceptul de organizare, ce include structură şi funcţii, precum şi 
conceptul de ierarhie. Structura ierarhică a sistemelor reprezintă unul 
din conceptele de bază ale acestui curs. Structurarea cursului se face 
tocmai în raport cu aceste ierarhii, pornind de la ierarhia sistemelor 
biologice (de la nivelul populaţiei la biocenoză şi biosferă) şi apoi la 
ierarhia sistemelor ecologice (de la ecosistem la ecosferă şi sistemul 
socio-economic uman). Un alt aspect esenţial pentru o bună înţelegere 
a proceselor şi fenomenelor ecologice îl reprezintă scara spaţio-
temporală. După parcurgerea acestei unităţi de învăţare veţi fi 
familiarizaţi cu noţiunile de bază şi cu logica structurării acestui curs. 
Este esenţială o bună înţelegere a conceptelor prezentate aici pentru a 
putea parcurge cu succes restul cursului. 
 
A doua unitate de învăţare prezintă nivelul populaţional. Populaţia 
este primul nivel al ierarhiei organizatorice studiat în cadrul ecologiei. 
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este caracterizarea poziţiei 
populaţiei în ierarhia organizatorică. Pentru aceasta voi aplica principiile 
ecologiei sistemice enunţate în unitatea de învăţare 1. Ne vom axa pe 
înţelegerea poziţiei unui sistem în cadrul ierarhiei de sisteme şi a 
relaţiilor pe care le stabileşte cu subsistemele componente şi cu 
sistemul integrator. Voi caracteriza populaţia ca sistem de sine stătător 
şi populaţia ca subsistem al biocenozei şi respectiv ecosistemului. 
Populaţia ca sistem are o anumită structură, iar aceasta va fi 
caracterizată prin mărimea populaţiei, structura pe vârste, structura 
genetică şi distribuţia în spaţiu. Voi prezenta o serie de parametrii 
structurali ce caracterizează o populaţie şi determină dinamica ei în 
timp: rata intrinsecă de creştere, capacitatea de suport, potenţialul de 
dispersie. După parcurgerea acestei unităţi, cursantul va putea 
caracteriza structural o populaţie şi va putea estima dinamica ei în timp. 
În acelaşi timp, noţiunile prezentate reprezintă exemple concrete a 
modului cum aplicăm principiile ecologiei sistemice prezentate în 
unitatea de învăţare 1. Acest lucru va facilita trecerea la nivelele de 
organizare superioare (biocenoza, ecosistemul, ecosfera), cu 
complexitate sporită, unde gradul de abstractizare este mai ridicat. 

 
În a treia unitate de învăţare este prezentată biocenoza, ca sistem 
component al ecosistemului. Practic din acest moment vom discuta 
despre ierarhia sistemelor ecologice. În această unitate vom analiza 
caracteristicile structurale ale ecosistemului, alcătuit dintr-o componentă 

UI 1 

UI 2 

UI 3 
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nevie numită biotop şi biocenoza, precum şi interconexiunile dintre 
acestea. Într-o primă etapă vom prezenta structura biotopului, 
caracterizând factorii abiotic după periodicitate şi amplitudine. 
Prezentarea în detaliu a legii toleranţei ne va permite apoi o înţelegere 
mai detaliată a nişei trofice. Voi insista pe prezentarea comparativă a 
celor trei medii de viaţă: terestru, acvatic marin şi acvatic dulcicol. În 
continuare voi prezenta structura biocenozei, insistând pe poziţia 
populaţiei în biocenoză, respectiv pe nişa ecologică. Complexitatea 
structurală a biocenozei va fi caracterizată prin relaţiile interspecifice. 
Structura trofică a biocenozei este ultimul aspect abordat în această 
unitate de învăţare, înţelegerea acesteia este esenţială pentru trecerea 
la unitatea de învăţare următoare. 
 
În a patra unitate de învăţare este prezentat modul în care 
ecosistemul realizează schimbul de materie, energie şi informaţie cu 
mediul înconjurător. Pornind de la cunoştinţele acumulate în unitatea de 
învăţare 3, respectiv structura trofică a biocenozei, veţi învăţa cum 
asigură aceasta transferul de energie şi materie prin ecosistem. Vă veţi 
familiariza cu legităţile care guvernează fluxul de energie la nivelul 
ecosistemului, precum şi cu deosebirile dintre producţia primară şi 
producţia secundară. Circuitul materiei vă va fi prezentat în continuare, 
noţiunile fiind necesare de asemenea pentru înţelegerea impactului 
antropic (unitatea de învăţare 5) şi a problemelor legate de poluare 
(unitatea de învăţare 6). Caracterizarea ecosistemului se va încheia cu 
prezentarea procesului de succesiune ecologică. Aceasta reprezintă 
procesul de dezvoltare al ecosistemelor şi apelează majoritatea 
noţiunilor prezentate până acum, de aceea este o componentă 
esenţială a cursului.  
 
Unitatea de învăţare 5 prezintă cel mai complex nivel din ierarhia 
sistemelor ecologice: ecosfera. Bazându-mă pe cunoştinţele dobândite 
anterior referitor la succesiunea ecologică, voi prezenta pe scurt geneza 
ecosferei, respectiv apariţia şi dezvoltarea vieţii pe Pământ. Dintre 
funcţiile realizate voi prezenta în detaliu fluxul de energie la nivelul 
ecosferei şi rolul atmosferei în medierea acestuia. În continuare vom 
discuta despre sistemul socio-economic uman, ca subsistem al 
ecosferei, componentă a ierarhiei sistemelor ecologice. Structura, 
formarea şi caracteristicile dezvoltării sistemului socio-economic uman 
sunt prezentate împreună cu cauzele responsabile. Impactul dezvoltării 
sistemului socio-economic uman asupra componentelor ecosferei este 
cauzat de o multitudine de cauze iar consecinţele sunt deosebit de 
grave. 
 
În unitatea de învăţare 6 este discutat pe larg impactul antropic asupra 
ecosistemelor naturale. Deşi voi începe cu caracterizarea poluării, 
vreau să subliniez încă o dată că, deşi impactul acesteia este important, 
nu este unicul mod în care sistemul socio-economic uman agresează 
ecosfera. Pe lângă poluare, mai sunt discutate o serie de alte căi de 
deteriorare şi distrugere a ecosistemelor naturale. Dintre acestea voi 
prezenta supraexploatarea resurselor, utilizând ca studiu de caz 
suprapescuitul oceanic, fragmentarea ecosistemelor naturale şi 
introducerea de specii noi. Voi încheia cu un subiect deosebit de actual 

UI 4 

UI 5 

UI 6 
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şi de controversat, respectiv introducerea organismelor modificate 
genetic în mediu. În final, cursantul trebuie să fie suficient de bine 
informat pentru a avea o opinie personală bine fundamentată şi 
argumentată. 

 
Unitatea de învăţare 7 se referă la conservarea şi utilizarea durabilă a 
naturii. Într-o primă secţiune sunt prezentate bunurile şi serviciile 
furnizate de natură, pentru a sublinia încă o dată, necesitatea 
conservării ecosferei, care este sistemul suport al vieţii. Evaluarea 
economică a acestor bunuri şi servicii furnizate este necesară în orice 
strategie de conservare pe termen mediu şi lung. Din multitudinea 
tehnicilor şi metodelor utilizate pentru conservarea naturii sunt 
prezentate într-o primă fază cele axate pe conservarea speciilor. 
Resursele limitate disponibile pentru conservare necesită o ierarhizare 
a activităţilor necesare în ordinea priorităţilor, în vederea optimizării 
modului cum sunt gestionate resursele disponibile. Sunt prezentate în 
continuare managementul adaptativ şi abordarea ecosistemică, ca 
instrumente ce ajută procesul decizional în conservare. Întrucât o serie 
de sisteme ecologice au fost şi sunt deja distruse sau deteriorate, este 
necesară refacerea acestora, proces asigurat de reconstrucţia 
ecologică. În final, sunt prezentate aspecte legate de ariile protejate, de 
modul de stabilire şi gestionare a acestora, precum şi principalele 
coordonate ale legislaţiei de mediu din România. 
 
 

Modul de evaluare al cunoştinţelor 
 

Procesul de evaluare al gradului de asimilare al cunoştinţelor 
prezentate şi de atingere al obiectivelor propuse, cuprinde trei modalităţi 
distincte. Prima se bazează pe testele de autoevaluare, asociate 
direct cu procesul de învăţare, distribuite relativ uniform pe tot parcursul 
unităţilor de învăţare. Acestea vă permit testarea nivelului de înţelegere 
şi asimilare al cunoştinţelor, datorită răspunsurilor oferite la sfârşitul 
fiecărei unităţi de învăţare. Vă recomand ca atunci când răspunsurile 
sunt greşite să parcurgeţi din nou secţiunile respective. Vă recomand să 
nu treceţi la o secţiune sau unitate de învăţare nouă, în condiţiile în care 
nu aţi răspuns corect la testele de autoevaluare. A doua evaluare se 
realizează prin intermediul celor patru lucrări de verificare: prima 
lucrare la sfârşitul unităţii de învăţare 1, a doua acoperind materia 
parcursă în unităţile de învăţare 2 şi 3, a treia acoperind materia 
parcursă în unităţile de învăţare 4 şi 5, iar ultima referindu-se la materia 
parcursă în unităţile de învăţare 6 şi 7. Fiecare lucrare de verificare va fi 
punctată cu 100 puncte. Ultima este evaluarea finală, pe baza unui 
examen susţinut în prezenţa examinatorului.  
 
Lucrările de verificare vor fi transmise tutorelui la datele stabilite de 
acesta. Notarea lucrărilor de verificare se face de tutore. Ponderea 
lucrărilor de verificare va fi de 50% din nota finală, astfel: lucrarea de 
verificare numărul 1 reprezintă 5%, iar celelalte trei lucrări câte 15%. 
Nota la evaluarea finală va reprezenta 50% din nota finală. 
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Testele de autoevaluare cât şi lucrările de verificare constau din 
combinaţii de tipuri de exerciţii: 
 

 Teste cu complement simplu şi multiplu: acestea conţin enunţuri cu 
unul sau mai multe răspunsuri corecte din variantele oferite. Tot în 
această categorie intră şi testele în care un enunţ trebuie caracterizat 
prin adevărat sau fals. 

 
 Teste de asociere simplă, prin care se solicită asocierea corectă a 
două categorii de noţiuni. 

 
 Teste de completat, unde într-o frază sunt deliberat omise cuvinte 
cheie care trebuie completate de cursant. 

 
 Întrebări cu răspunsuri de tip eseu, pentru elaborarea cărora nu 
trebuie să se depăşească 500 de cuvinte. Uneori este prezentat un 
tabel sau o figură, care trebuie interpretată sau analizată. 
 
În final, o importanţă deosebită o are comunicarea dintre tutore şi 
student. Este necesar ca la începutul cursului să se stabilească 
modalităţile de comunicare şi datele la care se vor realiza evaluările 
periodice precum şi evaluarea finală. Accesul la bibliografia 
suplimentară sau la internet este util pentru consolidarea cunoştinţelor. 
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Obiectivele unităţii de învăţare 1 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, trebuie să fiţi capabili să: 

 Asimilaţi şi să utilizaţi corect şi în context termenii, conceptele şi principiile de bază din 
ecologie; 

 Operaţi cu noţiunea de sistem şi cea de structură ierarhică; 
 Utilizaţi corect conceptul de entropie pentru caracterizarea sistemelor vii; 
 Aveţi o percepţie clară asupra scării spatio-temporale; 
 Utilizaţi cu uşurinţă elementele teoriei sistemice, ca bază pentru înţelegerea noţiunilor 

ce vor fi prezentate în unităţile de învăţare ulterioare. 
 
 
Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate pe parcursul acestei 
unităţi de învăţare trebuie verificată pe baza celor şapte teste de 
autoevaluare distribuite pe parcurs. Răspunsurile la aceste teste sunt 
prezentate la sfârşitul unităţii împreună cu indicaţii privind secţiunile ce 
trebuie recitite în caz ca nu aţi răspuns corect. Dacă nu aţi răspuns 
corect este necesar să reluaţi din nou secţiunea respectivă şi apoi să 
reveniţi asupra rezolvării testelor. Unele dintre testele de autoevaluare 
sunt foarte simple iar răspunsul lor este evident în text. Alte teste sunt 
mai complexe şi necesită o bună integrare a cunoştinţelor obţinute. 
Parcurgerea cu succes a testelor de autoevaluare are un rol important 
în fixarea cunoştinţelor şi în formarea unei imagini de ansamblu a 
materiei prezentate. Testarea nivelului de dobândire a conceptelor şi 
procedurilor prezentate în această unitate de învăţare va fi cuantificat 
pe baza notei obţinute la Lucrarea de verificare 1. Detalii asupra 
modului de rezolvare şi condiţiile de transmitere a acesteia către tutore, 
au fost prezentate în introducere. 

 



Structura ierarhică a sistemelor biologice şi ecologice 
 

2  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

 
1.1 Dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă 

 
La sfârşitul anilor ’60 lumea a început să devină sensibilă la problemele 
legate de ecologie şi conservarea naturii, în principal datorită degradării 
accelerate a calităţii mediului înconjurător. Sporirea interesului pentru 
ecologie a avut efecte importante şi asupra învăţământului. Dacă până 
atunci ecologia era considerată ca o subdiviziune a biologiei, ea s-a 
impus treptat ca o disciplină de sine stătătoare. Ecologia include studiul 
unor fenomene şi procese fizice, chimice, biologice, economice şi 
sociale şi formează o punte de legătură între ştiinţele naturii, ştiinţele 
sociale şi cele economice. În anii ‘60 şi ’70 ecologia, dar în special 
latura militantă a acesteia, ecologismul, s-a impus prin protestele sale, 
prin refuzul de a accepta dezvoltarea economică necontrolată, cu 
impact negativ asupra mediului înconjurător. În ultimele decenii ecologia 
a evoluat spre conceptul de coevoluţie între natură şi societatea umană. 
Astfel, activităţilor umane nu li se mai opune acel ‘NU’ categoric care nu 
permite dialogul, ci sunt elaborate concepte şi soluţii pentru a ieşi din 
criza de mari proporţii cu care ne confruntăm. În tabelul din figura 1.1. 
sunt prezentate principalele evenimente politice, sociale, economice 
sau culturale care au avut un impact semnificativ asupra sensibilizării 
populaţiei sau a clasei politice la problemele de mediu şi au permis, cel 
mai adesea sub presiunea opiniei publice, adoptarea unor măsuri 
legislative la nivel internaţional. 

 
Ecologia studiază sistemele supraindividuale de organizare ale 
materiei vii (populaţii, biocenoze, biosfera) integrate în mediul lor 
abiotic, inclusiv sistemul socio-economic uman şi relaţiile acestuia cu 
componentele ecosferei. 
 
De ce studiem ecologia? Pentru a înţelege structura şi funcţiile 
componentelor sistemelor vii şi a proceselor naturale. Pentru a putea 
aplica aceste cunoştinţe în rezolvarea problemelor de mediu cu care se 
confruntă omenirea şi pentru a înţelege poziţia şi rolul societăţii umane 
în ansamblul său în cadrul ecosferei. 
 
În afară de aceste considerente, este o necesitate şi o obligaţie civică 
de a căpăta cunoştinţe minimale de ecologie, care să ne permită să 
optăm pentru variantele optime şi să decidem în problemele din ce în ce 
mai grave de mediu cu care ne confruntăm. Aceasta ne va permite să 
înţelegem mai bine poziţia şi rolul speciei umane pe Pământ, precum şi 
opţiunile pe care le avem. 
 
TA 1.1  
Pe baza datelor prezentate în tabelul din figura 1.1 care consideraţi că 
este deceniul cu cele mai mari progrese în domeniul activităţilor de 
mediu? 
 
 
 

 
 

Definiţie 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 
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Figura 1.1 – Evenimentele majore din ultimele decenii cu impact asupra dezvoltării 
ecologiei ca ştiinţă precum şi principalele convenţii internaţionale ce au pus baza 
colaborării la nivel regional şi global în acest domeniu. 

Anul Eveniment Convenţii  internaţionale 

1962 Publicarea cărţii ‘Primăvara tăcută’ 
(Silent Spring) de Rachel Carson 

 

1966 Publicarea primei Liste Roşii de către 
UICN (Uniunea Internaţională pentru 
Conservarea Naturii) 

 

1971  Convenţia privind zonele umede de 
importanţă internaţională, în special 
ca habitat al păsărilor acvatice 
(Convenţia de la Ramsar, Iran) 

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra 
Drepturilor Omului, Stockholm, Suedia 
Înfiinţarea Programului Naţiunilor Unite 
pentru Mediu (UNEP) 

1972 

Clubul de la Roma publică  ‘Limitele 
creşterii’  

 
Convenţia privind protecţia 
patrimoniului mondial, cultural şi 
natural 

1973 Prima criză a petrolului Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de 
faună şi floră pe cale de dispariţie 
(CITES) 

1977 Conferinţa Naţiunilor Unite asupra 
deşertificării, Nairobi, Kenya 

 

Convenţia privind conservarea 
speciilor migratoare de animale 
sălbatice (Convenţia de la Bonn) 

1979 Prima Conferinţă Mondială asupra 
Climei, Geneva, Elveţia 

Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice şi a habitatelor naturale din 
Europa (Convenţia de la Berna) 

Iniţierea Programului Mondial asupra 
Climatului  

1980 

Elaborarea Strategiei Globale de 
Conservare (World Conservation 
Strategy) de  către UICN, UNEP şi WWF 

 

1982 Adoptarea Cartei Mondiale pentru 
Natură (World Charter for Nature) de 
către Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite 

Convenţia Naţiunilor Unite privind 
Legea Mării (UNCLOS) 

1985  Convenţia privind protecţia stratului 
de ozon (Convenţia de la Viena) 

1986 Accidentul de la Cernobîl   
1987 Viitorul Nostru Comun (Our Common 

Future) publicat de Comisia Mondială 
pentru Mediu şi Dezvoltare  

Protocolul privind substanţele care 
distrug stratul de ozon (Protocolul de 
la Montreal) ce completează 
Convenţia de la Viena 

1989 Înfiinţarea comitetului 
interguvernamental pe schimbări 
climatice  

Convenţia privind  transportul 
transfrontalier al deşeurilor 
periculoase şi depozitarea acestora 
(Convenţia de la Basel) 
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Figura 1.1 – continuare. 
 
 Anul Eveniment Convenţii internaţionale 

A doua Conferinţă Mondială asupra 
Climei, Geneva, Elveţia 

1990 

Crearea Sistemul Global de Observare 
a Climei (Global Climate Observing 
System - GCOS)  

 

Înfiinţarea Facilităţii Globale de Mediu 
(GEF)  

1991 

Publicarea de către UICN, UNEP  şi 
WWF a cărţii ‘Îngrijind Pământul’  

Convenţia privind evaluarea 
impactului asupra mediului în 
context transfrontalier (Convenţia 
de la Espoo) 
Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
Diversitatea Biologică (UNCBD) 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
Schimbărilor Climatice (UNFCCC) 
Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
Combaterea Deşertificării  
(UNFCCD) 

1992 Summit-ul Pământului, Conferinţa 
Naţiunilor Unite asupra Mediului şi 
Dezvoltării, Rio de Janeiro, Brazilia 

Convenţia privind protecţia şi 
utilizarea cursurilor de apă 
transfrontaliere şi a lacurilor 
internaţionale (Helsinki) 

1994 Conferinţa Internaţională privind 
Populaţia şi Dezvoltarea, Cairo, Egipt 

 

1995 Summit-ul Mondial privind dezvoltarea 
socială, Copenhaga, Danemarca 

 

1996 Summit-ul Mondial  privind hrana, 
Roma, Italia 

 

1998  Convenţia privind accesul la 
informaţie, participarea publicului 
la luarea deciziilor şi accesul la 
justiţie în probleme de mediu 
(Convenţia de la Aarhus) 

1997 Summit-ul Rio + 5 (cinci ani după 
Conferinţa de la Rio de Janeiro) 

Adoptarea Protocolului de la 
Kyoto la Convenţia privind 
Schimbările Climatice 
Convenţia Europeană a Peisajelor 
(Convenţia de la Florenţa) 

2000 Forumul Global pentru Apă (Haga) 

Adoptarea Protocolului privind 
Securitatea Biologică la Convenţia 
privind Diversitatea Biologică 
(Protocolul de la Cartagena) 

2001  Convenţia privind Poluanţii 
Organici Persistenţi (POPs)  

2002 Summit-ul Global pentru Dezvoltare 
Durabilă, Johannesburg, South Africa  
(UNCDB + 10) 
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1.2 Problema metodologică 
Ecologia se ocupă cu sisteme cu grad de complexitate extrem de 
variabil, de la populaţii de plante şi animale până la întreaga ecosferă. 
De aceea selectarea metodologiei de lucru este esenţială în abordarea 
oricărui studiu ecologic.  

 
Metoda analitică (carteziană)  este o metodă care ignoră întregul şi se 
concentrează asupra părţilor componente. Analizând structurile şi 
procesele biologice, încearcă să explice însuşirile şi legităţile întregului 
prin reducerea lor la însuşirile şi legităţile părţilor componente. De 
exemplu, putem simula într-un acvariu procese şi fenomene care au loc 
într-un lac, controlând temperatura, lumina şi alţi parametri fizico-
chimici, eventual limitând numărul de specii la doar câteva specii de 
interes. Astfel, putem studia efectul introducerii unor peşti răpitori 
asupra nevertebratelor acvatice, sau modul în care se dezvoltă 
vegetaţia în prezenţa sau absenţa unor peşti fitofagi (care se hrănesc 
cu plante).  

 
Dacă experimentul este bine gândit şi realizat putem obţine informaţii 
extrem de utile care să ne permită să înţelegem mai bine procesele 
naturale. 
 
Experimentele pot spori în complexitate prin realizarea de incinte 
închise, izolând volume determinate de apă cu plase de dimensiuni 
diferite, care să restricţioneze accesul unor categorii de organisme de 
dimensiuni mai mari decât ochiurile plasei. Putem astfel studia modul 
cum se dezvoltă plantele în incintele unde nu au acces peştii fitofagi, 
cum se înmulţesc puricii de baltă protejaţi de peşti şi cum afectează 
aceasta chimismul apei şi/sau densitatea algelor cu care se hrănesc 
organismele zooplanctonice. Nu întotdeauna însă rezultatele sunt 
aplicabile la sistemele naturale, care au o complexitate mai mare decât 
sistemele experimentale. 
 
Metoda istorică (darwinistă) consideră că fiecare structură şi funcţie 
biologică este rezultatul unui proces de dezvoltare în timp. Metoda 
urmăreşte să lămurească originea, caracterul adaptativ şi semnificaţia 
biologică a acestui proces. De exemplu, pisica domestică se aseamănă 
mult cu leul african şi tigrul asiatic cu care este înrudită, dar şi cu o serie 
de specii dispărute, cunoscute doar din resturile fosile. Cunoaşterea 
relaţiilor existente între speciile dispărute şi cele actuale ne ajută să 
înţelegem rolul şi poziţia acestor specii în natură. 
 
Metoda sistemică aplică teoria sistemelor în ecologie, considerând că: 
(i) materia vie este organizată, (ii) unitatea organizatorică elementară 
este sistemul, (iii) sistemele vii sunt structuri ierarhizate. 
 
Sistemul ca unitate organizatorică a materiei este definit ca un 
ansamblu de elemente, identice sau diferite, legate între ele prin 
conexiuni, care funcţionează ca un întreg. 
 
 

Definiţie 

Realizarea de 
experimente 
controlate 



Structura ierarhică a sistemelor biologice şi ecologice 
 

6  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

În studiul sistemelor ecologice şi biologice metodelor analitice şi 
sistemice trebuie să li se acorde o pondere egală simultan şi nu 
alternativ. Deoarece ecologia este o ştiinţă în dezvoltare, ea caută 
sinteza şi nu separarea. Din fericire, în ultimele decenii, progresul 
înregistrat în tehnologie a furnizat instrumentarul necesar trecerii de la o 
abordare preponderent calitativă şi descriptivă, la o abordarea 
cantitativă a sistemelor ecologice mari şi complexe (calculatoarele din 
ce în ce mai performante, sistemul geografic informaţional, 
monitorizarea automată a parametrilor etc.). 
 
TA 1.2  
Pe unele insule izolate o serie de animale (insecte, păsări) au pierdut 
capacitatea de a zbura. Ce metodă folosiţi pentru a explica aceasta? 
Alegeţi varianta corectă. 
   a. metoda carteziană     

 b. metoda istorică    
 c. metoda sistemică 

 
 

1.3 Teoria sistemelor aplicată în ecologie 
 
Înainte de a începe să discutăm despre sistemele vii trebuie să vedem 
cum şi din ce sunt acestea alcătuite. Componentele recunoscute ale 
universului nostru sunt materia şi energia. Modul în care materia şi 
energia sunt distribuite în cadrul sistemelor, cantitatea, tipul şi forma 
acestora, se numeşte informaţie. Astfel, orice sistem conţine aceste 
trei componente: materie, energie şi informaţie. În continuare ne vom 
referi la aceste trei componente şi la schimburile pe care sistemele le 
realizează cu mediul extern. 
 
Criteriul de bază în identificarea şi delimitarea sistemului îl reprezintă 
schimburile de materie, energie şi informaţie pe care acesta le 
realizează cu mediul extern. Pe baza acestui criteriu putem descrie trei 
categorii de sisteme: 
    1.Sistemele izolate sunt acele sisteme care nu realizează schimburi 
de materie, energie şi informaţie cu mediul extern. 
    2.Sistemele închise realizează doar schimburi de energie şi 
informaţie cu mediul extern, dar nu şi de materie. 
    3.Sistemele deschise realizează schimburi de materie, energie şi 
informaţie cu mediul extern. Trebuie menţionat că toate sistemele vii 
sunt sisteme deschise. De aceea, tot ce vă voi prezenta în continuare 
se referă doar la sistemele deschise. 

 
Sistemele vii diferă radical de cele nevii deoarece sunt mobile, se pot 
deplasa în spaţiu, se reproduc, au capacitatea de a prelua şi metaboliza 
materie şi energie din mediul extern şi pot menţine condiţii interne 
diferite de mediul extern. Sistemele vii se deosebesc de cele nevii si 
prin faptul că sunt miniaturizate. Ele pot avea configuraţii foarte diferite 
în cantităţi mici şi comparabile de materie, spre deosebire de sistemele 
nevii. O bacterie, deşi este de dimensiuni microscopice, are o 
complexitate structurală şi funcţională ce nu poate fi atinsă de un sistem 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 

Elementele 
componente 
ale materiei 
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neviu (cum ar fi un cristal de sare) de dimensiuni comparabile, nici chiar 
de dimensiuni de sute şi mii de ori mai mari. 
 

Cadrul 1.1  Caracteristicile sistemelor 
 

• Conceptul de sistem necesită includerea noţiunilor de mediu extern, intrări (input) şi 
ieşiri (output). Mediul intern este reprezentat de sistemul propriu-zis. 
• Orice sistem este alcătuit din subsisteme şi este la rândul său un subsistem al unui 
suprasistem integrator. Ierarhia astfel constituită include trei categorii: subsistem-sistem-
suprasistem (figura 1.2).  
• Fiecare sistem se comportă ca un întreg. 
• Întregul influenţează părţile componente. 
• Conexiunile părţilor componente duc la apariţia unor noi însuşiri ale întregului. 
• Prin integrare, o serie de proprietăţi ale subsistemelor componente se păstrează, 
dar altele se modifică sau se pierd. Integrarea duce şi la apariţia unor proprietăţi noi 
(proprietăţi emergente), care nu există la nivelul subsistemelor componente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Toate sistemele vii sunt organizate. Această caracteristică a sistemelor 
vii (organizarea) implică existenţa a două componente structurală şi 
funcţională.  
 Structura se referă la numărul şi tipul elementelor componente, la 
distribuţia spaţială a acestora, la conexiunile existente între ele precum 
şi la dinamica lor în timp. 
 Funcţiile se referă la implicarea elementelor componente în fluxul de 
materie, energie şi informaţie.  

 
 

Organizarea se referă la constituirea unor ansambluri de elemente, 
identice sau diferite, astfel încât interacţiunile şi funcţiile lor sunt 
subordonate funcţiilor esenţiale ale întregului. Organizarea implică 
existenţa unei structuri şi a unor funcţii realizate de elementele 
componente ale sistemului, care sunt indisolubil legate. 

 
 
 

Figura 1.2 – 
Reprezentarea 
schematică a 
structurii ierarhice a 
unui sistem şi a 
schimburilor de 
materie, energie şi 
informaţie realizate 
de acesta cu mediul 
extern. 

Definiţie 

Organizarea 
implică 

structură şi 
funcţii 
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TA 1.3  
Caracterizaţi structura unui protozoar din perspectiva metodei sistemice 
(pe baza cunoştinţelor de biologie celulară). 
 
 
 
 
 

 
 
1.4  Caracterul antientropic al sistemelor vii 
 

O caracteristică proprie a sistemelor vii este caracterul lor 
antientropic. Într-un univers în plină extindere, a cărui entropie creşte 
şi implicit gradul de organizare scade, sistemele vii de pe Pământ îşi 
menţin şi chiar sporesc complexitatea şi gradul de organizare. Aceasta 
se explică prin caracterul disipativ al sistemelor vii. Acestea preiau 
energie, materie şi informaţie cu entropie scăzută din mediul extern 
(corespunzând unui nivel de complexitate ridicat) şi exportă energie, 
materie şi informaţie degradată (cu entropie ridicată). În acest mod este 
eliminat din sistem excesul de entropie şi se permite menţinerea şi 
dezvoltarea complexităţii structurii sistemelor vii.  
 
Entropia este o măsură a gradului de dezorganizare a unui sistem. Cu 
cât entropia este mai mare, cu atât sistemul are o structură mai simplă. 
Reciproc, cu cât sistemul este mai complex şi are un grad de 
organizare mai ridicat, cu atât entropia va fi mai scăzută. Entropia are 
valoarea minimă la temperatura de 00K (zero absolut). Odată cu 
creşterea temperaturii creşte şi cantitatea de entropie, iar gradul de 
organizare al sistemului  scade. 
 
Astfel, sistemele vii realizează un export de entropie, menţinând 
entropia proprie la valori minime. Sistemele vii sunt însă strict 
dependente de un flux constant de materie, energie şi informaţie 
pentru a putea elimina excesul de entropie. Orice întrerupere a acestui 
flux duce la creşterea entropiei sistemului şi implicit la dezorganizarea 
acestuia (figura 1.3).  
 
La nivel planetar, principala sursă de energie este energia radiantă 
solară. O mică parte din aceasta este folosită în procesul de 
fotosinteză, proces în urma căruia energia radiantă este transformată 
în energia chimică conţinută în materia organică care este apoi utilizată 
de sistemele vii. Energia radiantă solară furnizează astfel sistemelor 
biologice şi ecologice energia necesară pentru menţinerea gradului de 
organizare şi pentru creşterea complexităţii. 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 

Definiţie 

Dependenţa 
sistemelor vii 
de un aport 
constant de 
energie 
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Figura 1.3 – Fluxul de materie, energie şi informaţie printr-un sistem viu, 
cu delimitarea mediului intern şi a celui extern precum şi a schimburilor 
şi transformărilor pe care le suferă materia, energia şi informaţia în 
interiorul sistemului. 
 

 
Orice organism animal este un sistem biologic, cu un grad de 
complexitate mai mare sau mai mic (mic în cazul unei bacterii, mare în 
cazul unui mamifer), clar delimitat de mediul extern. Pentru a se 
menţine organismul trebuie să se hrănească. Hrana este alcătuită din 
materie, cu un anumit conţinut energetic şi informaţional şi constituie 
intrările. În acelaşi timp organismul elimină energie sub formă de 
căldură (energie termică) şi materie degradată cu un conţinut de 
energie şi informaţie mai scăzut. 

 
TA 1.4  
Care sunt schimburile pe care le realizează cu mediul extern un 
şoarece? 
 
 
 
 

 
 
1.5 Categorii ierarhice în lumea vie 

 
 
Orice sistem viu este alcătuit din elemente componente (subsisteme) şi 
este la rândul său un subsistem al unui sistem mai mare, integrator 
(suprasistem). Astfel putem delimita un ansamblu de sisteme cu grade 
de complexitate diferite constituite într-o structură ierarhizată de forma: 

 
subsistem  sistem  suprasistem 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 

Exemplu 
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Sistemele situate pe poziţii diferite în această ierarhie coexistă în mod 
obligatoriu. Astfel, căprioarele ce trăiesc într-o pădure se hrănesc şi 
evită prădătorii pentru a supravieţui, dar se reproduc în cadrul populaţiei 
din care fac parte. Fiecare căprioară este un subsistem al populaţiei, 
care devine sistemul integrator. La rândul ei, populaţia de căprioare 
este doar un subsistem în cadrul ansamblului de populaţii de plante, 
animale şi microorganisme din pădurea respectivă. 
 
O consecinţă importantă a organizării ierarhice este că prin asamblarea 
sistemelor componente în cadrul sistemului funcţional integrator 
(suprasistemul), apar noi proprietăţi (proprietăţi emergente), care nu 
existau la nivelul sistemelor integrate, devenite subsisteme. De aceea, 
o proprietate emergentă care apare la nivelul unui sistem nu poate fi 
dedusă doar din studiul proprietăţilor subsistemelor componente. Apare 
astfel o diferenţă între proprietăţile emergente şi proprietăţile sumative 
(rezultate prin însumarea proprietăţilor subsistemelor componente). 
Proprietăţile emergente apar datorită interacţiunilor dintre componente 
şi nu datorită unor schimbări în structura primară a componentelor. 
 

Cadrul 1.2  Proprietăţi emergente apărute prin integrarea subsistemelor 
 
 a. Organismul uman este homeoterm (are temperatura constantă), dar nu şi 
celulele şi ţesuturile componente. Astfel, homeotermia poate fi observată doar la nivelul 
suprasistemului integrator şi nu la nivelul subsistemelor componente. 
 
 b. Proprietăţile apei, ca moleculă alcătuită din doi atomi de hidrogen şi unul de 
oxigen, nu pot fi deduse prin studiul atomilor componenţi. 

 
Odată ce complexitatea sistemului creşte, stabilitatea sa este sporită 
datorită dezvoltării  unor mecanisme de reglaj (homeostaziei). De 
aceea, unele caracteristici devin mai puţin complexe şi variabile. De 
exemplu, rata fotosintezei unei păduri este mai puţin variabilă decât cea 
a frunzelor sau plantelor individuale, deoarece atunci când unele plante 
au o rată mai scăzută altele au o rată mai crescută. 
 
Sistemele vii sunt extrem de complexe, dar pot fi grupate în patru mari 
categorii ierarhice (figura 1.4). 
1. Ierarhia somatică ce include totalitatea sistemelor ierarhizate, vii şi 
nevii, ce intră ca elemente componente în alcătuirea sistemelor 
biologice. 
 
2. Ierarhia organizatorică ce include toate nivelele de organizare ale 
materiei vii (numite în continuare sisteme biologice). Un nivel de 
organizare reprezintă o categorie de sisteme biologice, diferite din punct 
de vedere structural şi funcţional, capabile de existenţă de sine 
stătătoare. Criteriul utilizat pentru a stabili dacă un sistem biologic este 
sau nu un nivel de organizare al materiei vii este universalitatea. 
Aceasta implică ca sistemele componente ale unui nivel din ierarhia 
organizatorică să cuprindă întreaga materie vie. 

Proprietăţi 
rezultate prin 
integrare 
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TA 1.5 
De ce nu este nivelul celular primul nivel de organizare a sistemelor 
biologice? 
 
 
 
 
 

 
Individul reprezintă forma elementară şi universală de existenţă a vieţii. 
Indivizii au o existenţă în timp limitată genetic şi realizează un schimb 
permanent de materie, energie şi informaţie cu mediul înconjurător 
(proces numit metabolism). Toate sistemele supraindividuale sunt forme 
de grupare şi organizare a indivizilor. 
 
Populaţia este alcătuită dintr-un grup de indivizi aparţinând aceleiaşi 
specii, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei biocenoze. 
Populaţia este capabilă de existenţă de sine stătătoare, din punct de 
vedere reproductiv, timp nedefinit.  
 
Specia este o comunitate reproductivă alcătuită din una sau mai multe 
populaţii. Specia este în acelaşi timp un sistem biologic (un nivel în 
ierarhia organizatorică) şi un nivel în ierarhia taxonomică. Astfel, specia 
ca sistem biologic, devine veriga de legătură dintre ierarhia 
organizatorică şi ierarhia taxonomică.  
 
Biocenoza include totalitatea indivizilor grupaţi în populaţii distincte ce 
ocupă un anumit biotop (spaţiu sau volum fizic). Principala 
caracteristică a biocenozei o reprezintă relaţiile dintre speciile 
componente (relaţii interspecifice). 
 
Biosfera este învelişul viu al planetei, ce include totalitatea indivizilor de 
pe Pământ,  grupaţi în populaţii şi biocenoze. 

  
3. Ierarhia sistemelor ecologice include totalitatea sistemelor ce intră 
în componenţa ecosferei. Unitatea de bază a ecosferei este 
ecosistemul. Acesta este alcătuit dintr-o biocenoză împreună cu 
biotopul pe care aceasta îl ocupă şi include inter-relaţiile dintre aceste 
două componente. În funcţie de scara spaţio-temporală, ecosistemele 
pot fi grupate în categorii cu grad sporit de complexitate. Astfel, Marea 
Neagră însumează o multitudine de ecosisteme, de la cele de coastă, la 
cele din largul mării şi la cele de adâncime, dar ea reprezintă un sistem 
ecologic de sine stătător. Delta Dunării este alcătuită dintr-un mozaic de 
ecosisteme acvatice (braţele Dunării, canale, lacuri, mlaştini etc.) şi 
terestre (grinduri, păduri, dune de nisip, terenuri agricole etc.), strâns 
conectate ceea ce ne permite să o considerăm un complex de 
ecosisteme.  
 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 

Definiţie 

Exemplu de 
complexe de 
ecosisteme 
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Cadrul 1.3 Ce este o specie? 
 
Speciile sunt sisteme biologice reale, bine definite, dar în acelaşi timp au un caracter 
contradictoriu. Pe de o parte au un caracter conservator, necesar pentru a-şi păstra 
integritatea în timp şi reduce potenţialele alterări. Pe de altă parte, indivizii componenţi 
suferă transformări datorită mutaţiilor şi recombinărilor în cursul evoluţiei, ceea ce le 
anulează identitatea iniţială. Mai multe mecanisme operează la diferite nivele de 
complexitate pentru a permite menţinerea naturii duale a speciilor.  
La nivel molecular informaţia genetică este redundantă: (i) ADN-ul este alcătuit din două 
catene, (ii) există o garnitură dublă de cromozomi la majoritatea speciilor, iar (iii) setul 
complet de informaţii pentru întregul organism este prezent în toate celulele organismelor 
pluricelulare. În plus, există şi o serie de mecanisme, cum sunt sistemele reparatorii ale 
ADN-ului, precum şi mecanismele semi-conservative de replicare ce asigură transferul 
fără modificări al informaţiei genetice în timp. În pofida excesului de informaţie genetică şi 
a mecanismelor de protecţie care ar trebui să asigure transferul fără modificări sau pierderi 
de informaţie, au loc procese opuse, cum sunt mutaţii şi recombinări. Acestea sunt induse 
de o multitudine de factori, ce acţionează la diferite nivele de complexitate codon, genă, 
cromozom şi genom şi asigură transformarea continuă a indivizilor componenţi. 
La nivel populaţional panmixia, respectiv posibilitatea ca toţi indivizii unei populaţii să se 
reproducă unii cu alţii, este diminuată de o serie de bariere reproductive sau 
comportamentale care îi limitează importanţa. Menţinerea coeziunii între populaţiile 
componente ale speciei este de asemenea restrânsă de capacitatea de  dispersie limitată 
a indivizilor componenţi şi de existenţa barierelor geografice între populaţii. 
Astfel, speciile se dovedesc a fi sisteme contradictorii, instabile în timp, aflate  într-o 
transformare permanentă. 

 
 
Ecosfera integrează biosfera cu suportul ei neviu, alcătuit din 
hidrosferă şi părţi ale litosferei şi atmosferei. 
Ecosistemul este constituit din biocenoza integrată cu biotopul ei. 
Reprezintă unitatea structurală elementară a ecosferei, capabilă să 
asigure transferul de materie, energie şi informaţie. Biotopul este 
constituit din totalitatea factorilor abiotici (nevii) de la nivel local. 
 
4. Ierarhia taxonomică este alcătuită din categorii taxonomice (numite 
taxoni) de diferite ranguri, mergând de la specie la regn. Spre deosebire 
de primele trei ierarhii  pe care le-am prezentat anterior şi care sunt 
bazate pe organizare, ierarhia taxonomică se bazează pe ordine. În 
timp ce organizarea implică ordine, ordinea nu implică organizare. 
Astfel, un cristal de sare are o structură ordonată dar nu şi organizată. 
De asemenea, cărţile dintr-o bibliotecă sunt ordonate după diverse 
criterii, dar nu sunt şi organizate (figura 1.5).  
 
De aceea, taxonii de rang mai mare speciei sunt simple entităţi aditive 
şi nu sunt sisteme ierarhizate. Astfel, un gen conţine un număr de specii 
incluse după diverse criterii taxonomice (morfologice, morfometrice, 
biochimice, genetice etc.) , dar nu reprezintă un nivel de organizare al 
materiei vii. 
 

Definiţie 



Structura ierarhică a sistemelor biologice şi ecologice 
 

Proiectul pentru Învăţământ Rural 13 

 

 
 
Figura 1.4 – Structura ierarhică a sistemelor vii şi nevii. Sunt prezentate cele patru ierarhii: 
(1) ierarhia nivelelor de integrare (ierarhia somatică); (2) ierarhia sistemelor biologice 
(ierarhia biologică); (3) ierarhia sistemelor ecologice (ierarhia ecologică); (4) ierarhia 
categoriilor taxonomice (ierarhia taxonomică). 

 
 

Ordinea reprezintă gruparea naturală sau artificială a unor elemente 
omogene sau eterogene, a unor structuri sau procese, bazată pe un 
criteriu oarecare. Noţiunea de ordine este mai  generală decât cea de 
organizare.  
 
 

Definiţie 
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Cadrul 1.4 Clasificarea organismelor vii 
 
Numărul foarte mare de specii descoperite odată cu epoca marilor descoperiri geografice 
şi a colonizării celorlalte continente de către europeni, a impus găsirea unui sistem de 
clasificare şi codificare funcţional. Acest lucru se impunea datorită incapacităţii de a mai 
descrie miile de specii noi în absenţa unor reguli şi a unui sistem de clasificare operaţional. 
Botanistul suedez Charles von Linné (Linnaeus în latină) a propus în 1758 un sistem de 
clasificare al organismelor care este încă utilizat. Acesta conferă un nume unic fiecărei 
specii, indiferent dacă este vorba de plante, animale sau microorganisme. Numele este 
alcătuit din două denumiri: prima corespunde genului şi se scrie cu literă mare, iar cea de-
a doua speciei şi se scrie cu literă mică. Astfel, noi aparţinem speciei Homo sapiens, fiind 
specia sapiens din cadrul genului Homo. În acelaşi gen mai sunt incluse speciile de 
hominide înrudite dispărute (ex. Homo habilis, Homo erectus). Iniţial Linné a propus doar 
patru categorii taxonomice superioare speciei: genul, ordinul, clasa şi regnul, dar ulterior 
au mai fost propuse două categorii fundamentale: familia şi încrengătura. Gruparea 
speciilor în cadrul unei categorii taxonomice superioare se face pe baza asemănărilor 
existente între ele, ordonarea aceasta neavând însă  o bază sistemică. Astfel, deşi taxonii 
supraspecifici corespund unei realităţi obiective deoarece sunt alcătuiţi din specii (ce 
reprezintă sisteme biologice), modul în care sunt grupate speciile în categorii 
supraspecifice rămâne subiectiv (figura 1.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 – Relaţiile 
existente dintre ordine 
şi organizare, aceasta 
din urmă fiind inclusă 
în prima. 

Figura 1.6 – 
Structura ierarhică a 
sistemului de 
clasificare al lui 
Linné. Genul 1 
cuprinde trei specii 
iar genul 2 doar 
două specii. 
Împreună cele două 
genuri sunt incluse 
într-o familie ce 
conţine cinci specii. 
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1.6 Scara spaţio-temporală 
 

Sistemele vii sunt dinamice în timp şi spaţiu. În plus, complexitatea lor 
creşte odată ce urcăm în ierarhie, ajungând în cazul biosferei şi al 
ecosferei la nivel planetar. Este necesar ca atunci când dorim să 
caracterizăm un sistem biologic sau ecologic, să delimităm clar 
domeniul de spaţiu şi de timp. Astfel, dacă vrem să caracterizăm 
dinamica algelor dintr-o baltă temporară vom preleva probe de apă din 
baltă săptămânal. Dacă vom lua o singură probă, aceasta nu ne va 
permite să caracterizăm procesele ce au loc. Dacă ne interesează 
dinamica fagilor dintr-o pădure, nu are sens să mergem şi să facem 
observaţii săptămânal, ci doar de câteva ori pe an, mai mulţi ani la rând.  
 
Scara spaţio-temporală este un concept esenţial în ecologie şi 
evoluţionism. În tabelul din figura 1.7 sunt reprezentate principalele 
domenii spaţio-temporale importante în ecologie. Se observă că există 
un oarecare grad de suprapunere între domenii, deoarece nivelele sunt 
integrative. 
Identificarea domeniului spaţio-temporal la care se studiază structuri 
sau procese este foarte importantă, deoarece probleme majore se 
dezvoltă la scări de zeci şi sute de ani, pe suprafeţe mari. Studiile şi 
cercetările se desfăşoară însă cel mai adesea pe termen scurt şi pe 
zone restrânse, după care modelele elaborate sunt extrapolate. Din 
păcate procesele studiate la scară spaţio-temporală mică cel mai 
adesea nu sunt valabile la scară mai mare, iar procesele dominante la 
scară mică nu sunt la fel de importante la scară mare. Pentru a putea 
adresa corect problemele de mediu cu care ne confruntăm, este 
necesar să dimensionăm corect scara spaţio-temporală, ceea ce ne 
permite să punem întrebările corecte şi să limităm validitatea 
răspunsurilor primite la domeniul lor de aplicabilitate.  

 
 

TA 1.6 
Stabiliţi prin săgeţi legăturile existente între diferitele nivele ale ierarhiei somatice şi 
disciplinele care le studiază. Răspundeţi doar în spaţiul rezervat prin chenar. 
Comparaţi cu răspunsul de la pagina 18. 
 

Nivel de integrare  Disciplină 

Macromoleculă  Fizică 

Individ  Biologie celulară 

Organit celular  Chimie 

Ţesut  Ecologie 

Populaţie  Fiziologie 

Atom  Histologie 

Moleculă  Biochimie 

 

Exemplu 

Dependenţa 
rezultatelor 
cercetării de 
scara spaţio-
temporală 
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Figura 1.7 – Domeniile spaţio-temporale ce cuprind componentele ierarhiilor biologice şi 
ecologice. 
 

Unitate  ierarhică 
(ierarhia biologică / 
ierarhia ecologică) 

Scara Domeniul 
spaţial 

(m2) 

Domeniul 
temporal 

(ani) 

Procese 
perturbatorii 
dominante 

Procese biotice 
dominante 

Populaţie/habitat Local 101 – 107 10-2 – 103 Epidemii Procese 
demografice 

Biocenoză/ 
Ecosistem 

Local 105 – 107 101 – 103 Perturbări abiotice 
periodice (incendii, 
inundaţii etc.) 

Succesiunea 
ecologică 

Biom/complex de 
ecosisteme 

Regional 107 – 1010 103 – 105 Perturbări abiotice 
extreme 

Speciaţie şi 
extincţie 

Macrobiotă/regiune 
biogeografică 

Macro-
regional 

1010 – 1014 104 – 108 Modificări climatice Evoluţie 

Biosferă/ecosferă Global 1015 105 – 109 Tectonica plăcilor Macro-evoluţie 
 

Scara spaţială şi temporală este relativă şi depinde de organism. Mediul 
este mult mai complex pentru animalele mici decât pentru cele mai 
mari. Ciclul de viaţă poate varia în timp de la câteva ore la 
microorganisme, la sute de ani pentru speciile foarte mari. De 
asemenea, dimensiunile variază de la câţiva microni pentru 
microorganisme, la zeci de metri pentru animalele şi plantele mari 
(figura 1.8). Un melc de câţiva mm lungime se va deplasa în cursul 
vieţii, care poate fi mai scurtă de un an, doar pe o suprafaţă de câţiva 
metri pătraţi. Pentru o acvilă care poate însă trăi zeci de ani, teritoriul pe 
care îl străbate este de sute şi mii de kilometrii pătraţi. Apare evident că 
sunt necesare abordări diferite pentru studiul populaţiei de melci şi al 
celei de acvile. Situaţia este la fel de complicată şi pentru plante, dacă 
comparăm o populaţie de păpădie (plantă anuală) cu una de fag (la 
care indivizii pot atinge vârste de sute de ani).  
 
Percepţia fenomenelor şi scara noastră de valori variază în funcţie de 
scara spaţio-temporală. De exemplu, se estimează că pentru fiecare 
specie care există în prezent pe Pământ, au existat şi dispărut pe 
parcursul perioadelor geologice între 96 şi peste 900 de specii. 
Extincţia, moartea unei specii apare ca o componentă permanentă în 
evoluţie. Noi ca specie fie vom dispare, fie ne vom transforma în timp, 
astfel încât peste zeci, sute de mii sau milioane de ani descendenţii 
noştri (dacă vor mai exista) vor fi radical diferiţi de noi. Existenţa unui 
individ este efemeră, între momentul naşterii şi al morţii, dar un fiziolog 
care studiază metabolismul sau respiraţia la un peşte îl consideră pe 
acesta un sistem stabil. Aceasta deşi în fiecare moment mii de celule 
din corpul peştelui mor, iar altele se formează prin diviziune. Un ecolog 
care studiază o populaţie de musculiţe de oţet nu este interesat de 
individ în sine, o musculiţă trăind doar câteva săptămâni, ci de populaţie 
ca sistem stabil. Perpetuarea populaţiei în timp este rezultatul natalităţii 
şi al mortalităţii indivizilor componenţi. Mergând mai departe pe scara 
spaţio-temporală, un extraterestru care ar studia viaţa la nivelul galaxiei 
ar avea o cu totul altă percepţie, asupra dispariţiei unei specii sau chiar 
a unei planete. 

Relativitatea 
scării spaţio-
temporale 
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Figura 1.8 – Dimensiunile şi durata unei generaţii reprezentate pentru 
diferite specii pe o scară dublu logaritmică. (a) protozoarul 
Pseudomonas; (b) crustaceul acvatic Daphnia sp.; (c) albină (Apis 
melifera); (d) muscă; (e) melc; (f) şoarece; (g) şobolan; (h) vulpe; (l) 
cerb; (j) rinocer; (k) balenă; (l) mesteacăn; (m) pin. 

 
 
 
 

TA 1.7 
În tabelul din figura 1.8 se observă că domeniile spaţiale şi temporale 
se suprapun. Explicaţi de ce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 18. 
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Răspunsuri la testele de autoevaluare 

 
TA 1.1 Anii ’90 care au culminat cu Summit-ul Pământului de la Rio de 
Janeiro şi cu semnarea şi ratificarea unui număr important de convenţii 
internaţionale (paginile 3 şi 4). 
 
TA 1.2 Aplicarea metodei istorice sugerează o colonizare în trecut a 
insulelor de către strămoşii speciilor actuale care aveau capacitatea de 
a zbura. Absenţa prădătorilor sau vânturile puternice au acţionat în 
direcţia selectării indivizilor care au pierdut capacitatea de zbor, ceea ce 
le-a permis fie să se deplaseze prin alergare mai repede sau să evite 
vânturile puternice care i-ar fi antrenat în larg. (secţiunea 1.2) 
 
TA 1.3 Protozoarul este un sistem biologic relativ simplu, unicelular. 
Este alcătuit din membrana plasmatică, nucleu, citoplasmă şi organite 
celulare. Pe lângă aceasta, pentru caracterizarea sa structurală este 
necesară cunoaşterea distribuţiei acestora în celulă precum şi a 
conexiunilor dintre acestea. (secţiunea 1.3) 
 
TA 1.4 Şoarecele este un sistem biologic. El necesită un aport 
permanent de hrană şi apă pentru a supravieţui, acestea reprezentând 
materia, energia şi informaţia conţinută în ele, cu entropie scăzută. 
Şoarecele elimină apoi materie şi energie degradată sub formă de 
fecale şi de urină. Pe lângă simpla acţiune de hrănire şoarecele 
primeşte permanent informaţii din mediul exterior prin intermediul 
organelor de simţ. (secţiunea 1.4) 
 
TA 1.5 Deoarece la majoritatea organismelor pluricelulare există 
materie vie şi în afara celulei. De exemplu, în corpul uman există lichide 
(plasma şi lichidul cefalorahidian) precum şi părţi din ţesutul osos şi 
cartilaginos ce nu sunt incluse în celule. Deşi aceste componente 
aparţin individului, ele nu se regăsesc la nivel celular. (secţiunea 1.5) 
 
TA 1.6 Moleculă-Chimie; Macromoleculă-Biochimie; Individ-Fiziologie; 
Atom-Fizică, Organit celular-Biologie celulară; Ţesut-Histologie; 
Populaţie-Ecologie. (secţiunea 1.6) 
 
TA 1.7 Domeniile spaţiale şi temporale se suprapun datorită diversităţii 
extrem de mari a sistemelor studiate. Astfel, domeniul spaţio-temporal 
populaţional acoperă atât o populaţie de microorganisme, dar şi una de 
elefanţi. Unităţile ierarhice superioare sunt la fel de eterogene şi 
variabile ca şi subsistemele care le alcătuiesc. (paginile 16-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
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A. Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare variantei sau 
variantelor corecte: 

 
1.1 Proprietăţile unui sistem sunt: 
 a. sumative 
 b. emergente 
 c. convergente 
 d. dispar prin integrare 
 
1.2 Ierarhia taxonomică se bazează pe: 
    a. Ordine    
      b. Organizare 
      c. Structură 
 
1.3 Ierarhia sistemelor  biologice se bazează pe: 
     a. Ordine    
      b. Organizare 
      c. Structură 
 
1.4 Care din următoarele reprezintă niveluri de organizare a materiei vii: 

   a. celulă   b. ţesut 
 c. individ   d. biotop 
 e. biocenoză   f. Ecosistem 

  Lucrarea de verificare 1 
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1.5 Care din următoarele sisteme nu sunt componente a ierarhiei 
sistemelor biologice: 
 a. populaţie 
 b. individ 
 c. biocenoză 
 d. biotop 
 
 
1.6 Entropia are valori mari în sisteme: 
 a. simple 
 b. complexe 
 c. cu organizare ridicată 
 d. cu organizare scăzută 
 
 
1.7 Sistemele vii sunt sisteme: 
 a. izolate 
 b. închise 
 c. deschise 
 
 
 
 
 
                 Total puncte 30 
 
 
 
 
B. Completaţi spaţiile libere. 
 
1.8 Primul nivel de organizare al materiei vii este 
___________________. 
 
1.9  ____________ este o măsură a gradului de dezorganizare dintr-un 
sistem. 
 
1.10 Ecosistemul este _________ nivel din ierarhia sistemelor 
ecologice. 
 
1.11 Scara spaţio-temporală este ____________ şi  depinde de nivelul 
de complexitate a sistemului. 
 
 
 
 
 
 

Total puncte 20 
 
 



Structura ierarhică a sistemelor biologice şi ecologice 
 

Proiectul pentru Învăţământ Rural 21 

C. Răspundeţi la următoarele întrebări în maxim 100 de cuvinte. 
 

1.12 Comentaţi poziţia populaţiei/speciei ca element de legătură între 
ierarhia organizatorică şi ierarhia taxonomică. 
 
1.13 Utilizaţi conceptul de entropie pentru a explica cererea sporită de 
energie a societăţii umane. 
 
1.14  Se estimează că un an din viaţa unui câine corespunde cu 
aproximativ şapte ani de viaţă pentru un om. Comentaţi acest aspect 
din perspectiva scării spaţio-temporale. 

 
Total puncte 50 
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Unitatea de învăţare 2 
 
Nivelul populaţional 
 

 
Cuprins 

 
 

Obiectivele unităţii de învăţare 2 22 
Informaţii generale despre evaluare 22 
 2.1 Populaţia ca nivel de organizare 23 
 2.2 Mărimea populaţiei 24 
 2.3 Structura pe vârste 31 
 2.4 Distribuţia în spaţiu 32 
 2.5 Dispersia 34 
 2.6 Structura genetică 37 
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare 37 
Bibliografie 38 

 
 
Obiectivele unităţii de învăţare 2 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, trebuie să fiţi capabili să: 

 Aplicaţi cunoştinţele legate de noţiunile de sistem, nivel de organizare şi structură în 
cazul populaţiei; 

 Definiţi şi caracteriza structura şi dinamica unei populaţii; 
 Explicaţi importanţa dispersiei pentru înţelegerea proceselor ecologice şi evolutive; 
 Dezvoltaţi capacitatea de analiză critică asupra problemelor legate de aspectele 

demografice şi alte caracteristici populaţionale, inclusiv asupra populaţiilor umane. 
 
 
Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate pe parcursul acestei 
unităţi de învăţare pot fi verificate pe baza celor şase teste de 
autoevaluare distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la 
sfârşitul unităţii de învăţare. Dacă nu aţi răspuns corect este necesar 
să parcurgeţi din nou secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra 
rezolvării testelor. Unele dintre testele de autoevaluare sunt foarte 
simple iar răspunsul lor este evident în text. Alte teste sunt mai 
complexe şi necesită o bună integrare a cunoştinţelor obţinute. 
Parcurgerea cu succes a testelor de autoevaluare are un rol important 
în fixarea cunoştinţelor şi în formarea unei imagini de ansamblu a 
materiei prezentate. Nivelul de dobândire a conceptelor şi procedurilor 
prezentate unităţile de învăţare 2 şi 3 va fi cuantificat pe baza notei 
obţinute la Lucrarea de verificare 2. Detaliile asupra modului de 
rezolvare şi condiţiile de transmitere a acesteia către tutore au fost 
prezentate în introducere. 
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2.1 Populaţia ca nivel de organizare 

 
Premiza de stabilitate este necesară pentru a studia orice nivel de 
organizare al materiei vii, în condiţiile în care se consideră subsistemele 
componente instabile. De exemplu, fiziologia trebuie să considere 
individul ca o entitate stabilă pentru a putea studia procesele şi 
mecanismele de autoreglare. La nivelul populaţiei, indivizii componenţi 
apar şi mor, nu persistă în timp, dar populaţia în ansamblu persistă, 
având continuitate în timp. 
 

Populaţia reprezintă forma elementară, necesară şi suficientă, de 
existenţă de sine stătătoare a speciei din punct de vedere genetic şi 
ecologic. 

 
Dacă individul există la scară de timp între două evenimente – apariţia 
(prin naştere, germinare, eclozare etc.) şi dispariţia prin moarte, o 
populaţie persistă atâta timp cât persistă indivizii componenţi, între 
două evenimente extreme – apariţia sa prin colonizare sau speciaţie şi 
dispariţia prin extincţie. 
 
Iepurii dintr-o pajişte reprezintă un exemplu de populaţie. Populaţia 
este reprezentată de totalitatea iepurilor din zona respectivă. Aceştia 
diferă între ei prin sex, vârstă şi teritoriul pe care îl ocupă, ei nefiind 
distribuiţi uniform. În ansamblu populaţia este dinamică atât datorită 
animalelor care se nasc dar şi celor care mor (fie din cauze naturale, 
de boli, fie omorâte de vulpi, lupi sau alţi prădători). Alţi iepuri migrează 
către alte zone sau pot veni din populaţii învecinate. În condiţiile unei 
ierni severe, a unei epidemii, a vânătorii excesive sau a transformării 
pajiştii în cartier de locuinţe, populaţia de iepuri poate dispare. 
 
Ca subsistem al biocenozei, populaţia este influenţată atât de factorii 
abiotici cât şi de alte populaţii din cadrul biocenozei, fie că este vorba 
de cele cu care stabileşte relaţii trofice (populaţiile ce reprezintă hrană 
şi populaţiile de prădători), relaţii de competiţie pentru resursa trofică 
şi/sau habitat, prezenţa unor paraziţii sau agenţi patogeni (figura 2.1). 
 
Considerând populaţia ca sistem biologic, urmează să o caracterizăm 
din punct de vedere structural şi funcţional. Aspectele structurale ale 
nivelului de organizare populaţional se referă la tipul şi numărul 
elementelor componente, distribuţia spaţială a acestora, conexiunile 
existente între ele precum şi dinamica lor temporală. Elementele 
componente sunt indivizii care diferă prin vârstă, sex, structura 
genetică şi poziţia spaţială. Numărul acestora, modul de distribuire în 
spaţiu, dinamica lor în timp, toate sunt importante în analiza aspectelor 
structurale. Aspectele funcţionale se referă la funcţiile realizate de 
populaţie în cadrul sistemului integrator care este biocenoza. În 
principal se referă la rolul populaţiei în fluxul de energie, materie şi 
informaţie. În continuare vor fi discutate aspecte legate de structura şi 
funcţiile populaţiei.  

Definiţie 

Exemplu 
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Figura 2.1 - Poziţia populaţiei în cadrul ecosistemului. Săgeţile 
reprezintă controlul sau influenţa exercitată de diferitele componente 
asupra celorlalte. 

 
Parametrii structurali ce caracterizează populaţia sunt: 
 

1. mărimea populaţiei  
 

2. structura pe vârste 
 

3. distribuţia în spaţiu 
 

4. structura genetică 
 

TA 2.1  
 
Populaţia reprezintă : 

a. un nivel de organizare al materiei vii 
b. un sistem supraindividual 
c. o categorie taxonomică 
d. forma elementară de existenţă şi de organizare a speciei 
 

 
 

2.2 Mărimea populaţiei 
 
Mărimea populaţiei se măsoară prin numărul de indivizi şi/sau 
densitatea acestora pe unitatea de suprafaţă sau volum. Numărul de 
indivizi dintr-o populaţie este dinamic, se modifică permanent (figura 
2.2). Au loc intrări de indivizi prin natalitate şi imigrare şi ieşiri de 
indivizi din populaţie datorită mortalităţii şi emigrării. Imigrarea şi 
emigrarea contribuie atât la menţinerea coeziunii interne a speciei, 
asigurând schimbul de informaţie genetică, cât şi la colonizarea de noi 
habitate. 

Caracterizarea 
structurală a 

populaţiei 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 37. 
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Figura 2.2 – Dinamica mărimii populaţiei prin intrările de indivizi 
datorită natalităţii şi imigrării şi a ieşirilor din populaţie datorită 
mortalităţii şi emigrării. 

 

Pentru o populaţie cu o rată de creştere exponenţială, rata de creştere 
poate fi calculată prin raportul dintre diferenţa numărului de indivizi (N) 
la momentul t şi numărul iniţial de indivizi (N0) şi intervalul de timp 
respectiv: 
 

Rata de creştere = ct
t
N

tt
NN ot =

Δ
Δ=

−
−

0

 

 
Dinamica mărimii populaţiei în timp se poate observa din Figura 2.3. 

 

 
 

În  figura 2.3 se observă că ratele de creştere în intervale diferite de 
timp nu sunt echivalente. Acestea sunt fie mai mari, fie mai mici 
comparativ cu rata medie de creştere (rata reală): 
(t2 – t1) < rata reală 
(t3 – t2) > rata reală 

Figura 2.3 – 
Creşterea 
exponenţială 
a efectivului 
unei populaţii 
în timp, 
pornind de la 
un număr 
iniţial de 
indivizi de N0. 
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Rata reală poate fi calculată doar instantaneu, prin derivare: 

rNNdbdNbN
dt
dN =−=−= )(    

 
unde dN/dt reprezintă rata modificării efectivului populaţiei în unitatea 
de timp, b reprezintă rata natalităţii iar d rata mortalităţii, iar r este rata 
intrinsecă de creştere ( NdtdNr 1⋅= ). 
 
Prin integrarea relaţiei se obţine: 

rt
t eNN ⋅= 0 , din care rezultă 

rt

o

t e
N
N =  

 
apoi prin logaritmare se poate obţine ecuaţia care caracterizează rata 
intrinsecă de creştere: 
 

t
NNrrt

N
N tt 0

0

lnlnln −=⇒=  

 
Din această ultimă relaţie se observă cum putem caracteriza cu 
ajutorul lui r dinamica efectivelor unei populaţii. Astfel: 
 
r > 0 corespunde unei creşteri numerice a populaţiei 
r = 0 corespunde unei populaţii cu efectiv staţionar 
r < 0 corespunde unei populaţii în scădere numerică 
 
Rata intrinsecă de creştere este un parametru fundamental ce 
caracterizează dinamica efectivului unei populaţii. Tabelul din figura 
2.4 oferă un exemplu privind modificările pe parcursul a cinci generaţii 
a efectivelor unor populaţii cu rate diferite de creştere. Se observă că 
la o rată intrinsecă de creştere r = 1 după cinci generaţii efectivul 
populaţiei creşte cu două ordine de mărime, în timp ce la o rată 
intrinsecă de creştere r = -1, populaţia dispare. 
 
 
Figura 2.4 - Dinamica efectivelor unei populaţii la care N0 = 100 de 
indivizi pe parcursul a cinci generaţii la diferite valori ale lui r.  
 

r   
nr. 
generaţii 

 
1 

 
0,1 

 
0 

 
- 0,1 

 
- 1 

0 100 100 100 100 100 
1 272 111 100 90 36 
2 740 121 100 80 13 
3 2.000 135 100 70 5 
4 5.460 149 100 67 1 
5 14.840 165 100 60 0 

 

Rata de 
creştere a 
populaţiei 
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TA 2.2 
 
1. Efectivul unei populaţii creşte prin: 
 a. natalitate 
 b. mortalitate 
 c. emigrare 
 d. imigrare 
 
2. Efectivul unei populaţii cu r > 0 va ______________ în timp. 
 
3. Definiţi cu propriile cuvinte rata intrinsecă de creştere. 
 
 

 
Deoarece resursele naturale de hrană şi habitat sunt finite, nu este 
posibilă o creştere numerică exponenţială pe o perioadă mare de timp. 
Creşterea este astfel limitată de cantitatea finită a resurselor. Fie o 
populaţie de mărime N care utilizează o resursă de hrană. Aceasta are 
o anumită viteză de regenerare (rată de producere). Abilitatea 
indivizilor din populaţie de a consuma hrana creşte proporţional cu 
disponibilitatea acesteia. Fie P rata de producere a resursei trofice 
(hrană) exprimată în cantitatea de hrană/energie produsă sau 
disponibilă în unitatea de timp, iar M cantitatea de hrană/energie 
necesară pentru fiecare individ din populaţie în unitatea de timp, atunci 
N·M reprezintă cantitatea de hrană/energie necesară pentru 
menţinerea unei populaţii alcătuită din N indivizi în unitatea de timp. 
Putem astfel defini capacitatea de suport a mediului K, unde K = 
P/M, ca numărul de indivizi pe unitatea de suprafaţă sau volum pentru 
care r = 0. 
 

 

Figura 2.5 – 
Relaţiile între 
efectivul unei 
populaţii (N) 
şi rata 
intrinsecă de 
creştere (r). 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 37. 

Capacitatea 
de suport a 

mediului 
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În figura 2.5 se observă că rata intrinsecă de creştere este maximă 
atunci când efectivul populaţiei este redus (N0) şi scade odată cu 
creşterea efectivelor populaţiei. Rata de creştere devine zero atunci 
când efectivul populaţiei atinge capacitatea de suport (K). Dacă 
efectivul populaţiei a depăşit capacitatea de suport, atunci rata 
intrinsecă de creştere devine negativă, determinând scăderea 
efectivului până la atingerea capacităţii de suport. Creşterea populaţiei 
dincolo de capacitatea de suport este posibilă doar pe termen scurt.  
 
Capacitatea de suport este determinată nu doar de accesibilitatea 
hranei, ci şi de alte resurse esenţiale. În figura 2.6 este reprezentată 
rata intrinsecă de creştere a unei populaţii de păsări în raport cu 
accesibilitatea locurilor de cuibărit, o resursă esenţială care limitează 
creşterea demografică. Cercul deschis reprezintă o scorbură 
neocupată, iar cercul negru o scorbură ocupată. Se observă că rata de 
creştere devine zero la densitatea maximă, atunci când toate 
scorburile sunt ocupate şi nu mai sunt resurse disponibile. Deoarece 
locurile de cuibărit sunt o resursă esenţială limitată, ele limitează 
efectivul populaţiei. 

 
Figura 2.6 – Reprezentarea  schematică a dependenţei dintre 
densitatea indivizilor dintr-o populaţie de păsări în raport cu 
disponibilitatea unei resurse esenţiale.  
 
La efective mici (N0) rata natalităţii este mult mai ridicată decât rata 
mortalităţii, de aceea rata intrinsecă de creştere (calculată ca diferenţa 
dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii) este mai mare decât zero. Rata 
natalităţii devine egală cu rata mortalităţii când este atinsă capacitatea 
de suport. În acest moment efectivul populaţiei rămâne stabil, având o 
rată de creştere zero. Dacă se depăşeşte capacitatea de suport, rata 
intrinsecă de creştere devine negativă, datorită valorii mai ridicate a 
ratei mortalităţii comparativ cu rata natalităţii (figura 2.7). 
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1. Creşterea efectivelor unei populaţii nu este nelimitată; se opreşte 
când este atinsă capacitatea de suport. Această valoare maximă este 
măsurată de K. 
2. Viteza cu care populaţia se apropie de valoarea maximă este 
determinată doar de rata intrinsecă de creştere r. Aceasta se 
calculează pentru o populaţie cu o structură de vârstă stabilă ca 
diferenţa dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii, în absenţa altor 
constrângeri din partea mediului. 
3. Rata intrinsecă de creştere a populaţiei este dependentă de 
efectivul populaţiei N. Cu cât populaţia are un efectiv mai mare cu atât 
va creşte mai încet. 
 

 
Cei doi parametri caracterizaţi anterior, respectiv r şi K sunt utilizaţi şi 
pentru descrierea diverselor strategii abordate de diferite populaţii, fie 
aparţinând unor specii diferite, fie aparţinând aceleiaşi specii, dar 
supuse unor presiuni variate din partea mediului înconjurător. Au fost 
descrise astfel două tipuri de strategii populaţionale (tabelul din figura 
2.8). Strategiile de tip r, caracterizează populaţiile ce investesc mai 
mult în reproducere şi mai puţin în competitivitate (de exemplu, dintre 
mamifere populaţiile de rozătoare). Populaţiile cu strategii de tip K se 
caracterizează prin indivizi ce investesc mai puţin în reproducere şi 
mai mult în sporirea ratei de supravieţuire, prin mărirea competitivităţii 
(de exemplu, populaţiile de carnivore mari). 

 
De exemplu, plantele anuale au o strategie de tip r. Cresc rapid şi 
produc cel mai adesea numeroase seminţe de dimensiuni mici. 
Plantele perene cresc încet, ating mai târziu maturitatea sexuală şi 
produc seminţe de dimensiuni mari (ex. stejarul). 

 

Figura 2.7 – 
Dependenţa 
ratelor de 
natalitate şi 
mortalitate 
de efectivul 
populaţiei. 

Concluzii 

Strategii 
populaţionale 
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Figura 2.8 – Comparaţie între parametrii populaţionali ce caracterizează strategiile tip r şi K. 

Parametrul Strategie tip r Strategie tip K 
Impactul variaţiei 
factorilor abiotici 
(clima) 

Variabilă şi/sau imprevizibilă, 
nesigură 

Destul de constantă şi sau 
previzibilă, mai sigură 

Mortalitatea Deseori catastrofală, 
nedirecţionată, independentă 
de densitate 

Direcţionată, dependentă de 
densitate 

Mărimea populaţiei Variabilă în timp, neechilibrată, 
de obicei sub capacitatea de 
suport a mediului (N < K). 
Frecvente depopulări urmate 
de recolonizări anuale 

Constantă în timp, echilibrată, 
atinge sau este aproape de 
capacitatea de suport a mediului  
(N = K). Nu sunt necesare 
 recolonizări. 

Competiţia intră şi 
interspecifică 

Variabile, în general slabe De obicei intense 

Durata vieţii Scurtă, de obicei sub un an Lungă, de obicei peste un an 
Eficienţă în: Productivitate Competiţie 
Stadiul succesional 
caracteristic 

Timpuriu Matur  

Selecţia naturală 
favorizează: 

1. Dezvoltarea rapidă 
2. Rată de creştere maximă 
3. Reproducere timpurie 
4. Dimensiuni corporale reduse 
5. Reproducerea o singură dată 
în cursul vieţii 
6. Descendenţi numeroşi, de 
dimensiuni reduse 

1. Dezvoltare lentă 
2. Capacitate competitivă mărită 
3. Reproducere întârziată 
4. Dimensiuni corporale mari 
5. Reproducerea de mai multe ori 
 în cursul vieţii  
6. Descendenţi puţini, de 
dimensiuni mari 

 
TA 2.3 
 
1. Peştii marini cel mai adesea depun un număr foarte mare de icre, de 
dimensiuni mici. Ce tip de strategie este aceasta ? 
 
2. O populaţie cu o strategie de tip _________ va avea efective relativ 
constante şi apropiate de capacitatea de suport. 
 
3. Care din aceste ecuaţii reprezintă rata intrinsecă de creştere? 
a. numărul total de indivizi/(mortalitate – natalitate) 
b. (natalitate – mortalitate)/numărul total de indivizi 
c. (mortalitate – natalitate)/numărul total de indivizi 
d. numărul total de indivizi/(natalitate – mortalitate) 
 
4. Studiaţi o populaţie de gândaci de făină ce numără 3000 de indivizi. 
Timp de o lună număraţi 150 de indivizi morţi şi 400 de indivizi 
metamorfozaţi din larve (echivalentul naşterilor). Estimaţi rata 
mortalităţii, rata natalităţii şi rata intrinsecă de creştere a populaţiei. 
Estimaţi mărimea populaţiei peste şase luni. 
 
 
5. Care este unitatea de măsură pentru capacitatea de suport? 
 

 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 37. 
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2.3 Structura pe vârste 
 

Structura pe vârste este un parametru important în definirea structurii 
unei populaţii. Cu excepţia populaţiilor ce constau din generaţii 
sezoniere sau anuale ce nu se suprapun (de exemplu plantele anuale), 
indivizii componenţi ai unei populaţii sunt grupaţi în diferite clase de 
vârstă. În funcţie de tipul de organism studiat, putem defini diverse 
clase de vârstă sau stadii de dezvoltare (de exemplu, la fluturi stadiul 
de ou, omidă, pupă şi adult sau la broaşte stadiile de ou, mormoloc şi 
broască). Din punct de vedere ecologic distingem doar trei categorii de 
vârstă, criteriul definitoriu fiind capacitatea de a participa la efortul 
reproductiv populaţional. Cele trei vârste ecologice sunt (1) 
prereproductivă (juvenili), (2) reproductivă (adulţi), şi (3) 
postreproductivă (senescentă). Durata de viaţă precum şi raportul 
dintre diferitele clase de vârstă ecologice sunt determinate atât de 
factori interni cât şi de factori externi. 
 
Ponderea celor trei clase de vârstă se reprezintă grafic prin intermediul 
piramidei de vârstă. Se pot distinge trei tipuri de piramide, fiecare 
caracteristică unei anumite structuri populaţionale (figura 2.9). Fiecare 
populaţie este caracterizată printr-o anumită durată de existenţă, 
limitată în timp şi spaţiu. O populaţie nou formată prin colonizarea unui 
nou habitat, are la început puţini indivizi, dar o rată a fecundităţii şi a 
natalităţii ridicate. Structura pe clase de vârstă în acest stadiu este de 
tipul 1. După ce întregul habitat favorabil este colonizat iar efectivul 
populaţiei se apropie de capacitatea de suport a mediului, efortul 
populaţiei este direcţionat mai mult spre sporirea capacităţii de 
supravieţuire şi mai puţin spre reproducere. Structura pe vârste în 
acest stadiu este cel mai bine aproximată de tipul 2 de piramidă. 
Populaţia se poate menţine în această stare un timp teoretic nelimitat. 
Datorită însă dinamicii sistemelor ecologice şi biologice după un timp 
populaţia poate intra într-o fază de declin, când succesul reproductiv 
este limitat iar efectivele populaţiei scad. Această fază de declin este 
caracteristică unei piramide de tip 3 şi indică scăderea efectivelor 
populaţiei respective. Tranziţiile de stare sunt însă posibile între toate 
cele trei tipuri de structuri. 

 
Figura 2.9 – Piramida vârstelor reprezentată pentru trei populaţii cu 
structuri diferite.  

Clase de 
vârstă 

ecologice 

Piramida 
vârstei 
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Figura 2.10 -  Piramida vârstelor pentru o populaţie umană. În stânga, 
cu negru sunt reprezentaţi bărbaţii iar în dreapta, cu alb, femeile.  
 
Piramida de vârste poate include şi raportul între sexe pentru diferitele 
clase de vârstă, informaţia înglobată fiind în acest caz mai complexă 
(figura 2.10). Se observă că piramida nu este simetrică, mortalitatea 
caracteristică fiecărei clase de vârstă fiind diferită între sexe. 

 
TA 2.4 
 
1. Caracterizaţi piramida vârstelor din figura 2.10. 
 
 
 
2. În care din cele trei tipuri de piramide din figura 2.9 consideraţi că se 
încadrează populaţia României. Justificaţi. 
 
 
 

 
2.4  Distribuţia în spaţiu 
 

Distribuţia în spaţiu a speciilor şi a populaţiilor componente este 
determinată de prezenţa unui habitat favorabil. O specie ocupă astfel 
un areal geografic în cuprinsul căruia se găsesc populaţiile 
componente (figura 2.11). În cadrul unei biocenoze (nivelul de 
organizare integrator) indivizii unei populaţii pot fi distribuiţi fie grupat, 
uniform sau aleatoriu (figura 2.12). 
 
Habitatul reprezintă componenta vie sau nevie ocupată de indivizii 
componenţi ai unei populaţii. 
Arealul geografic reprezintă teritoriul ocupat de populaţiile 
componente ale unei specii. 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 37. 

Definiţie 
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Majoritatea populaţiilor constau din indivizi distribuiţi întâmplător în 
mediu. Distribuţia grupată este întâlnită fie la animalele cu 
comportament social (furnici, albine, pelicani, lupi etc.), fie la plantele 
cu potenţial redus de dispersie la care seminţele ajung în vecinătatea 
plantei mamă. Distribuţia uniformă este cea mai rar întâlnită, fiind 
caracteristică doar pentru animalele teritoriale ce populează medii 
relativ omogene. 

 
 

 
Figura 2.12 – Reprezentarea schematică a celor trei tipuri majore de 
distribuţie spaţială (a) randomică sau întâmplătoare, (b) uniformă sau 
regulată, (c) grupată. 

 
 

TA 2.5 
 
1. O populaţie este cel mai adesea distribuită uniform şi cu aceeaşi 
densitate pe tot arealul.    

a. Adevărat  
b. Fals 

 
 
2. O populaţie de lupi este distribuită __________________. 
 
 

 

Figura 2.11 - Arealul 
geografic al unei 
populaţii sau specii 
poate fi definit şi ca 
regiunea în care rata 
intrinsecă de creştere r 
are valori mai mari sau 
egale cu zero. 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 38. 

Distribuţia 
în spaţiu 
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2.5 Dispersia 

Există două tipuri diferite de dispersie, în funcţie de factorul 
declanşator: 
 
A. O specie ocupă un anumit areal dacă aceasta este favorabil şi 
accesibil (i) zona conţine resursele necesare existenţei unei populaţii; 
(ii) zona nu este neospitalieră datorită prezenţei unor competitori, 
prădători sau paraziţi/patogeni; sau (iii) dacă indivizii din acea specie 
pot ajunge acolo deoarece nu există nici o barieră geografică de 
netrecut (dispersie pentru colonizare). 
 
 
Dispersia se referă la capacitatea de diseminare a descendenţilor. 
Include atât emigrarea, respectiv ieşirea de indivizi din populaţie, cât 
şi imigrarea, respectiv intrarea de indivizi în populaţie. 
 
B. Mediul este dinamic iar speciile pentru a supravieţui schimbărilor, fie 
ele schimbări graduale (de exemplu schimbările climei) sau perturbări 
bruşte (de exemplu evenimente extreme cum ar fi incendiile sau 
inundaţiile), trebuie fie să se poată adapta (nu întotdeauna posibil pe 
termen scurt), fie să se deplaseze. Deplasarea indivizilor pentru a 
supravieţui schimbărilor necesită abilitatea de dispersie (dispersie 
pentru supravieţuire). 
 
Dispersia este realizată prin intermediul unor propagule. Acestea pot fi 
seminţe, spori, fragmente de plante capabile să devină plante adulte 
sau cel puţin o pereche (mascul şi femelă) în cazul animalelor cu 
reproducere sexuată. 
 
Propagula reprezintă orice parte a unui organism sau grup de 
organisme capabil să dea naştere unei noi populaţii reproductive.  
 
Procesul de dispersie poate fi clasificat în raport cu mai multe criterii: 
 
1. În raport cu nivelul de organizare al sistemelor biologice implicate 
 a. Nivel individual - dispersie in cadrul arealului (inter-
populaţională): importantă pentru a menţine coeziunea genetică a 
populaţiilor unei specii în cadrul arealului lor geografic. În absenţa 
dispersiei populaţiile componente sunt izolate şi evoluează 
independent, putând da naştere în timp la specii noi. 
 b. Nivel populaţional - dispersie în afara arealului existent, permite 
stabilirea de noi populaţii şi extinderea arealului.  
 c. Nivel biocenotic – dispersie biogeografică, când un ansamblu de 
specii se extinde şi colonizează zone noi. Acest proces a fost dominant 
după retragerea gheţarilor, când suprafeţe mari de uscat eliberate de 
gheaţă au fost colonizate. 
 
2. În raport cu mecanismul de dispersie se pot împărţi în: 
 
a. pasive, abiotice  
 

Definiţie 

Definiţie 

Mecanisme 
de dispersie 
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- apă (hidrochorie): seminţe cu coajă, animale acvatice ce utilizează 
curenţii pentru migraţie; 
 - aer (anemochorie): seminţe de plante (ex. păpădia), unele specii de 
păsări si păianjeni; 
- aer şi apă (anemohidrochorie): unele seminţe de plante (ex. 
seminţele de plop). 
 
b. pasive, biotice – vectorul ce transportă seminţele este animal 
(zoochorie). 
- exozoochorie: seminţele se fixează pe exteriorul animalului sau sunt 
ascunse de animale. 
- endozoochorie: seminţele sunt mâncate de animal şi tranzitează prin 
tubul digestiv. 
- antropochorie: atunci când omul transportă propagulele. 
 
c. active – propagulele se deplasează singure (păsări, larvele 
planctonice ale organismelor acvatice, peşti, unele mamifere, reptile, 
insecte zburătoare etc.).  
 
De exemplu, flora arhipelagului Galapagos este reprezentată de 378 
de specii, care se estimează că au colonizat insulele fie aduse de apă 
(9%), fie de vânt (31%), dar cele mai multe transportate de păsări 
(60%) (Figura 2.13). Se observă că dacă în prima parte seminţele 
transportate abiotic au dominat, după dezvoltarea covorului vegetal, 
domină zoochoria. 
 

 
 
 
3. În raport cu scara spaţio-temporală se disting două tipuri de 
dispersie: 
 
a. dispersie în spaţiu, atunci când propagulele se răspândesc în 
teritoriu. 
 
b. dispersie în timp, atunci când propagulele sunt forme de rezistenţă 
ce pot supravieţui timp îndelungat şi germinează sau eclozează după 
un interval de timp. Astfel, seminţele din sol se constituie într-o 

Figura 2.13 – 
Căile de dispersie 
ale plantelor pe 
insula Krakatoa 
după erupţia din 
1886.  

Exemplu 
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adevărată ‘bancă de seminţe’ ce aşteaptă condiţii favorabile pentru a 
putea germina. O serie de organisme acvatice inferioare, caracteristice 
bălţilor temporare (cum sunt filopodele de exemplu), depun ouă de 
rezistenţă. Acestea nu eclozează decât după ce au trecut printr-o 
perioadă de uscăciune. Nu toate ouăle eclozează însă în acelaşi timp, 
unele necesită mai multe cicluri apă-uscare. La un moment, dat 
eclozează ouă depuse la momente diferite de timp, uneori la diferenţe 
de ani şi chiar zeci de ani. 

 
Dispersia nu este un proces uniform şi constant în timp şi spaţiu. 
Intensitatea procesului de dispersie poate creşte fie prin (i) sporirea 
numărului de propagule (costisitor din punct de vedere energetic şi nu 
foarte eficient), fie prin (ii) creşterea abilităţilor de dispersie (adaptări 
structurale la plante sau comportamentale la animale). 
 
De exemplu, în Panama, pe două hectare de pădure tropicală umedă 
au fost identificate 58 specii de arbori şi 56 de specii de păsări. Pe 
insula Puerco situată în apropiere, care are o suprafaţă de 70 ha, au 
fost identificate doar câte 20 specii de păsări şi arbori. Aceasta se 
datorează limitării impuse de capacitatea diferită de dispersie a unor 
specii. 

 
Extinderea arealului prin dispersie are loc atunci când: 
 
1. O barieră geografică este fie eliminată, fie poate fi ocolită datorită 
unor procese geologice, sau unor activităţi antropice. De exemplu, în 
timpul glaciaţiunilor nivelul Oceanului Planetar a scăzut cu până la 100 
m, ceea ce a făcut ca unele insule să fie conectate la continent (cazul 
Marii Britanii şi a Irlandei). În perioadele secetoase un râu poate să nu 
mai reprezinte o barieră geografică de netrecut pentru multe 
organisme. Inundaţiile, pe lângă efectul devastator asupra 
ecosistemelor terestre, realizează conectarea, chiar dacă pe timp 
scurt, a unor ecosisteme acvatice altfel izolate. 
 
2. O zonă anterior neospitalieră devine ospitalieră. Aceasta se poate 
datora fie dispariţiei unor prădători sau specii competitoare, fie 
colonizării de către o specie care reprezintă o resursă necesară. 
 
3. Modificări evolutive ale unei specii care poate coloniza un areal 
anterior neospitalier sau poate depăşi bariere geografice. Astfel o serie 
de specii îşi îmbunătăţesc capacitatea de dispersie prin sporirea 
capacităţii de deplasare sau a toleranţei faţă de condiţii de mediu ostile 
(lipsa apei, frigul sau căldura excesivă, concentraţia ridicată de săruri 
din sol etc.). Modificările pot fi şi doar comportamentale. Astfel, omul a 
putut practic coloniza întregul uscat datorită unor adaptări 
comportamentale sau progrese tehnologice cum ar fi: utilizarea focului, 
construirea de baraje şi sisteme de irigaţii, comerţul cu sare, 
construirea de adăposturi sau utilizarea peşterilor ca locuinţe etc 

 
 

Exemplu 

Sporirea 
potenţialului 
de dispersie 
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TA 2.6 
Răspundeţi pe scurt (maxim 50 cuvinte) la următoarele trei întrebări: 
 
1. Cum trebuie să fie o sămânţă pentru a fi dispersată de vânt? 
 
 
 
2. Unde veţi găsi cel mai adesea plantele ale căror seminţe sunt 
dispersate de apă? 
 
 
 
3. Unde vom găsi cel mai adesea seminţele transportate de om? 
 
 
 
 

2.6 Structura genetică 
 
Fiecare individ din cadrul populaţiei posedă o structură genetică 
proprie, cel mai adesea unică. Ecologia nu este direct interesată decât 
de unele aspecte legate de diversitatea genetică din cadrul indivizilor 
componenţi ai populaţiei. Cel mai important aspect este reprezentat de 
sexul indivizilor componenţi la speciile cu reproducere sexuată. 
Raportul între sexe este cel mai important parametru ce caracterizează 
modul cum sunt distribuiţi indivizii din populaţie între cele două sexe. În 
figura 2.10 este reprezentată structura pe vârste diferenţiat pentru cele 
două sexe. 

 
Răspunsuri la testele de autoevaluare 
 

TA 2.1 a, b, d. (pagina 22). 
 
TA 2.2 (1) a şi d; (2) creşte. (secţiunea 2.2). 
 
TA 2.3 (1) tip r; (2) tip K ; (3) b  (4) aplicând ecuaţiile : 
Rata mortalităţii = numărul de indivizi morţi/numărul total de indivizi = 
150/3000 = 0,05 
Rata natalităţii = numărul de indivizi născuţi/numărul total de indivizi = 
400/3000 = 0,133 
Rata intrinsecă de creştere = rata natalităţii – rata mortalităţii = 0,133 – 
0,05 = 0,083 
Estimarea mărimii populaţiei după şase luni conform ecuaţiei 
Nt = N0 ert = 3000 ·e0,083·6 = 4945 gândaci 
(5) număr de indivizi. (secţiunea 2.3). 
 
TA 2.4 (1) caracterizează o populaţie în expansiune; (2) populaţia 
României se încadrează aproximativ într-o piramidă de vârste de tip 3, 
senescentă. Aceasta se datorează scăderii natalităţii din ultimii 15 ani, 
odată cu creşterea speranţei de viaţă. (pagina 31-32). 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de 
la pagina 38. 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
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TA 2.5 (1) b; (2) grupat. (pagina 33). 
 
TA 2.6 (1) uşoară, cu formaţiuni care să permită plutirea în aer ; (2) în 
apă sau în vecinătatea acesteia; (3) în aşezări umane sau în 
vecinătatea acestora. (secţiunea 2.6). 
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Obiectivele unităţii de învăţare 3 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, trebuie să fiţi capabili să: 
 
Descrieţi structura ecosistemului, rezultat din însumarea biotopului şi a biocenozei, dar şi a 
interacţiunilor dintre ele; 

 Explicaţi dinamica parametrilor abiotici ce condiţionează compoziţia specifică a 
biocenozei; 

 Explicaţi deosebirile dintre cele trei medii de viaţă: terestru, acvatic marin şi acvatic 
dulcicol; 

 Utilizaţi conceptul de nişă ecologică pentru a caracteriza rolul unei populaţii în 
ecosistem; 

 Explicaţi complexitatea structurală a biocenozei pe baza relaţiilor interspecifice; 
 Identificaţi şi să caracterizaţi structura trofică a biocenozei; 
 Dezvoltaţi capacitatea de a interpreta şi analiza proprietăţile structurale ale unui 

sistem biologic. 
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Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate pe parcursul acestei 
unităţi de învăţare trebuie verificată pe baza celor nouă teste de 
autoevaluare distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la 
sfârşitul unităţii. Dacă nu aţi răspuns corect este necesar să parcurgeţi 
din nou secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra rezolvării 
testelor. Unele dintre testele de autoevaluare sunt foarte simple iar 
răspunsul lor este evident în text. Alte teste sunt mai complexe şi 
necesită o bună integrare a cunoştinţelor obţinute. Parcurgerea cu 
succes a testelor de autoevaluare are un rol important în fixarea 
cunoştinţelor şi în formarea unei imagini de ansamblu a materiei 
prezentate. Nivelul de dobândire a conceptelor şi procedurilor 
prezentate unităţile de învăţare 2 şi 3 va fi cuantificat pe baza notei 
obţinute la Lucrarea de verificare 2 de la sfârşitul acestei unităţi. 
Detaliile asupra modului de rezolvare şi condiţiile de transmitere a 
acesteia către tutore au fost prezentate în introducere. 

 
3.1 Biotopul 

 
Toate organismele vii îşi desfăşoară activitatea pe diferite         
componente nevii ce aparţin hidrosferei, păturii superioare a litosferei 
şi/sau păturii inferioare a atmosferei. Ansamblul acestor componente 
nevii reprezintă biotopul. Astfel, biotopul pentru populaţiile de 
organisme acvatice (peşti, plante acvatice, alge, larve de insecte, melci 
etc.) este reprezentat de apa lacului respectiv. Apa prezintă o serie de 
caracteristici fizico-chimice iar lacul are o anumită formă, adâncime, 
suprafaţă şi perimetru. Viaţa organismelor acvatice este determinată de 
aceşti parametri, dar şi acestea, prin activitatea biologică pe care o 
desfăşoară influenţează biotopul. Prin fotosinteză este fixat dioxidul de 
carbon şi este degajat oxigen în apă iar prin procesele de respiraţie 
oxigenul este consumat şi se eliberează dioxid de carbon. În condiţii 
favorabile de temperatură şi în prezenţa unor compuşi anorganici cu 
azot, fosfor, siliciu şi alte elemente fotosinteza este mai intensă iar 
concentraţia în apă acestor compuşi scade. În acest mod parametrii 
fizico-chimici ai apei se modifică permanent. 
 
Biotopul reprezintă componenta nevie a ecosistemului, aflat în strânsă 
interdependenţă cu biocenoza. Biotopul este constituit din totalitatea 
factorilor abiotici la nivel local precum şi de interacţiunile dintre aceştia. 
 
Putem astfel afirma că factorii abiotici au o influenţă majoră asupra 
sistemele biologice dar sunt la rândul lor influenţaţi de acestea (figura 
3.1). 

Definiţie 
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Figura 3.1 – Relaţiile dintre factorii abiotici (constituiţi în biotop) şi 
sistemele biologice (reprezentate de biocenoză). 
 
Factorii abiotici nu sunt statici, ei variază atât în timp cât şi în spaţiu. De 
exemplu, concentraţia de oxigen din sol este extrem de importantă 
pentru organismele de acolo. Cu cât coborâm mai adânc în sol cu atât 
concentraţia de oxigen va fi mai scăzută, fiind influenţată atât de 
accesibilitatea aerului cât şi de intensitatea proceselor respiratorii ale 
organismelor din sol. Temperatura aerului variază în limite destul de 
mari, deseori cu zeci de grade Celsius în decurs de câteva ore. 
Dinamica factorilor abiotici este relativă în funcţie de scara spaţio-
temporală. Astfel, unii factori cum ar fi cei geologici sunt percepuţi ca 
fiind constanţi, dar la scară de timp geologică sunt extrem dinamici. De 
exemplu, structura actuală a biosferei este în mare măsură rezultatul 
derivei plăcilor continentale şi mişcărilor tectonice. Deoarece factorii 
abiotici sunt foarte importanţi pentru existenţa organismelor vii consider 
necesar să caracterizez mai în detaliu dinamismul acestora. 
 
Caracterizarea factorilor abiotici se poate realiza după mai multe criterii, 
cele mai importante fiind dinamica acestora şi importanţa lor pentru 
sistemele biologice. Caracterul dinamic al factorilor abiotici este 
caracterizat de doi parametri: periodicitate şi amplitudine (figura 3.2).  
 
Prin combinarea acestor două criterii putem împărţi factorii abiotici în 
patru categorii: 

1. Factori abiotici periodici cu amplitudine mică 
2. Factori abiotici periodici cu amplitudine mare 
3. Factori abiotici neperiodici cu amplitudine mică 
4. Factori abiotici neperiodici cu amplitudine mare 

 

Figura 3.2 – 
Clasificarea 
factorilor 
abiotici în 
funcţie de 
periodicitate 
şi 
amplitudine. 

Dinamica 
factorilor 
abiotici 
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Periodicitatea este şi ea o noţiune relativă. Ca să înţelegem mai bine 
trebuie să facem referire la scara spaţio-temporală (vezi capitolul 1.6). 
Astfel, la scară de timp geologică glaciaţiunile din ultimele milioane de 
ani au fost periodice, deşi la scara de timp umana de zeci până la sute 
şi mii de ani aceste procese pot părea constante. În general, adaptat la 
scara spaţio-temporală a ecosistemelor, considerăm periodică variaţia 
unui factor abiotic care se repetă cel puţin la câţiva ani odată. Astfel, 
putem considera ca factori periodici atât alternanţa zi-noapte şi 
mareele, cât şi fenomenul climatic El Niño care are loc odată la câţiva 
ani (figura 3.3). Se observă cum într-un an tipic vânturile pe direcţia NE 
şi SE converg deasupra Indoneziei determinând precipitaţii puternice 
(a). În plus, masele de apă caldă se acumulează în vestul Pacificului. În 
partea estică, vântul puternic ce bate pe direcţia est-vest (adică de pe 
coasta Americii de Sud spre Australia şi Asia) deplasează mase mari de 
apă caldă de suprafaţă. Acest lucru determină crearea unui curent 
ascendent ce aduce la suprafaţă mase de apă rece din profunzime de-a 
lungul Ecuatorului şi al coastei Americii de Sud. Odată cu începerea 
fenomenului El Niño, vânturile din SE se reduc ca intensitate şi 
determină o scădere în intensitate a curenţilor oceanici verticali, 
permiţând maselor de apă caldă din vest să se deplaseze spre est (b). 
În timp, masele de apă caldă din vestul Pacificului se extind spre est 
ajungând în centrul Pacificului. Acest fenomen ţine de obicei din iunie 
până în august şi poate fi precedat sau urmat de o încălzire a coastei 
peruviene, determinând precipitaţii sporite în Ecuador şi Peru. 

Cadrul 3.1 - Fenomenul climatic El Niño 

Primele referiri la acest fenomen climatic datează din secolul al 18-lea, când marinarii din 
Peru au numit El Niño curentul cald ce se deplasa de la nord la sud. Acesta apărea anual 
de Crăciun în largul coastelor peruviene. În spaniolă El Niño înseamnă copilul, şi se referă 
la Isus. Pe parcursul anului, domină un curent rece ce se deplasează în direcţie inversă 
(de la sud spre nord). El este datorat vântului puternic ce bate pe direcţia est-vest şi 
determină un curent vertical ce aduce la suprafaţă apele reci de adâncime, bogate în 
nutrienţi (săruri de azot, fosfor, siliciu şi microelemente). Acest curent vertical este cauza 
ce favorizează realizarea unei producţii piscicole foarte ridicate în zonă. Spre sfârşitul lunii 
decembrie, curentul vertical se reduce mult ca amploare determinând apariţia apelor mai 
calde şi sărace în nutrienţi ce indică sfârşitul sezonului de pescuit. 

Pe parcursul anilor s-a observat că în unii ani (odată la 2-7 ani) curentul cald era mai 
intens şi asociat cu perioade de umiditate extremă de-a lungul coastei peruviene, în mod 
normal foarte secetoasă. Într-un an El Niño, vânturile din est scad ca intensitate iar curenţii 
verticali ecuatoriali ce aduc la suprafaţă mase de apă rece sunt aproape suprimaţi. 
Termoclina (zona din coloana de apă unde are loc o schimbare bruscă de temperatură cu 
adâncimea) se aplatizează iar mase de apă caldă apar în est. Această deplasare 
determină o modificare a regimului normal de precipitaţii şi determină eliberarea unor mari 
cantităţi de căldură în atmosferă. Energia eliberată se propagă în atmosferă şi afectează 
climatul în tot bazinul Oceanului Pacific (vezi figura 3.3). Capacitatea de a anticipa cu 
precizie acest fenomen ar oferi mari beneficii ţărilor din zonă. 

Exemplu 
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Figura 3.3 – Schimburile termice la nivelul atmosferei şi maselor de apă 
ale Oceanului Pacific într-un an tipic (a) şi într-un an când are loc 
fenomenul El Niño (b). 
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Importante pentru ecosistem sunt variaţiile periodice ale factorilor 
abiotici şi cele neperiodice cu amplitudine mare. Spunem despre 
variaţiile periodice că au caracter de regim şi induc adaptări la 
populaţiile din biotopul respectiv, acţionând astfel ca factori de selecţie. 
Astfel, populaţiile se adaptează la aceste variaţii şi pot tolera un anumit 
domeniu de variaţie. Cu cât amplitudinea este mai mare (respectiv 
diferenţa între valoarea minimă şi cea maximă) şi adaptările induse de 
respectivul factor abiotic sunt mai puternice. Astfel, briza mării induce 
adaptări comportamentale la insectele zburătoare, limitând perioadele 
de zbor. Dacă zboară atunci când bate vântul există riscul să fie 
antrenate în larg şi să se înece. Vânturile extrem de puternice din sudul 
Oceanului Indian au făcut ca toate insectele din insulele Kerguelen să 
fie nezburătoare. Capacitatea de a zbura nu mai prezintă un avantaj 
pentru dispersie, insulele fiind mici şi izolate. Insectele zburătoare nu 
mai pot coloniza alte teritorii, iar riscurile asociate zborului pe vânturi 
puternice sunt prea ridicate. 
 
Variaţiile neperiodice cu amplitudine mare, ce depăşesc ca amploare 
variaţiile periodice, au caracter de perturbări. Ele induc o mortalitate 
severă la nivelul populaţiilor, fără însă a manifesta selectivitate de 
aceea populaţiile nu se pot adapta la perturbări. Recenta catastrofă 
provocată de tsunami în 2004, în Asia de Sud-Est, a cauzat numeroase 
distrugeri, dar nu a indus evident adaptări. 
 
Din perspectiva rolului şi importanţei factorilor abiotici pentru 
structurarea şi funcţionarea biocenozei, aceştia pot fi grupaţi în două 
categorii: factorii abiotici ce reprezintă resurse şi cei ce reprezintă 
condiţii. Includerea în una sau alta din aceste două categorii este 
relativă în funcţie de populaţia considerată, sau chiar de clasa de vârstă 
sau de sexul indivizilor componenţi. Gruparea nu se doreşte a fi 
absolută ci relativă.  
 
Astfel, factorii ce reprezintă resurse sunt cei necesari pentru 
supravieţuirea şi existenţa organismelor vii. De exemplu, concentraţia 
de oxigen din sol (pentru organismele de la nivelul solului), sau dizolvat 
în apă (pentru organismele acvatice), cantitatea de apă disponibilă în 
sol sau în ape de suprafaţă (pentru organismele terestre), cantitatea 
nutrienţilor şi microelementelor din sol şi apă,  a dioxidului de carbon din 
aer sau dizolvat în apă (pentru organismele fotosintetizante), toate 
reprezintă resurse. Energia radiantă solară din domeniul vizibil (lumina) 
este o resursă pentru organismele fotosintetizante, dar este o condiţie 
pentru cele mai multe animale care se bazează pe simţul văzului. 
 
Factorii ce reprezintă condiţii sunt în general factori limitanţi ai 
diverselor procese de la nivelul ecosistemului. Aceşti factori pot stimula 
(dacă sunt factori periodici, cu amplitudine mică ce induc adaptări) sau 
pot inhiba (în principal dacă sunt factori neperiodici cu amplitudine mare 
ce induc o mortalitate ridicată şi neselectivă). 
 

Exemplu 

Clasificarea 
factorilor 
abiotici 
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TA 3.1 
 
1. Daţi un exemplu în care temperatura este factor cu caracter de regim 
şi factor cu caracter de perturbare. 
 
 
 
2. Care din următoarele cazuri reprezintă variaţii periodice ale factorilor 
abiotici : 
 a. succesiunea anotimpurilor 
 b. alternanţa zi-noapte 
 c. uraganele 
 d. mareele 
 
 

3.2 Legea toleranţei 
 
În continuare vă voi prezenta un aspect cunoscut de multă vreme, în  
special fiziologilor vegetali. Aceştia au constatat că atunci când se 
aplică plantelor concentraţii crescute din diferiţi compuşi chimici 
necesari creşterii (îngrăşăminte şi microelemente), se observă că într-o 
primă fază plantele cresc mai mult şi mai repede, direct proporţional cu 
concentraţia compusului chimic respectiv. La concentraţii mai mari 
creşterea este stopată, iar dacă se continuă adăugarea în mediul de 
cultură se observă o inhibiţie a creşterii la concentraţii mari, ce poate 
duce până la moartea plantei.  
 
Fiecare specie este adaptată să tolereze variaţia diferiţilor factori 
abiotici pe un anumit domeniu de valori. Populaţiile sunt adaptate la un 
anumit domeniu de variaţie care poate fi îngust sau foarte larg şi nu la o 
valoare constantă a factorului abiotic. Variaţia factorului de mediu 
afectează atât indivizii componenţi, cât şi populaţia în ansamblu. La 
nivel individual adaptările se concretizează prin modificări fiziologice, în 
timp ce la nivel populaţional se concretizează prin modificări ale 
numărului de indivizi, ale densităţii sau biomasei.  

 
Figura 3.4 ilustrează modul în care se distribuie indivizii unei populaţii 
de-a lungul unui gradient de mediu. Acesta poate fi termic, hidric, de 
salinitate, al concentraţiei de nutrienţi sau oxigen etc. Răspunsul 
populaţiei poate fi măsurat fie prin numărul de indivizi, prin densitatea 
acestora, prin cantitatea de substanţă organică sau în echivalent 
energetic (de exemplu kcal/individ în unitatea de timp şi/sau suprafaţă). 
Se observă că pot fi delimitate două praguri: pragul de supravieţuire şi 
pragul de reproducere. Acestea împart domeniul de variaţie al factorului 
abiotic în trei nivele distincte. Există astfel un prag dincolo de care 
persistenţa populaţiei în timp este posibilă, indivizii pot supravieţui, 
creşte şi stoca suficientă energie pentru a se putea reproduce. 
Domeniul de variaţie al factorului abiotic corespunzător acestui nivel 
este domeniul de optim. La valori mai mari şi mai mici decât valorile 
din domeniul de optim se situează domeniul de toleranţă. În cadrul 

Adaptările 
populaţiilor la 

variaţia 
factorilor de 

mediu 

 
Răspundeţi 
doar în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
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acestui domeniu indivizii pot supravieţui, pot creşte, dar nu pot acumula 
suficientă energie pentru reproducere. În afara domeniilor de toleranţă 
sunt situate domeniile de pessim, unde supravieţuirea indivizilor din 
populaţie este posibilă doar un timp limitat, pe baza rezervelor 
energetice acumulate. Strict din punctul de vedere al factorilor abiotici, 
putem considera că speciile rare sunt cele ale căror cerinţe fiziologice 
şi/sau comportamentale nu le permit să fie nicăieri abundente, 
deoarece nu pot obţine un profit energetic net. 

 

 
Figura 3.4 – Reprezentarea grafică a modului în care se distribuie indivizii unei populaţii în 
funcţie de valorile unui factor de mediu. Unde r reprezintă rata intrinsecă de creştere (vezi 
capitolul 2.2). 
 
 

În funcţie de amplitudinea domeniului de variaţie al factorului abiotic 
definim două categorii de populaţii: cele care pentru un anumit factor 
abiotic tolerează un domeniu larg (se numesc specii euribionte), cele 
care tolerează un domeniu intermediar (specii mezobionte) şi cele care 
tolerează un domeniu îngust (specii stenobionte). Putem astfel defini 
speciile în funcţie de toleranţa lor la temperatură (stenoterme şi 
euriterme), salinitate (stenohaline şi eurihaline), presiune (stenobat şi 
euribat) etc. (vezi capitolul 3.6). 
 
Nutrient se referă la o substanţă necesară pentru hrănirea unui 
organism, ce constituie fie o sursă de energie fie o componentă 
structurală. 

Definiţie 

Clasificarea 
populaţiilor 
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TA 3.2 
 
Somonii trăiesc toată viaţa în ocean, dar migrează pentru reproducere 
spre izvoarele râurilor. Cum pot fi caracterizaţi în funcţie de toleranţa lor 
la salinitate? 
 
 
 

3.3 Clasificarea factorilor abiotici 
 

Factorii abiotici componenţi ai biotopului cu impact asupra biocenozei 
pot fi grupaţi în mai multe categorii: 
1. factori cosmici 5. factori fizici 
2. factori geologici      5.1 temperatura 
3. factori geografici      5.2 lumina  
    3.1 poziţia pe glob       5.3 focul 
    3.2 altitudinea 6. factori chimici 
    3.3 adâncimea       6.1 salinitate 
    3.4 expoziţia       6.2 oxigen 
    3.5 panta       6.3 pH 
    3.6 morfologia       6.4 nutrienţi 
4. factori mecanici       6.5 microelemente 
    4.1 vânt       6.6 poluanţi 
    4.2 apă  

Aceşti factori nu acţionează izolat, din interacţiunea lor rezultând clima, 
care poate fi caracterizată în funcţie de scara spaţială în macroclimat 
(la nivel macroregional sunt definite zonele climatice majore: 
ecuatorială, tropicală, temperată, arctică şi antarctică), mezoclimat (la 
nivel regional) şi microclimatul (la nivel local). Dintre factorii abiotici 
vom discuta mai pe larg doar doi, respectiv temperatura şi focul.  
 
Temperatura este unul din cei mai importanţi factori abiotici cu impact 
major asupra sistemelor ecologice. De exemplu, zonele climatice 
majore sunt determinate în funcţie de temperatură (figura 3.5). Se 
observă că temperatura variază linear cu latitudinea, dar nu toţi factorii 
abiotici variază în acelaşi mod. 
Marea majoritate a organismelor vii tolerează doar un domeniu îngust 
de temperatură, situat în jurul unor valori medii , dar există grupe de 
organisme adaptate şi la temperaturile extreme din izvoarele termale, 
sau din zonele alpine, arctice sau antarctice. Multe organisme vii pot 
supravieţui perioadelor termice nefavorabile datorită unor forme de 
rezistenţă (ouă, spori, seminţe etc.), unor adaptări fiziologice (estivare, 
hibernare), sau comportamentale (de exemplu oamenii construiesc 
adăposturi, folosesc îmbrăcăminte şi foc). 
TA 3.3 
De ce migrează unele specii de păsări? 
 
 
 
 

Factori 
abiotici
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Figura 3.5 – Variaţia de-a lungul unui gradient latitudinal a principalilor factori abiotici ce 
determină zonarea vegetaţiei.  
 

Focul este un alt factor cu impact major asupra ecosistemelor terestre. 
Astfel, incendiile distrug sau afectează vegetaţia, modificând compoziţia 
specifică. În urma incendiilor rămân zone denudate de vegetaţie, negre 
de cenuşa, unde temperatura solului poate fi cu câteva grade mai 
ridicată faţă de zonele nearse datorită absorbţiei sporite a radiaţiilor. 
Incendiile determină de asemenea evacuarea tuturor animalelor mari 
sau suficient de mobile, deşi ouăle, larvele sau puii sunt adesea ucişi. 
Multe din animalele mici sau puţin mobile sunt ucise fie direct, fie 
indirect prin distrugerea sau modificarea habitatului. Focul determină şi 
mineralizarea rapidă a substanţei organice, permiţând eliberarea 
microelementelor şi nutrienţilor în sol, deşi unii compuşi cum sunt azotul 
şi sulful pot fi pierduţi prin volatilizare. Acest proces cuplat cu impactul 
termic asupra organismelor din sol poate induce modificări importante 
în structura acestuia. Din momentul în care a învăţat să utilizeze focul 
omul l-a folosit foarte des, adesea nediscriminativ. De exemplu, 
momentul colonizării de către populaţiile umane a arhipelagurilor din 
Pacific, a Australiei şi Noii Zeelande pot fi destul de bine datate după 
frecvenţa mult mai ridicată a incendiilor devastatoare ce au dus la 
modificarea vegetaţiei. Trebuie însă menţionat că există o serie de tipuri 
de sisteme ecologice unde incendiile naturale periodice (cu caracter de 
regim) au indus adaptări specifice la nivelul speciilor în vederea 
minimalizării pierderilor. 
 

3.4 Prezentarea comparativă a principalelor medii de viaţă 
 
Principalele trei medii de viaţă sunt acvatic marin, acvatic dulcicol şi 
terestru. Viaţa a apărut în apă şi toate formele de viaţă cunoscute conţin 
în organismul lor o cantitate apreciabilă de apă. De aceea 
caracteristicile fizico-chimice ale apei pot explica în mare parte 
deosebirile dintre cele trei medii de viaţă precum şi adaptările induse 
organismelor ce le ocupă. 

Exemplu 
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1. Densitatea ridicată a apei. 
 
Apa este de 775 ori mai densă decât aerul. Deoarece densitatea 
specifică a organismelor vii este doar puţin mai mare, ele pot 
supravieţui foarte bine în mediul acvatic. Astfel, întregul volum 
reprezentat de mediul acvatic, atât cel marin cât şi cel dulcicol este 
colonizat permanent de organisme. Consecinţe sunt extrem de 
importante: 
•  Viaţa în mediul acvatic se realizează astfel într-un cadru 
tridimensional (volum) în timp ce viaţa în mediul terestru se desfăşoară 
preponderent într-un cadru bidimensional (suprafaţă).  
• Organismele din mediul acvatic nu necesită organe de susţinere; când 
acestea există sunt folosite pentru deplasare. 
• Plantele acvatice pot fi aproape în totalitate consumate, producţia 
primară fiind mult mai rapid reciclată comparativ cu cea terestră.  
Plantele terestre se confruntă pe de o parte cu lipsa de apă, care 
trebuie pompată contra gravitaţiei la înălţimi mari (în cazul arborilor şi 
arbuştilor), iar pe de alta cu necesitatea dezvoltării unei structurii de 
susţinere. Aceasta este alcătuită din celuloză şi lignină, compuşi foarte 
greu degradabili. Astfel, dacă o plantă acvatică este alcătuită aproape 
în totalitate din ţesuturi vii, la copacii de dimensiuni mari, mai mult de 
90% din biomasa lor ajunge să fie reprezentat de structurile de 
susţinere şi doar o mică parte din celule şi ţesuturi vii. 
•  Deplasarea pe uscat este mult mai uşoară faţă de mediul acvatic. De 
aceea, pentru a diminua consumul energetic, organismele acvatice 
utilizează metode de dispersie pasive, utilizând curenţii de apă. 
 
2. Prezenţa sărurilor în mediul marin. 

 
Concentraţia în săruri a oceanului planetar este similară cu compoziţia 
şi concentraţia acestora din organismele vii. Aceasta face ca echilibrul 
osmotic să fie uşor de atins pentru organismele din mediul marin, care 
nu necesită adaptări specifice. Pentru a coloniza însă mediul acvatic 
dulcicol, organismele marine trebuie să limiteze pierderile de săruri care 
ar difuza în mediul extern şi să împiedice apa să pătrundă în organism. 
Aceasta se realizează fie prin dezvoltarea unor mecanisme de excreţie 
eficiente care elimină apa în exces, prin izolarea ţesuturilor şi a fluidelor 
interne de apa din exterior şi/sau prin mecanisme active de menţinere a 
concentraţiei interne de săruri. De aceea, la organismele acvatice 
dulcicole menţinerea echilibrului osmotic se realizează cu consum mare 
de energie. 

Apa ca mediu 
de viaţă 

Realizarea 
echilibrului 

osmotic 
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3. Capacitatea deosebită a apei de a dizolva compuşi organici şi 
anorganici. 
 
Solubilitatea unei game extrem de largi de compuşi chimici în apă, 
facilitează transferul acestor compuşi din mediu în corpul organismelor 
vii şi înapoi în mediu. Din această cauză plantele şi microorganismele 
acvatice pot prelua compuşii chimici dizolvaţi prin întreaga suprafaţă a 
corpului. Astfel, importanţa rădăcinilor pentru plantele acvatice este mult 
diminuată. De asemenea, circuitele biogeochimice sunt mult mai rapide 
în mediul acvatic (vezi capitolul 4.4). 
 
4. Stratificarea pe verticală în mediul acvatic. 
 
Gradienţii verticali determinaţi de presiunea hidrostatică, temperatură, 
salinitate, densitate, lumină, concentraţia de oxigen dizolvat, 
concentraţia de nutrienţi, etc. împart masa apei în zone cu grade diferite 
de atractivitate pentru organisme. De aceea, mediul marin, în pofida 
aparentei omogenităţi, oferă condiţii extrem de variate şi dinamice în 
timp şi spaţiu. Aceasta face ca organismele acvatice să fie distribuite 
neuniform şi să migreze periodic între corpuri de apă cu caracteristici 
diferite. Curenţii de apă verticali şi orizontali sunt de aceea factori 
esenţiali în structurarea comunităţilor acvatice. 
 
Sistemele acvatice marine sunt mult mai complex structurate pe 
verticală. Deoarece apa pură are densitatea maximă în stare lichidă la 
temperatura de 40C şi nu în stare solidă ca majoritatea elementelor şi 
compuşilor chimici, apa mai caldă va ‘pluti’ la suprafaţă pe mase de apă 

Figura 3.6 –
Dinamica numărului 
de specii de 
organisme acvatice 
în funcţie de 
salinitatea apei. 
Observaţi ca 
bogăţia specifică 
maximă este fie la 
apă dulce, fie 
corespunzător 
salinităţii oceanului 
planetar, de 35‰. 

Stratificarea 
pe verticală 
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cu temperatură mai scăzută şi densitate mai mare. Salinitatea 
influenţează la rândul ei densitatea. La concentraţii scăzute de săruri în 
apă densitatea este mai scăzută. Pe măsură ce concentraţia de săruri 
dizolvate creşte, creşte şi densitatea apei. Densitatea depinde deci atât 
de temperatură cât şi de salinitate. Densitatea maximă a apei de mare 
este la -20C. 
 
Lumina scade direct proporţional cu adâncimea şi transparenţa apei. 
Singurul parametru care creşte constant odată cu adâncimea este 
presiunea hidrostatică, cu cât coborâm la adâncimi mai mari cu atât 
presiunea creşte. La fiecare 10 m adâncime, presiune creşte cu o 
atmosferă (figura 3.7). 
 

 
Figura 3.7 – Stratificarea pe verticală a temperaturii, salinităţii, densităţii şi a luminii la 
nivelul oceanului planetar.  
 
 

Densitatea mai scăzută a stratului superficial reprezintă o piedică în 
amestecarea apei. Astfel, Marea Neagră este stratificată pe verticală 
(tabelul din figura 3.8, figura 3.9). La adâncime, temperatura şi 
salinitatea sunt constante, ceea ce încetineşte procesul de înnoire al 
apei. Practic avem de a face cu o masă de apă cu densitate mai 
scăzută ce ‘pluteşte’ pe mase de apă cu o densitate mai ridicată. Din 
această cauză straturile nu se amestecă iar zonele situate la o 
adâncime mai mare de 150-200 m sunt complet lipsite de oxigen. Din 
cauza absenţei oxigenului nu pot trăi acolo decât bacterii anaerobe. 
Acestea utilizează în procesul respiraţiei alţi compuşi chimici în locul 
oxigenului, generând în schimb produşi extrem de toxici şi nocivi: 
hidrogen sulfurat (H2S) şi amoniac (NH3). 

 

Exemplu 
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Figura 3.8 – Stratificarea pe verticală a Mării Negre. Sunt prezentate pentru cele cinci 
zone de adâncime caracteristicile fizico-chimice (respectiv temperatura, salinitatea şi 
concentraţia de hidrogen sulfurat) precum şi perioada medie în care se împrospătează 
masele de apă datorită schimburilor realizate cu Marea Marmara.  
 
Strat Adâncime

a maximă 
(m) 

Temperatura
(0C) 

Salinitatea
(‰) 

Hidrogen 
sulfurat 
(mg/l) 

Timpul de 
retenţie 

(ani) 
Stratul  
superficial 

150-200 0-25 15-19 0 20 

Prima haloclină/termoclină 250 8,2 21,2-21,6 0,4-1 700 
Masa profundă 
intermediară 

1000 8,7-9,0 22,3 8 1100 

A doua 
haloclină/termoclină 

1200 9 22,31-
22,36 

9 1300 

Masa profundală abisală 2200 9 22,3 12 2000 
 

 
Figura 3.9 - Reprezentarea schematică a stratificării pe verticală a Mării 
Negre. Caracteristicile fiecărui strat sunt prezentate în tabelul din figura 
3.8. 

 
Marea Neagră este o mare recentă. Până acum aproximativ opt mii de 
ani era un lac cu apă dulce, aflat cu cel puţin 50 m sub nivelul actual. 
Ipoteze recente sugerează că apa din Marea Mediterană (cu o salinitate 
mare, de 37‰) a reuşit să erodeze strâmtoarea Bosfor şi să pătrundă în 
Marea Neagră, modificând atât salinitatea cât şi nivelul mării care a 
crescut până aproape de nivelul actual. Stratificarea apei s-a realizat 
rapid, ducând la izolarea maselor de apă din profunzime. Se estimează 
că în decurs de mai puţin de 2000 de ani de la pătrunderea apelor Mării 
Mediterane, peste jumătate din volumul de apă a devenit anoxic, masa 
de apă lipsită de oxigen urcând rapid de la 2200 m adâncime până la 
150-200 m de suprafaţă (figura 3.10). 

 
Stratul  superficial

Prima haloclină/termoclină

Masa profundă intermediară

A doua haloclină/termoclină

Masa profundală abisală

 

Exemplu 
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Figura 3.10 – Dinamica interfeţei hidrogen sulfurat-oxigen (respectiv 
adâncimea stratului de apă oxigenat) în funcţie de adâncime din 
momentul în care apele Mării Mediterane au pătruns în Marea Neagră 
până în prezent. 
 
TA 3.4 
 
1. În Marea Mediterană trăiesc de trei ori mai multe specii de viermi 
policheţi, de patru ori mai multe specii de moluşte şi de 11 ori mai multe 
specii de briozoare decât în Marea Neagră. Cum explicaţi aceasta? 
 
 
 
 
2. În ce mod determină densitatea apei din zona superficială a 
ecosistemelor acvatice marine  stratificarea pe verticală a apei? 
 
 
 
 
3. Ce s-ar întâmpla dacă apa ar avea densitatea maximă în stare 
solidă ? 
 
 
 
4. Ce procese influenţează salinitatea în straturile superficiale ale 
oceanului ? 
 
 
 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 71. 
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3.5 Biocenoza 
 

Un biolog sau ecolog care vizitează pentru prima dată o localitate va 
putea anticipa ce plante şi animale va întâlni. Cu cât va avea mai multe 
informaţii despre acea localitate (poziţie geografică, altitudine, climă, 
sol, hidrologie, impact antropic din trecut şi prezent, tipul de vegetaţie 
etc.) cu atât va putea estima mai precis ce specii va întâlni. Faptul că 
aceste previziuni pot fi făcute se datorează unor legităţi ce determină 
modul în care sunt distribuite şi asociate organismele vii. 
 
Biocenoza reprezintă un nivel supraindividual de organizare al 
materiei, alcătuit din populaţii interdependente funcţional ce ocupă un 
biotop, capabil de productivitate biologică. Este alcătuită din totalitatea 
populaţiilor animale, vegetale şi microbiene ce coexistă într-un anumit 
biotop. 
 
Habitatul reprezintă locul (volumul sau suprafaţa) unde îşi desfăşoară 
activitatea un individ, indivizii unei populaţii sau un ansamblu de indivizi 
din populaţii diferite. Include atât factorii abiotici de mediu (spaţiul fizic) 
cât şi alte organisme. Astfel, pentru o populaţie de insecte corticole, 
habitatul lor este reprezentat de scoarţa copacilor, pentru o populaţie de 
guvizi habitatul este reprezentat de zona nisipoasă sau stâncoasă 
litorală, iar pentru o populaţie de endoparaziţi habitatul este reprezentat 
de organele din corpul gazdei parazitate. 
 
În capitolul anterior am analizat structura biotopului iar în prezentul 
capitol vom discuta structura biocenozei. Astfel, vom avea o imagine 
mai clară a structurii ecosistemului. Biocenoza fiind un sistem, analiza şi 
caracterizarea structurii acesteia implică utilizarea definiţiei date în 
capitolul 1.3. Conform definiţiei, structura se referă la tipul şi numărul 
elementelor componente, distribuţia spaţială a acestora, conexiunile 
existente între ele precum şi dinamica lor temporală. Elementele 
componente ale biocenozei sunt indivizii grupaţi în populaţii de animale, 
plante şi microorganisme. Dinamica în timp a populaţiilor în cadrul 
biocenozei va fi discutată ulterior în capitolul referitor la succesiunea 
ecologică (vezi capitolul 4.6). 
 
Faptul că distribuţia speciilor nu este întâmplătoare este rezultatul 
interacţiunii unui număr foarte mare de factori ce afectează atât 
distribuţia fiecărei specii în parte, cât şi modul în care sunt asociate 
speciile în cadrul biocenozei. Acest mod de grupare a speciilor în 
biocenoză necesită o explicaţie a proceselor răspunzătoare. Procesele 
ce determină compoziţia specifică a unei biocenoze variază în funcţie 
de scara spaţială şi temporală. Astfel, la scară spaţială şi temporală 
mare procesele determinante sunt doar procese abiotice, cum ar fi: 
tectonica plăcilor, modificările nivelului mării, modificări climatice, 
modificări ale curenţilor oceanici etc. La scară spaţială şi temporală 
mică procesele sunt mult mai variate şi includ, alături de procese 
abiotice, şi o serie de procese biotice. Procesele abiotice răspunzătoare 
de prezenţa sau absenţa unor specii în biocenoză se referă la diverse 
perturbări, cum ar fi incendiile, uraganele, inundaţiile sau erupţiile 

Definiţie 

Scara spaţio-
temporală 
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vulcanice. Procesele biotice includ atât aspecte evolutive (cum ar fi 
adaptarea şi extincţia locală), cât şi procese ecologice legate fie de 
capacitatea de dispersie caracteristică fiecărei specii în parte (vezi 
capitolul 2.5), fie de interacţiunile dintre specii (predatorism, parazitism, 
competiţie, mutualism etc.). 
 
TA 3.5 
1. Biocenoza este: 
  a. un nivel supraindividual 
  b. o categorie taxonomică 
  c. un subsistem al biotopului 
   d. un nivel de organizare  
 
2. Diversitatea specifică este aproximativ aceeaşi pe tot Pământul. 
  a. Adevărat      b. Fals 
 

 
 

3.6 Nişa ecologică 
 
Pentru a putea înţelege modul în care este structurată o biocenoză, 
trebuie să ne întoarcem la elementele componente ale acesteia, 
respectiv la populaţii. Astfel, o populaţie de piţigoi dintr-o pădure poate 
supravieţui şi se poate reproduce dacă sunt satisfăcute o serie de 
cerinţe minimale. Păsările au nevoie de condiţii de mediu prielnice în 
ceea ce priveşte temperatura, durata anotimpurilor, umiditatea şi altele, 
de locuri adecvate de cuibărit, de hrană (reprezentată preponderent de 
insecte). În acelaşi timp existenţa lor este ameninţată de prezenţa unor 
prădători (pisici sălbatice, păsări răpitoare) şi a unor paraziţi sau agenţi 
patogeni. Orice modificare a acestor parametri se repercutează asupra 
populaţiei ţintă. De exemplu, omul poate afecta direct sau indirect 
supravieţuirea populaţiei de piţigoi printr-o serie de activităţi cum ar fi: 
tăierea pădurii ce duce la dispariţia locurilor de cuibărit şi obligă 
populaţia să emigreze, tratamentele cu insecticide ce pot ucide rapid 
toţi indivizii din populaţie sau pot cauza o reducere drastică a sursei de 
hrană etc. Toate aceste interacţiuni între populaţia de piţigoi, biotop şi 
alte populaţii de animale sau plante sunt incluse în conceptul de nişă 
ecologică. 
 
Nişa ecologică reprezintă rolul unei populaţii în ecosistem. Nişa 
include spaţiul fizic ocupat de indivizii populaţiei, cerinţele de mediu, 
precum şi poziţia populaţiei în reţeaua trofică. 
 
Nişa ecologică a unei populaţii include spaţiul fizic ocupat de indivizii 
acelei populaţii, rolul funcţional al acestora în cadrul biocenozei precum 
şi poziţia lor în funcţie de valorile factorilor de mediu (temperatură, 
umiditate, pH etc.). Ca să înţelegem mai bine conceptul de nişă 
ecologică vă voi prezenta separat cele trei componente ale acesteia, 
respectiv (i) nişa spaţială, (ii) nişa trofică şi (iii) nişa multidimensională. 

 
(i) Nişa spaţială sau nişa habitat se referă strict la spaţiul fizic ocupat 
de indivizii unei populaţii din cadrul unui ecosistem. Acesta poate fi atât 

Definiţie 

Exemplu 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
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o componentă a biotopului (de exemplu apa pentru organismele 
acvatice, suprafaţa solului pentru majoritatea organismelor terestre, o 
peşteră etc.) sau o componentă vie (de exemplu scoarţa unui copac 
reprezintă habitatul organismelor corticole, corpul organismului gazdă 
este habitatul pentru paraziţii respectivului individ). Unele specii cu un 
ciclu de dezvoltare complex pot ocupa habitate diferite în funcţie de 
stadiul de viaţă. Acesta este cazul unor animale terestre care se 
reproduc în mediul acvatic cum sunt ţânţarii sau amfibienii. La aceste 
animale ouăle sunt depuse în apă, din ele ies larve ce trăiesc câteva 
săptămâni sau luni în apă, apoi se metamorfozează şi părăsesc apa. 
 
(ii) Nişa trofică indică poziţia populaţiei respective în reţeaua trofică, 
respectiv ce mănâncă indivizii respectivei populaţii şi cine îi mănâncă. 
Această componentă a nişei ecologice o voi prezenta mai în detaliu în 
cadrul structurii trofice a biocenozei (vezi capitolul 3.9). 
 
(iii) Conceptul de nişă multidimensională este aparent mai abstract. El 
se referă la modul în care sunt distribuiţi indivizii dintr-o populaţie în 
raport cu variaţia factorilor abiotici. Când am prezentat legea toleranţei 
(vezi capitolul 3.2) am arătat că indivizii se distribuie diferit în funcţie de 
variaţia în gradient a unui factor abiotic, majoritatea fiind cantonaţi într-
un domeniu numit zona de optim. Distribuţia astfel obţinută nu 
corespunde însă unei situaţii reale, numărul de factori abiotici ce 
condiţionează şi limitează distribuţia indivizilor dintr-o populaţie fiind 
foarte mare (vezi capitolul 3.1). Deşi fiecare din factorii abiotici induce 
un răspuns specific al indivizilor din populaţie, distribuţia reală este 
rezultatul cumulării răspunsurilor individuale la factorii de mediu 
dominanţi. Practic, pentru a delimita această componentă a nişei 
trebuie să stabilim modul în care se distribuie indivizii din populaţie 
conform legii toleranţei pentru mai mulţi parametri abiotici. Figura 3.11 
ilustrează schematic această abordare. Astfel în (a) este reprezentat 
domeniul de optim şi toleranţă al unei populaţii în raport cu variaţia în 
gradient a unui singur factor abiotic – temperatura. Dacă la acesta mai 
adăugăm un al doilea factor abiotic umiditatea (c), se delimitează o 
suprafaţă care include ambele domenii de variaţie în cadrul căreia îşi 
desfăşoară activitatea indivizii populaţiei. Putem merge şi mai în detaliu, 
pentru a identifica domeniile de optim şi toleranţă în funcţie de aceşti 
doi factori (b). Se observă că domeniul de optim are suprafaţă mai mică 
corespunzătoare intersectării celor două domenii de optim. Dacă 
mergem mai departe şi includem în grafic o a treia variabilă de mediu, 
concentraţia de nutrienţi (d), se delimitează în cadrul celor trei axe de 
coordonate un volum ce corespunde spaţiului ocupat de indivizii 
populaţiei respective. Evident că putem continua acest exerciţiu şi să 
luăm în considerare şi alte variabile de mediu, dar nu vom putea să le 
mai reprezentăm grafic. 
 

Distribuţia 
indivizilor în 
funcţie de 
parametrii 

abiotici 
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Figura 3.11 – Ilustrarea conceptului de nişă multidimensională.  

 
Am arătat că nişa ecologică a unei populaţii nu include doar locul unde 
trăiesc indivizii componenţi, ci şi totalitatea cerinţelor de mediu precum 
şi relaţiile de hrană stabilite cu alte populaţii. În concluzie, putem afirma 
că fiecare populaţie ocupă o nişă ecologică unică în cadrul unei 
biocenoze. 
 
Nişa ecologică a unei populaţii este caracterizată cel mai bine prin 
lăţimea nişei. Lăţimea poate fi măsurată în cazul populaţiilor animale 
cel mai adesea în raport cu (1) gradul de utilizare a habitatului sau 
habitatelor potenţiale şi (2) gradul de utilizare al resursei de hrană 
(resursa trofică).  

 
 
Cadrul 3.2  Lăţimea nişei 
 
(1)  Gradul de utilizare al habitatului. Indivizii unei populaţii de şopârle nu sunt distribuiţi 
uniform în ecosistem, ei fiind grupaţi în zonele favorabile, fără vegetaţie abundentă, 
eventual stâncării. Astfel, într-un ecosistem de fâneaţă am putea distinge mai multe tipuri 
potenţiale de habitate: un crâng de arini, tufărişuri de măceşe, muşuroaie de furnici sau 
cârtiţă, o pajişte orientată spre sud mai uscată şi cu vegetaţie de dimensiuni mici, o zonă 
mlăştinoasă, o pajişte orientată spre nord, mai umedă şi cu vegetaţie înaltă, stâncării etc. 
Şopârlele vor fi în majoritate localizate în zona de stâncărie şi pajiştea cu orientare sudică, 
lipsind din crângul de arini şi din pajiştea cu orientare nordică. Dacă includem în calcul şi 
ponderea de reprezentare a diferitelor habitate şi gradul de ocupare al acestora de indivizii 
din populaţie, putem estima gradul de utilizare al habitatului. 
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(2) Gradul de utilizare al resursei trofice. O populaţie de broaşte râioase se hrăneşte cu 
nevertebratele de la nivelul solului. Deoarece broaştele reacţionează la mişcare, ele vor 
captura orice animal care se deplasează în raza lor vizuală şi este suficient de mic ca să 
poată fi înghiţit (broaştele înghiţind prada întreagă). Pe măsură ce indivizii cresc se 
modifică şi domeniul de dimensiuni al prăzilor consumate, în ansamblu populaţia 
consumând pradă cu un anumit domeniu de dimensiuni. În figura 3.12 este reprezentat 
modul în care indivizii a două populaţii de amfibieni consumă nevertebratele (acestea 
reprezentând resursa trofică) în funcţie de dimensiunile acestora. Indivizii din populaţia A 
sunt specializaţi pe un domeniu de dimensiuni mici al resursei trofice, în timp ce indivizii 
din populaţia B consumă animale de dimensiuni mai mari. Lăţimea nişei trofice 
(reprezentate prin săgeţi) este fie îngustă, în cazul populaţiei A, sau lată în cazul populaţiei 
B. Populaţiile care sunt specializate pe un domeniu restrâns al resursei au o nişă îngustă, 
iar cele specializate pe un domeniu larg (generaliste) au o nişă largă. 
 

 
Conceptul de nişă îngustă şi largă este o dezvoltare a noţiunilor 
prezentate în capitolul anterior (vezi capitolul 3.2). Astfel populaţiile care 
tolerează un domeniu larg de temperatură se numesc euriterme, în timp 
ce cele ce tolerează doar un domeniu îngust se numesc stenoterme. 
Generalizând, numim euribionte populaţiile cu domenii largi de 
toleranţă faţă de parametri abiotici şi/sau cu nişe trofice sau habitat largi 
şi stenobionte populaţiile specializate, cu domenii de toleranţă, nişe 
trofice şi/sau habitat înguste. 

 

 
 
Figura 3.12 – Lăţimea nişei trofice în cazul a două populaţii. Populaţiile 
care sunt specializate pe un domeniu restrâns al resursei au o nişă 
îngustă (stânga), iar cele specializate pe un domeniu larg (generaliste) 
au o nişă largă (dreapta). 
 
Ce se întâmplă atunci când două populaţii de păsări insectivore ce 
coexistă într-o biocenoză consumă acelaşi timp de hrană? În perioadele 
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ecologice 
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când hrana este abundentă şi efectivele populaţiilor sunt mici nu sunt 
probleme. În perioadele de secetă sau primăvara, când hrana este mai 
puţin abundentă, indivizii celor două populaţii devin competitori pentru o 
resursă limitată. Ca să putem compara cele două populaţii se utilizează 
conceptul de suprapunere a nişelor. În domeniul de suprapunere, cele 
două populaţii sunt în competiţie pentru resurse, ceea ce implică un 
consum energetic ridicat (figura 3.13). În timp, specia mai competitivă 
pe domeniul respectiv va elimina specia mai puţin competitivă sau cele 
două populaţii vor evita competiţia prin diferite mecanisme, cel mai 
adesea prin specializare pe un domeniu mai îngust al resursei.  

 

 
Figura 3.13 - Reprezentarea nişelor trofice în funcţie de dimensiunile 
hranei pentru două populaţii aparţinând unor specii ce consumă acelaşi 
tip de hrană, dar de dimensiuni diferite. (a) Suprapunerea nişelor 
generează competiţie pentru resursa trofică; (b) evitarea competiţiei se 
poate realiza prin specializarea pe un anumit domeniu de dimensiuni al 
hranei şi astfel duce la îngustarea nişei.  
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Competiţia pentru habitat poate fi datorată şi unei suprapuneri parţiale 
sau totale a nişei multidimensionale (figura 3.14). 

 
 

 
Figura 3.14 -  Reprezentarea schematică a suprapunerii nişei 
multidimensionale (în acest caz bidimensională) pentru două specii. 
 
Tendinţa în natură este de a evita competiţia în zona de suprapunere 
prin specializarea pe un domeniu mai îngust al resursei. Acest lucru 
permite coexistenţa unui număr mai ridicat de specii ce utilizează 
aceeaşi resursă. Câteva exemple în acest sens ne sunt oferite de 
arhipelagurile insulare, unde un număr redus de imigranţi de pe 
continent au evoluat în timp formând mai multe specii, fiecare îngust 
specializată pe un anumit tip de resursă. Astfel, cele 14 specii de 
cinteze din arhipelagul Galapagos (genul Geospiza, descrise prima dată 
de Darwin şi de aceea numite şi  «cintezele lui Darwin») derivă dintr-un 
singur strămoş comun, care a colonizat insulele acum 2-3 milioane de 
ani. Întrucât insulele au suprafeţe mici iar resursele de hrană sunt 
limitate, competiţia pentru hrană este intensă, în special în anii secetoşi. 
Cintezele s-au specializat în timp prin modificarea formei şi mărimii 
ciocului. Acesta permite adaptarea la un anumit tip de hrană 
(preponderent seminţe de mărimi şi consistenţă diferite) ce poate fi 
exploatată cu maxim de eficienţă, evitând astfel competiţia cu celelalte 
populaţii (figura 3.15). 
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Figura 3.15 – Forma capului la câteva specii reprezentative de cinteze din Insulele 
Galapagos (Geospiza sp.), precum şi la păsările din familia Drepanididae din Insulele 
Hawaii ce au suferit adaptări similare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7  Caracteristicile structurale ale biocenozei 
 

Numărul de specii pe glob a crescut în timp, datorită unei rate de 
speciaţie mai mare decât rata extincţiilor. Aceasta în pofida unor 
perioade de extincţii masive care au dus temporar la scăderea 
numărului de specii. De ce are fiecare biocenoză doar un anumit număr 
de specii? De ce respectivele specii şi nu altele? De ce nu găsim şi alte 
specii, din cele care pot fi comune în biocenozele învecinate? Aceasta 
deoarece structura biocenozei nu este rezultatul însumării 
întâmplătoare de specii, iar speciile sunt asociate în biocenoze după 
anumite reguli. În continuare voi încerca să ofer câteva răspunsuri 
acestor întrebări. 

TA 3.6  
 
1.  Nişa ecologică include: 

 a. nişa trofică 
 b. nişa termică 
 c. nişa habitat 
 d. nişa multidimensională 
 

2. Care din nişele trofice ale următoarelor specii se suprapun? 
 

1. Şalău 2. Iepure 
3. Căprioară 4. Piţigoi 
5. Sticlete 6. Vulpe 
7. Crap 8. Ştiucă 
9. Lup 10. Caras 
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Prezenţa unei specii într-o anumită biocenoză depinde în primul rând de 
biotop. Acest aspect l-am discutat deja într-un capitol anterior (vezi 
capitolul 3.1). Alt factor implicat în structurarea biocenozei îl reprezintă 
interacţiile dintre specii. În continuare vă voi prezenta două aspecte 
importante pentru înţelegerea structurii biocenozei (i) numărul de specii 
dintr-o biocenoză şi (ii) modul de asamblare al speciilor într-o 
biocenoză. 
 
(i) Numărul de specii dintr-o biocenoză depinde de o multitudine de 
factori abiotici şi biotici. În general, numărul de specii creşte în timp 
(vezi şi capitolul 4.6), prin diversificarea relaţiilor interspecifice şi 
creşterea complexităţii biocenozei. În figura 3.15 se observă cum 
fiecare specie utilizează o porţiune a resursei cu o anumită lăţime 
(reprezentată printr-o linie îngroşată), ce se suprapune pe o anumită 
porţiune cu nişa speciilor ce exploatează un domeniu învecinat al 
resursei. Pentru fiecare caz în parte sunt prezentate două situaţii, cea 
de sus este varianta cu mai puţine specii, iar cea de jos varianta cu mai 
multe specii. Numărul de specii poate creşte atunci (a) când un 
domeniu mai vast de resurse devine disponibil; (b) când nişele se 
îngustează (speciile devin mai specializate); (c) când gradul de 
suprapunere creşte (creşte însă şi competiţia în acest caz); (d) când 
resursa este exploatată mai eficient, fără să rămână domenii ale 
resursei neutilizate. 
 
(ii) Deoarece speciile nu sunt grupate aleatoriu, este important să 
înţelegem legităţile care determină asamblarea populaţiilor în 
biocenoze. Important nu este doar numărul de specii, ci şi modul cum 
sunt ele asamblate într-un sistem funcţional (biocenoză şi ecosistem). 
De aceea, speciile existente trebuie să îndeplinească o serie de funcţii 
vitale pentru asigurarea fluxului de energie, materie şi informaţie prin 
sistem. De exemplu speciile ecologic-echivalente ocupă nişe identice 
sau similare în zone geografice diferite. Ele tind să fie înrudite 
taxonomic în regiuni învecinate, dar sunt deseori foarte diferite în 
regiuni depărtate sau izolate geografic. Astfel, speciile diferă mult între 
regiuni floristice şi faunistice diferite, dar biocenoze similare apar acolo 
unde condiţiile de mediu sunt asemănătoare, independent de poziţia 
geografică. Astfel, cangurii mari din păşunile australiene reprezintă 
echivalentul bizonilor şi antilopelor din preeriile Americii de Nord şi al 
zimbrului şi căprioarelor din Europa. În mlaştinile sărăturate din zonele 
umede din zonele litorale, concentraţia ridicată de săruri din sol nu 
permite existenţa râmelor, iar rolul lor funcţional este preluat de crabi. 
Aceştia sapă galerii adânci în sol permiţând oxigenarea şi afânarea 
acestuia.  

Exemplu 
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TA 3.7 
 
1. Numărul de specii în timp: 
  a. a crescut constant 
  b. a crescut în pofida unor scăderi temporare 
  c. a fost constant 
  d. a crescut şi scăzut fără modificări importante 
 
2.  Speciile ecologic-echivalente: 
  a. sunt de dimensiuni similare 
  b. aparţin aceleiaşi categorii taxonomice 
  c. îndeplinesc aceleaşi funcţii în ecosistem 
  d. sunt prădători 
 
 

Figura 3.16 –
Reprezentarea 
schematică a
numărului de
specii în raport
cu resursa
disponibilă.  
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3.8 Relaţiile interspecifice 
 

Între populaţiile ce coexistă într-o biocenoză se stabilesc conexiuni 
(relaţii interspecifice) ce determină atât structura, cât şi funcţiile 
biocenozei ca suprasistem integrator. Cu cât conexiunile sunt mai 
diverse şi variate, cu atât va fi şi biocenoza mai complexă şi mai stabilă. 
Întrucât domeniul spaţio-temporal în care îşi desfăşoară activitatea 
populaţiile componente variază cu peste opt ordine de mărime (vezi 
figura 1.8 şi tabelul din figura 1.7), majoritatea populaţiilor nu 
interacţionează deloc sau foarte puţin. Interacţiunile, atunci când există, 
pot fi fie directe fie indirecte. În continuare ne vom focaliza pe relaţiile 
interspecifice directe, acestea fiind cele mai importante. Simplificat, 
impactul indivizilor unei populaţii din specia A asupra indivizilor din 
specia B poate fi benefic (+), dăunător (-) sau neutru (0). Trebuie 
menţionat că relaţiile interspecifice sunt fie obligatorii (cele două specii 
sunt dependente una de alta), fie opţionale. Toate combinaţiile posibile 
pot fi întâlnite în natură (tabelul din figura 3.17) : 
 

BA ⎯⎯ →← −+ 0
 

 
Figura 3.17 – Relaţiile interspecifice posibile între două specii. 
 

Specia A 
Specia B 

+ - 0 

+ (++) mutualism, 
protocooperare 

(-+) parazitism, 
predatorism 

(+0) comensalism 

- (+-) parazitism, 
predatorism 

(--) competiţie (0-) amensalism 

0 (0+) comensalism (-0) amensalism (00) neutralism 

 
 

În continuare relaţiile interspecifice vor fi prezentate pe scurt. 
 
a. Mutualismul este o relaţie obligatorie, ambele populaţii profitând de 
pe urma convieţuirii. Acest tip de relaţie este foarte răspândit în natură, 
majoritatea speciilor convieţuind cu altele. De exemplu, majoritatea 
animalelor conţin în sistemul digestiv microorganisme care le permit 
digerarea sau asimilarea hranei. Lichenii sunt un exemplu de mutualism 
împins la extrem, când asocierea dintre ciuperci, alge şi bacterii a dat 
naştere unor organisme (respectiv specii) noi. 
 
b. Protocooperarea este o relaţie mutual benefică pentru cele două 
populaţii, fără caracter de obligativitate. Unele plante îşi asigură fie 
polenizarea, fie o dispersie la distanţă mare a seminţelor, oferind în 
schimb animalelor ce asigură transportul ţesuturi nutritive, cel mai 
adesea grupate în jurul florii sau al seminţei (vezi capitolul 2.5).  
 
c. Parazitismul este o relaţie obligatorie pentru organismul parazit care 
beneficiază de relaţia lui cu organismul gazdă (efect pozitiv), în timp ce 
organismul gazdă este influenţat negativ. Relaţia gazdă-parazit este 
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universală în lumea vie, practic neexistând specie care să nu fie ori 
parazitată (gazdă) sau să fie parazit. Conceptul de populaţie şi 
biocenoză nu au relevanţă întotdeauna în acest caz. Pentru unii paraziţi 
interni organismul gazdă reprezentă habitatul iar aceştia reprezintă 
echivalentul unei populaţii. Întrucât majoritatea speciilor au mai multe 
specii de paraziţi vorbim de comunităţi de paraziţi într-un organism 
gazdă, paraziţii interacţionând la rândul lor unii cu alţii. 
 
d. Predatorismul este o relaţie obligatorie, benefică pentru prădător (+) 
şi dăunătoare pentru pradă (-). Indivizii din populaţia prădătorului 
consumă membrii populaţiei pradă ca hrană. Acest tip de relaţie se 
deosebeşte de parazitism, deoarece parazitul de obicei nu îşi omoară 
gazda. Are un rol important în reglarea numărului de indivizi din ambele 
populaţii şi stă la baza reţelei trofice din cadrul biocenozei. De exemplu, 
dispariţia unui prădător poate determina o explozie numerică a 
populaţiei pradă ceea ce poate avea un impact negativ la nivelul 
biocenozei. De exemplu, dispariţia populaţiilor de lupi poate duce la 
înmulţirea necontrolată a cerbilor şi căprioarelor, care pot determina 
distrugerea completă a plantelor prin suprapăşunat, ceea ce 
antrenează şi moartea lor. 
 
e. Comensalismul este o relaţie obligatorie pentru comensal, în timp 
ce organismul gazdă nu este afectat de convieţuire. Cel mai adesea, 
organismul gazdă este folosit drept adăpost sau suport de către alte 
specii. Dispersia seminţelor realizată de unele specii de animale 
(zoochoria) se încadrează cel mai adesea în acest tip de relaţie. 
 
f. Competiţia se referă la interacţiunile dintre două sau mai multe 
organisme, populaţii sau specii ce utilizează aceeaşi resursă (habitat 
sau hrană) disponibilă în cantităţi limitate. Este un factor determinant în 
evoluţia speciilor. Competiţia poate avea loc între indivizii aceleiaşi 
specii (competiţie intraspecifică), sau între indivizi aparţinând la specii 
diferite (competiţie interspecifică). Deoarece în final competiţia poate 
duce la înlăturarea unuia dintre competitori şi este costisitoare din punct 
de vedere energetic, este avantajos să fie evitată (vezi capitolul 3.6).  
 
g. Amensalismul reprezintă o relaţie care nu este obligatorie dintre 
două specii, nefavorabilă pentru una dintre ele. De exemplu unele 
plante elimină substanţe toxice ce inhibă creşterea altor plante 
(alelopatie), acest lucru conferindu-le un avantaj competiţional. Acesta 
este cazul nucului ale cărui frunze căzute prin descompunere 
generează compuşi toxici pentru alte specii de plante.  
 
h. Neutralism indică lipsa de interacţiuni directe între indivizi, populaţii 
sau specii. De exemplu, indivizii unei populaţii de salamandre sau 
broaşte dintr-o pădure de fag nu interacţionează direct cu populaţiile de 
păsări granivore (care se hrănesc cu seminţe). 
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TA 3.8 
 
1. Interacţiile dintre prădător şi pradă influenţează doar mărimea 
populaţiei pradă. 
  a. Adevărat    b. Fals 
 
2. Competiţia _____________ limitează accesibilitatea unei resurse 
pentru alte specii cu cerinţe similare. 
  a. interspecifică 
  b. intraspecifică 
  c. interpopulaţională 
  d. pentru parteneri 
 
 
 

3.9 Structura trofică a biocenozei 
 
Structura trofică a unei biocenoze reprezintă rezultatul relaţiilor de 
hrănire dintre populaţiile componente, conectate într-o reţea trofică. 
Toate populaţiile din cadrul biocenozei sunt parte a reţelei trofice, nici 
una neputând exista de sine stătător timp îndelungat. 
 
 Biomasa reprezintă greutatea totală a organismelor de un anumit tip 
şi/sau de pe o anumită unitate de suprafaţă sau volum. 
 
Lanţul trofic se referă la transferul de materie şi energie de la 
producătorii primari, succesiv, prin diferite populaţii care sunt un 
consumator pentru populaţia precedentă şi o pradă pentru populaţia 
imediat următoare. Astfel, plantele sunt consumate de ierbivore 
(consumatori primari), care la rândul lor servesc drept hrană 
carnivorelor (consumatori de ordin superior care pot fi secundari dacă 
se hrănesc cu consumatorii primari, terţiari dacă se hrănesc cu 
consumatori secundari etc.). 
 
Nivelul trofic se referă la poziţia ocupată de indivizii unei populaţii în 
cadrul unui lanţ trofic în raport cu producătorii primari. 
 
Reţeaua trofică se referă la ansamblul lanţurilor trofice, inclusiv 
descompunătorii, şi include totalitatea populaţiilor dintr-o biocenoză. 
 
Descompunătorii reprezintă nivelul trofic al populaţiilor care îşi obţin 
energia din resturile animale sau vegetale. Descompunătorii sunt 
reprezentaţi în cea mai mare parte de bacterii şi ciuperci. Produşii finali 
excretaţi sunt preponderent anorganici.  
 
În natură, materia şi energia circulă permanent. Astfel, iarba este 
mâncată de o multitudine de animale, unele de dimensiuni mari (cum 
sunt căprioarele, bizonii sau elefanţii), altele de dimensiuni mici (cum 
sunt insectele fitofage). La rândul lor acestea sunt mâncate de animale 
carnivore. Dar punctul de pornire al lanţului trofic îl reprezintă iarba. 

Definiţii 
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Proverbul ‘peştele mai mare mănâncă pe cel mic’ ilustrează foarte bine 
conceptul de lanţ trofic. Ce nu ilustrează proverbul este faptul că 
peştişorul cel mai mic mănâncă şi el la rândul lui organisme animale 
mici din masa apei care la rândul lor se hrănesc cu alge. În final 
ajungem tot la un echivalent al ierbii pentru biocenozele acvatice.  
 

 
 
 
 
 
 
La baza structurii trofice se află întotdeauna producătorii primari, 
deoarece ei asigură intrările de energie în biocenoză. Producătorii 
primari au capacitatea de a transforma energia radiantă solară (prin 
intermediul procesului de fotosinteză) sau energia chimică din unii 
compuşi anorganici (procesul numindu-se chemosinteză) în energia 
chimică conţinută în materia organică sintetizată. Producătorii primari se 
numesc în funcţie de procesul de sinteză realizat fotosintetizanţi sau 
chemosintetizanţi. Cea mai mare cantitate de energie ce pătrunde la 
nivelul biosferei provine din fotosinteză (peste 99%). Dacă procesul de 
fotosinteză poate fi realizat de o gamă foarte largă de organisme, de la 
bacterii şi alge unicelulare, la plantele superioare, chemosinteza este 
realizată doar de bacterii. 
 
Toate celelalte nivele trofice se bazează pe energia chimică stocată în 
materia organică sintetizată de către nivelul producătorilor primari. Din 
punct de vedere entropic (vezi capitolul 1.4) producătorii primari sunt 
generatori de entropie negativă (contribuie la scăderea entropiei), în 
timp ce celelalte nivele trofice (consumatorii şi descompunătorii) 
generează entropie. Odată ce energia pătrunde în sistem (biocenoză) 
prin intermediul producătorilor primari, este transportată de la un 
organism la altul prin toţi indivizii componenţi, până când majoritatea 
energiei este utilizată şi transformată în căldură. 
 
Consumatorii se situează pe mai multe nivele trofice, putând fi 
consumatori primari (animale ce se hrănesc cu producătorii primari), 
consumatori secundari (dacă se hrănesc cu consumatori primari), 
consumatori terţiari (dacă se hrănesc cu consumatorii secundari) etc. 
Un nivel trofic al consumatorilor este reprezentat de grupări de specii 
despărţite de producătorii primari prin acelaşi număr de trepte şi care 
îndeplinesc aceeaşi funcţie trofică în biocenoză (figura 3.18). Fiecare 
cerc din figura 3.18 reprezintă un nivel trofic iar săgeţile sensul în care 
are loc transferul de materie şi energie.  
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Figura 3.18 – Reprezentarea simplificată a conceptelor de nivel trofic, 
lanţ trofic şi reţea trofică. 

 
În realitate lanţurile trofice şi reţelele trofice sunt mult mai complexe, în 
plus toate nivelele sunt conectate la nivelul trofic al 
descompunătorilor. Aceştia mineralizează substanţa organică şi 
furnizează compuşii anorganici necesari producătorilor primari. Astfel, 
compuşii chimici sunt reciclaţi în natură. 
 
Trebuie reţinut că nivelele trofice nu reprezintă o clasificare a speciilor, 
ci a relaţiilor trofice stabilite între acestea. Multe specii au un regim trofic 
complex, hrănindu-se cu organisme situate pe nivele trofice diferite. 
Omul este cel mai bun exemplu, el hrănindu-se atât cu plante cât şi cu 
animale, spectrul lui trofic fiind deosebit de variat. Gruparea în nivele 
trofice este relativă, dar utilitatea practică este mare, permiţând analiza 
şi descrierea simplificată a complexităţii reţelelor trofice. 
 
În figura 3.19 se observă cum consumatorul terţiar se hrăneşte atât de 
la nivelul consumatorilor primari cât şi al celor secundari. 
Descompunătorii preiau materia organică şi energia conţinută în 
aceasta de la toate nivelele trofice (reprezentat prin liniile continue 
groase). Ulterior are loc un transfer de materie şi energie de-a lungul 
reţelei trofice, dinspre producătorii primari spre consumatori şi de la 
toate nivelele trofice spre descompunători. Descompunătorii prin 
degradarea materiei organice furnizează producătorilor primari compuşii 
anorganici necesari pentru dezvoltare şi fotosinteză (linie groasă 
punctată). Toate conexiunile reprezentate în schemă reprezintă 
transferul de materie, aceasta fiind recirculată şi nu degradată, de 
aceea vorbim de circuitul materiei. Întrucât energia este consumată şi 
degradată de la un nivel trofic la altul ne referim la fluxul de energie 
prin biocenoză, fiind necesar un aport permanent de energie pentru 
existenţa biocenozei.  
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Figura 3.19 – Reprezentarea schematică a unei reţele trofice, alcătuită din nivelul 
producătorilor primari, trei nivele de consumatori şi descompunători (conectate prin liniile 
întrerupte). Liniile continue indică transferul din reţeaua trofică spre descompunători. Linia 
punctată indică transferul nutrienţilor de la descompunători spre nivelul producătorilor 
primari. 

 
Schema de mai sus indică doar sensul în care are loc transferul de 
materie şi energie în cadrul biocenozei, nu şi ponderea şi importanţa 
fiecărui nivel în parte. Acest lucru poate fi reprezentat prin piramidele 
trofice. În funcţie de unitatea de măsură folosită piramidele trofice pot fi 
numerice (număr de indivizi), în biomasă (unităţi de masă) sau 
energetice (unităţi energetice) (figura 3.20 şi 3.21). 

 
Figura 3.20 – Reprezentarea schematică a unei piramide trofice. 
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Nu întotdeauna piramidele trofice au această formă, uneori ele putând fi 
inversate şi deseori piramidele numerice, în biomasă şi energetice 
diferă pentru aceeaşi reţea trofică. Astfel, într-o pădure bătrână numărul 
producătorilor primari (copaci) poate fi foarte mic deşi biomasa şi 
valoarea lor energetică este foarte mare. În acest caz cele trei piramide 
arată ca în figura 3.21. 
 

 

 
 
Figura 3.21 -  Reprezentarea piramidelor trofice în cazul unei păduri 
bătrâne: (a) piramida numerelor, (b) piramida biomasei, (c) piramida 
energetică. 
 
 
TA 3.9 
 
1. Un producător primar : 
          a. îşi procură hrana din radiaţia solară 

 b. se hrăneşte cu animale situate pe nivele trofice superioare 
          c. mănâncă plante 
            d.  se hrăneşte cu animale situate pe nivele trofice inferioare 
 
 
2. Un consumator primar : 

a. îşi procură hrana din razele soarelui 
b. se hrăneşte cu animale situate pe nivele trofice superioare 

         c. mănâncă plante 
 
 
3. Omnivorele: 
          a. sunt animale ce pot trăi atât pe uscat cât şi în apă 
          b. sunt animale ce se hrănesc atât cu plante cât şi cu animale 
          c. sunt organisme strict specializate pe un tip de hrană 
          d. sunt producători primari 
 
 

 
 
 
 
 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 72. 
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Răspunsuri la testele de autoevaluare  
 

 
TA 3.1 1. Variaţia de temperatură în cadrul alternanţei zi-noapte este 
variaţie cu caracter de regim, dar o scădere rapidă a temperaturii (ger) 
este o variaţie cu caracter de perturbare (secţiunea 3.1). 2. a, b, d.  
 
TA 3.2 Eurihalin (pagina 46). 
 
TA 3.3  Migraţia păsărilor este o adaptare comportamentală care le 
permite să evite perioadele cu temperaturi prea scăzute. Astfel, pelicanii 
se reproduc în Delta Dunării dar migrează pentru iernare în Africa 
(secţiunea 3.3).  
 
TA 3.4 (secţiunea 3.4) 
1. Unul dintre motivele pentru sărăcia în specii a Mării Negre 
comparativ cu Marea Mediterană este diferenţa de salinitate. Dacă 
priviţi figura 3.6 (salinitatea şi numărul de specii) se observă că numărul 
de specii corespunzător salinităţii Mării Negre este cam la jumătatea 
celui corespunzător Mării Mediterane, care este maxim. Alte cauze ce 
pot explica această diferenţă sunt vechimea mult mai mare a Mării 
Mediterane şi dimensiunile (atât suprafaţa cât şi adâncimea) mult mai 
mari (pagina 50). 
 
2. O densitate mai crescută a stratului superficial duce la ‘scufundarea’ 
apei cu densitate mai mare care este înlocuită de apă cu densitate mai 
mică. Aceasta face ca masele de apă să se poată amesteca pe 
verticală, permiţând oxigenului din apa de la suprafaţă cu densitate 
mare să ajungă la adâncimi mari. Acest gen de proces se petrece în 
Marea Mediterană ceea ce face ca organismele superioare să poată 
coloniza întreaga masă a apei, în pofida adâncimii ce depăşeşte 5 km. 
Dacă densitatea apei de suprafaţă este mai scăzută atunci ea ‘pluteşte’ 
pe masele de apă de adâncime mai dense iar oxigenul nu mai ajunge la 
adâncimi mai mari. De asemenea, nutrienţii (compuşi anorganici cu 
azot, fosfor şi siliciu) şi microelementele care se acumulează în timp în 
urma descompunerii în straturile profunde pot astfel să ajungă în 
straturile superioare stimulând productivitatea biologică. 
 
3. În acest caz viaţa aşa cum o cunoaştem în prezent nu ar mai exista 
pe planetă. Dacă densitatea maximă ar fi în stare solidă atunci gheaţa 
formată iarna la suprafaţa apei în loc să plutească s-ar scufunda. Apa 
expusă temperaturile scăzute ale aerului ar îngheţa la rândul ei şi s-ar 
scufunda. În timp toată masa apei ar trece din stare lichidă în stare 
solidă la temperaturi sub 00C. În aceste condiţii majoritatea 
organismelor vii ar muri. În plus, pe perioadele de vară zone mai adânci 
nu s-ar mai dezgheţa şi am avea o situaţie similară cu cea din tundră 
unde solul nu se dezgheaţă la adâncimi mai mari de 1-2 metri. 
 
4. Întrucât sărurile nu se evaporă, salinitatea este influenţată doar de 
cantitatea de apă în care acestea sunt dizolvate. Apa se pierde prin 
evaporare, în special în zonele tropicale, dar se întoarce în ocean fie 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
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sub formă de precipitaţii fie prin apele de suprafaţă sau de adâncime 
care se varsă în ocean. Regiunile unde evaporarea este mai intensă 
decât aportul de apă dulce sunt mai sărate şi au densitatea mai mare. 
Astfel, Marea Mediterană pierde mai multă apă prin evaporare decât 
primeşte prin precipitaţii şi din râurile ce se varsă în ea. Deficitul este 
compensat de intrările de apă din Oceanul Atlantic. Prin acest proces 
prin care sărurile se menţin dar apa se pierde, salinitatea Mării 
Mediterane este mai mare decât cea a Oceanului Atlantic (37‰ 
comparativ cu 35‰). Marea Neagră primeşte mult mai multă apă dulce 
prin fluviile care se varsă în ea (în principal Dunărea) decât pierde prin 
evaporare. Din această cauză straturile de apă superficiale până la 100-
150 m, au o salinitatea mai scăzută comparativ cu cele de adâncime 
peste care ‘plutesc’.  
 
TA 3.5  1. a şi d; 2. b. (secţiunea 3.5). 
 
TA 3.6 1. a, c şi d; 2. 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c. (secţiunea 3.6). 
 
TA 3.7 1. b;  (pagina 61) 2. c. (pagina 62). 
 
TA 3.8 1. b; 2 a. (paginile 64-65). 
 
TA 3.9 1. a; 2. c, d; 3. b. (secţiunea 3.9). 
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A. Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare variantei sau 
variantelor corecte: 
 
2.1. _____________________ reprezintă modul în care sunt distribuiţi 
indivizii dintr-o populaţie în cadrul arealului. 
 a. Dispersia populaţiei 
 b. Densitatea populaţiei 
 c. Structura pe vârste 
 d. Raportul între sexe 
 
2.2. Numărul teoretic maxim de indivizi dintr-o populaţie ce se poate 
menţine timp nelimitat într-o zonă se numeşte : 
 a. potenţialul biotic 
 b. nişa fundamentală 
 c. capacitatea de suport 
 d. rata intrinsecă de creştere 
 
2.3. Care este factorul dependent de densitate ce va determina 
încetinirea creşterii populaţiei pe măsură ce efectivul acesteia creşte? 
 a. incendii 
 b. accesibilitatea hranei 
 c. activitatea vulcanică 
 d. modificări climatice  
 
2.4. Ce factor nu influenţează rata de creştere a unei populaţii? 
 a. raportul între sexe 
 b. durata unei generaţii 
 c. structura pe vârste 
 d. optimul termic la care se reproduc indivizii componenţi 
 
2.5. O populaţie cu o proporţie mai mare de indivizi bătrâni decât tineri 
va: 
 a. creşte rapid şi apoi va intra în declin 
 b. va continua să crească timp nedefinit 
 c. va intra în declin  
 d. mărimea populaţiei nu se va modifica 
 
2.6. Care din următoarele nu este o populaţie? 
 a. locuitorii din Delta Dunării 
 b. stejarii dintr-o pădure 
 c. castanii dintr-un oraş 
 d. păsările dintr-un oraş 
 

  Lucrarea de verificare 2 
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2.7. Conform datelor statistice la nivel global, rata intrinsecă de creştere 
a populaţiei umane la nivel global era la nivelul anului 2002 de 1,3% în 
timp ce pentru România era de -0,3%. Ce se va întâmpla cu populaţia 
României comparativ cu populaţia Pământului în viitor? 

a. populaţia umană va scădea pe glob în timp ce populaţia  României 
va creşte 
b. populaţia umană va creşte pe glob în timp ce populaţia României  
va scădea 
c. populaţia umană va rămâne constantă pe glob şi în România 
d. populaţia umană va creşte pe glob şi în România 

 
2.8. Care din explicaţiile de mai jos corespund habitatului? 
 a. funcţia populaţiei în reţeaua trofică 
 b. teritoriul unde trăieşte populaţia 
 c. mediul unde trăiesc indivizii populaţiei 
 d. dimensiunile populaţiei 
 
2.9. Ce se înţelege prin descompunători ? 
 a. organisme care se descompun după moarte 
 b. organisme alcătuite din materie descompusă 
 c. organisme care se hrănesc cu materie organică moartă 
 d. organisme care se descompun în timpul vieţii 
 
2.10. Ce este un nivel trofic ? 
 a. cel mai jos strat al atmosferei 
 b. un nivel în lanţul trofic 
 c. un tip de ecosistem 
 
2.11. Carnivorele ce mănâncă ierbivore sunt: 
 a. consumatori primari 
 b. consumatori secundari 
 c. consumatori terţiari 
 d. descompunători 
 
2.12. Eliminarea unui prădător de vârf dintr-o biocenoză poate duce la: 
 a. un declin al ierbivorelor şi o scădere a cantităţii de vegetaţie 
 b. un declin al ierbivorelor şi o creştere a cantităţii de vegetaţie 
 c. o creştere a efectivelor de ierbivore şi o creştere a cantităţii de 
vegetaţie 

d. o creştere a efectivelor de ierbivore şi o scădere a cantităţii de 
vegetaţie 
 
2.13. Specializarea pe un domeniu mai îngust al resursei permite 
coexistenţa mai multor specii potenţial competitoare. 
 a. Adevărat   
   b. Fals 

Total puncte 40 
 
 
B. Analizaţi graficele şi ilustraţiile prezentate şi răspundeţi la 
întrebări, fie printr-un scurt comentariu de maxim 100 de cuvinte, 
fie prin încercuirea variantei sau variantelor corecte de răspuns. 
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2.14. Următorul grafic este preluat din Anuarul Statistic al României 
pentru anul 2002 şi reprezintă structura pe clase de vârstă (exprimată în 
mii de locuitori) în funcţie de sex a populaţiei. Cum explicaţi valorile 
maxime ale populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-35 ani? 

 
 
2.15. Privind în graficul de mai sus numărul de copii în clasele de vârstă 
0-10, ce concluzie trageţi despre dinamica populaţiei? 
 a. scade natalitatea 
 b. creşte natalitatea 
 c. natalitatea rămâne constantă 

 
2.16. În figura de mai jos sunt prezentate mai multe domenii, delimitate 
de temperatură şi de concentraţiile a trei compuşi chimici. Indivizii dintr-
o populaţie de plante tolerează un domeniu de temperatură cuprins 
între 10-250C şi necesită pentru supravieţuire şi dezvoltare prezenţa în 
sol a trei nutrienţi şi/sau microelemente (notate cu A, B şi C). Stabiliţi în 
care din cele patru domenii delimitate cu cifre de la 1 la 4 pot exista 
indivizii din populaţia respectivă, iar dacă în domeniile unde nu pot 
exista, identificaţi factorul limitant (lipsă). 
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2.17  Din figura de mai jos, ce populaţie va fi cel mai afectată de 
dispariţia şerpilor din reţeaua trofică ? 
 a. iarba       
 b. greieri 
 c. şopârle 
 d. ulii 

 
 

Concentraţie 
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2.18. Ce populaţii vor beneficia de dispariţia şerpilor? 

a. iarba 
 b. greieri 
 c. şopârle 
 d. ulii 
   e. şoareci 
 
2.19. Explicaţi de ce nu beneficiază greierii de dispariţia şerpilor. 

Total puncte 50 
 
 
 
C. Răspundeţi în maxim 200 de cuvinte la următoarea întrebare. 
 
2.20. Explicaţi de ce numărul de specii este mai scăzut în lacuri faţă de 
oceane. 
 

Total puncte 10 
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Obiectivele unităţii de învăţare 4 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, trebuie să fiţi capabili să: 

 Descrieţi funcţiile îndeplinite de un ecosistem, respectiv modul cum realizează 
schimburile de materie, energie şi informaţie cu mediul înconjurător; 
 Utilizaţi legile termodinamicii în caracterizarea fluxului de energie prin sistemele vii; 
 Explicaţi caracteristicile producţiei primare şi secundare şi a deosebirilor dintre ele; 
 Caracterizaţi circuitele  biogeochimice şi importanţa acestora pentru înţelegerea 
problemelor de poluare; 
 Analizaţi critic rolul funcţional al speciilor în ecosistem; 
 Explicaţii succesiunea ecologică ca proces de dezvoltare al ecosistemului şi 
importanţa modificărilor ce survin pe parcursul acesteia.  
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Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate pe parcursul acestei 
unităţi de învăţare trebuie verificată pe baza celor 14 teste de 
autoevaluare distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la 
sfârşitul unităţii. Dacă nu aţi răspuns corect este necesar să parcurgeţi 
din nou secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra rezolvării 
testelor. Unele dintre testele de autoevaluare sunt foarte simple iar 
răspunsul lor este evident în text. Alte teste sunt mai complexe şi 
necesită o bună integrare a cunoştinţelor obţinute. Parcurgerea cu 
succes a testelor de autoevaluare are un rol important în fixarea 
cunoştinţelor şi în formarea unei imagini de ansamblu a materiei 
prezentate. Nivelul de dobândire a conceptelor şi procedurilor 
prezentate în unităţile de învăţare 4 şi 5 va fi cuantificat pe baza notei 
obţinute la Lucrarea de verificare 3. Detalii asupra modului de rezolvare 
şi condiţiile de transmitere a acesteia către tutore au fost prezentate în 
introducere. 

 
 

4.1 Caracteristicile funcţionale ale ecosistemului 
 

În acest capitol vă voi prezenta funcţiile pe care le realizează 
ecosistemul. Să ne reamintim acum de definiţia conceptului de 
organizare, ce include structură şi funcţii (vezi capitolul 1.3). Funcţiile 
se referă la rolul elementelor componente (în acest caz populaţiile din 
cadrul biocenozei) în cadrul sistemului din care fac parte şi reflectă 
modul în care ecosistemul realizează schimburile de materie, energie şi 
informaţie cu mediul înconjurător. În capitolul anterior (vezi capitolul 3.9) 
am prezentat structura trofică a biocenozei. Aceasta reprezintă suportul 
fizic prin care are loc preluarea, transferul, transformarea, stocarea şi 
exportul materiei, energiei şi informaţiei în ecosistem. Dacă în capitolul 
anterior am prezentat în detaliu modul cum sunt structurate în cadrul 
reţelei trofice diferitele populaţii componente ale biocenozei, în 
continuare vom discuta despre modul cum sunt integrate în vederea 
realizării funcţiilor.  
 
Informaţia reprezintă mesajul comunicat cu ajutorul unui substrat 
material, cum ar fi undele sonore, substanţe chimice, semnale vizuale, 
impulsuri electrice etc. 
 
Componentele ecosistemului realizează patru funcţii distincte: (i) 
funcţia energetică, implicată în transferul de energie, (ii) funcţia de 
circulaţie a materiei, ce asigură participarea acestuia la circuitele 
biogeochimice, (iii) funcţia informaţională, ce asigură fluxul de 
informaţii între componentele ecosistemului, iar (iv) este rezultatul 
interacţiunilor primelor trei funcţii şi se referă la funcţia de autoreglare 
şi autocontrol.  
 

Definiţie 

Funcţiile 
realizate de 
ecosistem 
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Pentru a funcţiona ca sistem, o biocenoză are nevoie de un număr 
minim de specii, în principal producători primari. Nu există o limită 
referitoare la numărul de specii dintr-o biocenoză. Limita superioară 
este determinată de (i) numărul finit de specii de pe Pământ şi (ii) de 
imposibilitatea coexistenţei într-un spaţiu limitat (care este biotopul) a 
unui număr prea mare de indivizi diferiţi. Productivitatea primară este 
limitată de cantitatea de energie radiantă solară ce ajunge pe unitatea 
de suprafaţă. Masa tuturor organismelor vii din cadrul biocenozei 
(biomasa), ocupă un volum şi consumă energie pentru menţinere, 
dezvoltare şi reproducere (ansamblu de procese metabolice numite 
generic respiraţie). Din această cauză, cantitatea de biomasă care 
poate fi menţinută este limitată teoretic de cantitatea de energie 
radiantă solară ce ajunge pe unitatea de suprafaţă şi de pierderile 
energetice inerente transformării energiei radiante în energie chimică. În 
plus, contează foarte mult cum este împărţită această biomasă între 
indivizii componenţi ai biocenozei. Astfel, o anumită cantitate de 
biomasă poate fi distribuită între indivizii componenţi astfel: 

1000 kg biomasă   10 indivizi de 100 kg fiecare 
1000 kg biomasă   1000 indivizi de 1 kg fiecare 
1000 kg biomasă   1.000.000 indivizi de 1 g fiecare 
 

 
Numărul de specii din biocenoză depinde pe lângă dimensiunile 
indivizilor şi de cantitatea de hrană disponibilă. O creştere a 
productivităţii conduce la un domeniu sporit de resurse, ceea ce va 
duce la o creştere a numărului de specii (figura 4.1).  

 

 
 

Un mediu mai productiv poate însă conţine doar cantităţi mai ridicate de 
biomasă sau poate avea rata de producere mai mare, fără ca aceasta 
să afecteze diversitatea resurselor. Aceasta va conduce la o creştere a 
mărimii populaţiilor, nu şi a numărului de specii. De exemplu, o pădure 
boreală are o biomasă ridicată, stocată preponderent în lemnul 
copacilor, dar numărul de specii este redus. 

Figura 4.1 - 
Dependenţa 
numărului de specii 
de intensitatea 
fluxului de energie. 
Astfel, o scădere a 
cantităţii de energie 
primită de sistemul 
ecologic de la E1 la 
E2 duce la o scădere 
a numărului de 
specii de la N1 la N2.  

Exemplu 
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Productivitatea biologică terestră depinde de mulţi factori, principalii 
fiind temperatura, umiditatea şi nutrienţii din sol. Întrucât temperatura 
variază în raport cu latitudinea, fiind maximă la ecuator şi minimă la poli, 
productivitatea biologică urmează aceeaşi tendinţă (figura 4.2). 

 
Productivitate brută reprezintă rata cu care o populaţie, sau un 
ansamblu de populaţii (nivel trofic), asimilează energie. 
Productivitate netă este rata cu care o populaţie stochează energia 
asimilată ce devine potenţial disponibilă, sub formă de biomasă, pentru 
organismele ce o folosesc ca sursă de hrană. 

 

 
TA 4.1 
Cum explicaţi asimetria graficului din figura 4.2 la latitudini mari (faptul 
că producţia primară netă este mai redusă în emisfera sudică 
comparativ cu emisfera nordică)? 
 
 
 
 
 

 
4.2 Funcţia energetică a ecosistemului 
 

Interacţiunile dintre populaţiile componente şi dintre acestea şi factorii 
de mediu, sunt cauzate de necesarul permanent de energie al fiecărei 
populaţii în parte, în vederea menţinerii şi reproducerii. Fiecare 
populaţie este o verigă în reţeaua trofică şi preia energie din mediu pe 
care o transformă, transportă, stochează şi exportă. În  cursul acestui 

Figura 4.2 - 
Distribuţia 
producţiei 
primare nete 
anuale în funcţie 
de  latitudine. Se 
observă că 
producţia primară 
netă este 
maximă în 
zonele 
ecuatorială şi 
tropicale.  
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proces energia solară (în cazul producătorilor primari fotosintetizanţi), 
sau chimică (în cazul producătorilor primari chemosintetizanţi) este 
stocată în legăturile chimice ale moleculelor sintetizate. Materia 
organică (biomasa) astfel sintetizată este apoi transferată în reţeaua 
trofică. 
 
Fluxul de energie prin ecosistem este unidirecţional. Intrările de 
energie se realizează la nivelul producătorilor primari. Energia radiantă 
solară transformată în energie chimică este apoi transferată prin 
reţeaua trofică către consumatori şi descompunători (vezi capitolul 3.9). 
Reţeaua trofică reprezintă astfel sistemul de transport al energiei prin 
ecosistem. 
 
Toate transferurile şi transformările de energie realizate de sistemele 
biologice şi ecologice respectă principiile termodinamicii:  
     (i) Toate formele de energie cu excepţia energiei calorice sunt 
interconvertibile.  
     (ii) În timpul transformărilor, energia se conservă, nu este creată şi 
nici nu dispare. Aceasta implică necesitatea existenţei unei balanţe 
energetice, astfel încât intrările de energie să fie egale cu ieşirile. 
     (iii) Principiul degradării energiei arată că transformarea energiei 
dintr-o formă în alta (de exemplu energie radiantă în energie chimică, 
sau energie chimică în energie termică) se realizează cu pierderi, 
reprezentate de generarea de energie calorică. 
 
Bugetul energetic al unui sistem se referă la schimburile de energie 
realizate de sistem cu mediul extern (intrările şi ieşirile de energie din 
sistem), precum şi la transformările suferite de fluxul de energie în 
cadrul sistemului (transport între subsistemele componente, 
transformare, stocare). 
 
Ecosistemele tind către sporirea gradului de organizare şi a 
complexităţii, iar aceasta necesită un aport sporit de energie. De 
aceea, ecosistemele tind către maximalizarea fluxului de energie şi/sau 
a eficienţei energetice. Sporirea intrărilor de energie se realizează prin 
creşterea numărului sau a biomasei producătorilor primari, sau prin 
modificarea structurii calitative a acestora. Asociaţii de plante ce 
utilizează căi metabolice distincte, asigură o eficienţă fotosintetică 
sporită. Există astfel trei categorii metabolice majore la nivelul 
producătorilor primari ce permit realizarea fotosintezei în condiţii variate 
de mediu. Maximalizarea eficienţei de utilizare a energiei se realizează 
prin sporirea complexităţii reţelei trofice, printr-o interconectare ridicată. 
Creşterea complexităţii şi a diversităţii conduce şi la o creştere a 
stabilităţii. Această creştere a gradului de organizare depinde de doi 
factori: (i) existenţa unei surse de energie în exces (condiţie îndeplinită 
şi asigurată de energia radiantă solară) şi (ii) capacitatea de a elimina 
energia degradată din sistem (aceasta fiind energia calorică, care nu 
mai poate fi transformată în energie chimică şi nu poate fi stocată). De 
aceea sistemele biologice şi ecologice sunt şi structuri disipative 
eficiente.  
 

Definiţie 

Termodinamica 
schimburilor 
energetice 

Maximalizarea 
eficienţei 

fotosintezei 
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Fluxul de energie şi circuitul materiei sunt interconectate. Transferul 
materiei prin reţeaua trofică reprezentând calea de transfer a energiei 
prin ecosistem. 
În cadrul fluxului de energie şi a circuitului materiei prin ecosistem 
delimităm două categorii distincte: producţia primară şi producţia 
secundară. Producţia primară se referă la canalele prin care intră 
energia în ecosistem, respectiv fotosinteză sau chemosinteză. 
Producţia secundară se referă la preluarea, transformarea, stocarea şi 
transferarea energiei stocate de către producătorii primari. 
 
TA 4.2 
 
1. ___________ este principalul proces prin care intră energie în 
ecosistem? 
 
2. Intrările de energie în ecosistem pot creşte prin: 
  a. creşterea numărului de producători primari 
  b. creşterea numărului de consumatori primari 
  c. creşterea numărului descompunătorilor 
  d. reducerea numărului de prădători de vârf 
 
 

4.2.1 Producţia primară 
 
În cele ce urmează, vom caracteriza producţia primară axându-ne doar 
pe cea fotosintetizantă, reprezentată de plante, alge şi unele bacterii. 
Nu voi prezenta chemosinteza deoarece aceasta are o pondere 
semnificativă doar în câteva categorii speciale de ecosisteme, 
contribuţia ei în fluxul de energie la nivel global fiind mai mică de 1%.  
Producţia primară se împarte în producţie primară brută şi netă. 
Relaţiile dintre ele pot fi reprezentate schematic astfel: 

 
PPB – Respiraţie = PPN 

 
Producţia primară (PP) reprezintă energia asimilată de producătorii 
primari sub formă de substanţă organică. 
Producţia primară brută (PPB) reprezintă întreaga energie asimilată 
de producătorii primari în procesul fotosintezei sau al chemosintezei, ce 
este folosită în respiraţie şi stocată sub formă de substanţă organică. 
Producţia primară netă (PPN) reprezintă energia asimilată de 
producătorii primari şi stocată sub formă de substanţă organică. 
Reprezintă diferenţa dintre PPB şi energia consumată prin procesele de 
respiraţie. 
 
În studiul producţiei primare este importantă caracterizarea eficienţei 
energetice. Cunoaşterea acesteia permite înţelegerea modului în care 
diferite sisteme ecologice se dezvoltă în sensul eficientizării intrărilor de 
energie. Eficienţa energetică se măsoară pentru fiecare etapă în 
procesul fotosintezei: eficienţa absorbţiei energiei incidente, eficienţa 
transformării în cursul fotosintezei a energiei absorbite în PPB şi 
eficienţa acumulării sub formă de PPN a PPB. 
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Energia incidentă 100% 
 
Energia absorbită 

 
50% din energia incidentă este absorbită 

 
         PPB 

 
0,4-10% din energia absorbită este transformată în 
PPB 

 
        PPN 

 
40-85% din PPB este stocată în PPN, restul fiind 
utilizat în respiraţie 

 
 
Producţia primară poate fi preluată de consumatorii primari şi astfel este 
transferată prin reţeaua trofică, sau ajunge la descompunători. Astfel, 
plantele acvatice nu au un schelet de susţinere celulozic ca cele 
terestre şi de aceea sunt aproape în totalitate accesibile consumatorilor 
primari. Deoarece plantele terestre, preponderent arborii şi arbuştii, 
conţin în proporţie foarte mare celuloză o mare parte din biomasă nu 
ajunge la consumatorii primari ci direct la descompunători. Se 
estimează că între 90-95% din producţia primară terestră trece direct la 
descompunători şi doar 5-10% intră în reţeaua trofică prin intermediul 
consumatorilor primari. 

 
Estimarea modului în care biomasa producătorilor primari este preluată 
de nivelele trofice superioare şi transferată în cadrul reţelei trofice 
trebuie să ţină cont de două aspecte: accesibilitatea şi valoarea 
nutritivă.  
 
Accesibilitatea se referă la modul în care consumatorii primari pot 
consuma biomasa în timp şi spaţiu. De exemplu, biomasa stocată în sol 
sub forma rădăcinilor, a tuberculilor, rizomilor şi altor formaţiuni nu este 
accesibilă unui număr mare de consumatori primari. Accesibilitatea 
biomasei producătorilor primari variază şi în timp. De exemplu, fructele 
sunt disponibile doar un interval restrâns de timp şi nu pot asigura o 
sursă de hrană constantă.  
 
Figura 4.3 - Rata de exploatare a producţiei primare de către 
consumatorii primari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un raport extrem de util, care permite estimarea ratei de ciclare a 
materiei organice într-un interval de timp este PPN/biomasa. Dacă 
PPN reprezintă producţia primară netă dintr-un interval de timp, 

Tip de ecosistem Rata de exploatare  (%) 
Pădure matură 1-3 

Păşune 20-60 

Acvatic (fitoplancton) 60-99 

PP 
 
 

D             C I 

Exemplu 
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biomasa reprezintă PPN existentă la un moment dat. Cel mai adesea 
biomasa este mai scăzută decât PPN deoarece o parte din PPN este 
pierdută prin ruperea unor părţi ale plantei sau scuturarea acestora sau 
este preluată de consumatori. Acest raport este supraunitar în cazul 
algelor (fitoplanctonului), putând depăşi 50, ceea ce indică un consum 
intens al PPN algale, biomasa existentă la un moment dat fiind scăzută. 
În cazul ecosistemelor terestre raportul are valori subunitare, cuprinse 
între 0,04 - 0,6, deoarece biomasa existentă la un moment dat este 
rezultatul acumulării în timp a PPN, uneori chiar pe durata a zeci şi sute 
de ani în cazul pădurilor. 
 
Valoarea nutritivă se referă la digestibilitatea biomasei vegetale. 
Pentru a limita cantitatea de biomasă preluată de consumatori, plantele 
stochează compuşi chimici toxici sau care reduc digestibilitatea. De 
exemplu, cartoful stochează compuşi chimici deosebit de toxici în 
frunze, ceea ce face ca practic planta să nu poată fi consumată. 
Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) este printre puţinele 
specii de consumatori primari ce se pot hrăni cu frunzele de cartof. Pe 
lângă toleranţa la toxina secretată de frunzele de cartof, gândacii pot 
stoca toxina respectivă, devenind la rândul lor toxici, fiind astfel evitaţi 
de consumatorii secundari. 
 
TA 4.3 
1. Cum interpretaţi un raport PPN/biomasă de 50? La ce categorie de 
producători primari se poate întâlni? 
 
 
 
 
2. PPN este ___________ decât PPB. 
 a. mai mică 
 b. egală 
 c. mai mare 
 

 
 

4.2.2 Producţia secundară 
 
Estimarea bugetului energetic al unui nivel trofic al consumatorilor 
permite aprecierea rolului acelui nivel trofic în producţia secundară de 
biomasă şi în transportul de energie în cadrul biocenozei din care face 
parte. 

 
Producţia secundară se referă la energia acumulată în biomasa 
consumatorilor de orice ordin. 
 
Ecuaţia care ilustrează bugetul energetic al unui nivel trofic al 
consumatorilor este: 
 

C = E + A 

Definiţie 

Exemplu 

Comparaţie între 
fotosinteza 
plantelor 

superioare şi a 
algelor 
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Unde C reprezintă energia consumată (ingerată), E reprezintă energia 
pierdută prin excrete (F energie eliminată prin fecale, U energia 
eliminată prin urină): 

E = F + U 
 
Energia asimilată (A) reprezintă practic energia utilizabilă ce include R 
energia consumată în procesele metabolice (respiraţie) şi P energia 
stocată pentru creştere, dezvoltare şi reproducere (producţia 
secundară: 

A = R + P 
 

În figura 4.4 este prezentat transferul de energie de la un nivel trofic la 
altul. Lăţimea unui canal de transfer este proporţională cu biomasa 
transferată. Astfel raportat la producţia nivelului n-1, se observă că doar 
o parte este consumată de nivelul trofic superior, restul ajungând direct 
la descompunători. În urma pierderilor datorate excretelor şi respiraţiei, 
producţia secundară a nivelului n este mult mai scăzută comparativ cu 
cea a nivelului anterior. 

 

 
Figura 4.4 - Fluxul de energie de la un nivel trofic inferior (n-1) la nivelul trofic superior (n).  

 
Pe termen scurt bugetul energetic este neechilibrat, de aceea el se 
calculează fie pe durata unei generaţii (la populaţiile animale cu ciclu de 
viaţă scurt, de obicei sub un an), fie pe durata unui anotimp sau an. 
 
Au fost propuşi o serie de indicatori ce măsoară eficienţa energetică a 
unui nivel trofic:  
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1. Eficienţa asimilării energiei consumate (asimilabilitatea)  
U-1 = (R + P)/C = A/C 
2. Eficienţa stocării energiei asimilate K2c = P/A  
3. Eficienţa stocării energiei consumate K1c = P/C 

 
Fiecare dintre aceşti trei indici are valori subunitare, cuprinse între un 
minim apropiat de zero şi un maxim ce tinde către unitate. Cu cât 
valorile sunt mai mari, cu atât nivelul trofic este mai eficient în 
asimilarea şi stocarea energiei. O valoare mai mică a lui K2c indică o 
contribuţie mai mare a nivelului trofic respectiv în transferul de energie 
şi în reciclarea elementelor minerale (tabelul din figura 4.5). 

 
Figura 4.5 – Randamentul utilizării energiei disponibile şi eficienţa 
stocării acesteia la câteva specii de animale. 
 

Specia Habitat Hrana U-1 K2c K1c 

Peşti carnivori Lac Peşti 92 35 32 

Amfipode (crustacei primitivi) Pârâu Alge 15 15 2 

Lăcustă Pajişte Plante 37 37 14 

Nevăstuică Tufărişuri Şoareci 96 2,3 2,2 

Cârtiţă Pajişte Neverte
brate 70 3 2 

Vacă Pajişte Plante 38 11 4 

Elefant Savană Plante 32 1,5 0,5 

 
 
 

Un indicator al eficienţei participării unei populaţii la producţia biologică 
este raportul P/B, unde B reprezintă biomasa medie anuală a 
populaţiei. Acest indicator reprezintă o generalizare a raportului PPN/B 
prezentat în capitolul 4.2.1. El măsoară viteza reînnoirii biomasei în 
cursul unui an. Acest raport este supraunitar în cazul bacteriilor şi 
algelor acvatice dar subunitar, cu valori extrem de mici în cazul 
copacilor care acumulează biomasă de la un an la altul în structurile de 
susţinere. 
 
Eficienţa transferului de energie de la un nivel trofic la altul poate fi 
estimat prin două rapoarte. Primul raport cuantifică eficienţa 
exploatării unui nivel trofic şi este raportul dintre energia consumată 
de nivelul trofic superior şi energia disponibilă sub formă de producţie la 
nivelul trofic inferior (Cn/Pn-1). Cel de-al doilea raport măsoară eficienţa 
ecologică a unui nivel trofic, respectiv raportul dintre producţia 
secundară a nivelului dat/producţia secundară a nivelului precedent 
(Pn/Pn-1) (figura 4.6). 

Măsurarea 
eficienţei 

transferului de 
energie 
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Figura 4.6 - Reprezentarea schematică a transferului de energie de la un 
nivel trofic inferior (n-1) la nivelul trofic superior (n) precum şi rapoartele 
ce măsoară eficienţa energetică a fluxului de energie. 
 
TA 4.4 
 
1. Ce indică un raport Cn/Pn-1 de 90%? 
 
 
 
2. Prin ce diferă producţia primară netă de cea brută? 
  a. prin cantitatea de nutrienţi folosită 
  b. prin cantitatea de energie radiantă solară fixată 
  c. prin cantitatea de biomasă stocată 
  d. prin cantitatea de energie consumată pentru respiraţie 
 
3. Un iepure consumă 200 g de hrană zilnic dar numai 2 g devin parte a 
biomasei sale. Care e eficienţa stocării energiei consumate? 

a. 1% 
b. 2% 
c. 5% 
d. 10% 

 
 
4.3 Caracterizarea fluxului de energie  
 

După ce am prezentat în detaliu caracteristicile producţiei primare şi a 
celei secundare voi prezenta pe scurt caracteristicile fluxului de energie 
la nivelul ecosistemului. Se disting patru etape ale fluxului de energie: 
 
1. Importul de energie radiantă solară şi transformarea acesteia în 
energie chimică de către producătorii primari în cadrul procesului de 
fotosinteză. 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 108. 



Funcţiile ecosistemului 
 

88  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

 
2. Distribuirea energiei chimice în ecosistem prin intermediul reţelei 
trofice. Aceasta este preluată de la producătorii primari de către 
consumatorii primari, sau este direcţionată direct către descompunători. 
3. Stocarea energiei în vederea realizării unei balanţe energetice 
pozitive. 
4. Exportul de energie din ecosistem prin pierderile de căldură, 
organismele care emigrează şi prin conexiunile trofice dintre biocenoze 
învecinate. 
 

 
Comparând eficienţa transferului de energie de la un nivel trofic la altul 
se pot desprinde o serie de concluzii valabile pentru majoritatea tipurilor 
de ecosisteme. În principal se observă că energia acumulată de fiecare 
nivel trofic scade pe măsură ce ne îndepărtăm de nivelul producătorilor 
primari. În medie se consideră că raportul Pn/Pn-1 este de aproximativ 
1/10. Aceasta înseamnă că doar o zecime din producţia nivelului inferior 
se regăseşte în producţia nivelul superior. Cheltuielile energetice (prin 
respiraţie) ale fiecărui nivel trofic cresc, pe măsură ce ne îndepărtăm de 
nivelul producătorilor primari. Astfel, la consumatorii secundari şi terţiari 
respiraţia poate ajunge să reprezinte până la 99% din energia asimilată. 
De asemenea se constată că eficienţa utilizării energiei disponibile 
creşte cu distanţa faţă de producătorii primari (raportul Cn/Pn-1 creşte). 
 
De aceea, cele mai productive lanţuri trofice sunt cele scurte. 
Există o evidentă limită în lungimea lanţurilor trofice şi în complexitatea 
reţelelor trofice, determinată de reducerea drastică a energiei 
disponibile cu fiecare nivel trofic. Pentru exemplificare să considerăm 
un lanţ trofic ipotetic: iarbă  iepure  vulpe  lup. Dacă producţia de 
iarbă este de 100 tone/an, putem estima biomasa iepurilor la o zecime, 
respectiv 10 tone/an, iar a vulpilor la o zecime din biomasa iepurilor, 
adică o tonă pe an. Lupilor le revine o zecime din biomasa vulpilor, 
adică doar 100 kg, respectiv 1/1000 din biomasa producătorilor primari. 
Evident că dacă mai adăugăm o verigă trofică acesteia din urmă îi revin 
doar 10 kg. În plus, pe lângă aceste aspecte strict energetice, fiecare 
nivel trofic exploatat de un nivel trofic superior are o anumită rată 
proprie de refacere. De aceea, consumatorii de vârf sunt în număr 
redus, au în general o talie şi o longevitate mare, o reproducere limitată 
şi au un teritoriu mult mai extins decât populaţiile organismelor pradă. 
 
 
TA 4.5 
 
Ce este mai eficient să consumăm din punct de vedere energetic grâu 
sau carne? De ce? 
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4.4 Circuite biogeochimice 

 
Fluxul de energie nu este doar un simplu transfer de la un individ la 
altul, de la un nivel trofic la următorul. Nici circuitul materiei nu 
reprezintă doar deplasarea în spaţiu a elementelor chimice. Este vorba 
de procese complexe în care are loc nu doar circulaţia materiei şi 
energiei, dar şi transformarea acestora. În continuare, voi prezenta pe 
scurt circuitul materiei atât în cadrul ecosistemului, cât şi la nivelul 
ecosferei. 
 
Înainte de apariţia vieţii nu existau decât circuite geochimice. În cadrul 
acestor circuite elementele chimice se deplasau lent între cele trei 
compartimente abiotice: suprafaţa uscatului şi sedimente, oceanul 
planetar şi atmosferă (figura 4.7). 
 

 
Figura 4.7 - Deplasarea elementelor chimice între cele trei 
compartimente în cadrul circuitelor geochimice. 
 
Se observă din figura 4.7 că circuitele implică existenţa unor 
rezervoare. Acestea sunt unităţi bine definite din punct de vedere fizic: 
litosferă, atmosferă şi hidrosferă. Transferul elementelor chimice dintr-
un rezervor în altul se realizează de-a lungul unor căi de transport. 
Circuitele au sporit în complexitate o dată cu apariţia biosferei. Aceasta 
este extrem de dinamică, preluarea, transformarea, stocarea şi 
exportarea elementelor chimice şi a compuşilor realizându-se cu viteză 
mare. Organismele vii au calitatea de a acumula selectiv, de a 
transforma şi dispersa în spaţiu şi timp elementele acumulate, 
procesele decurgând mult mai rapid comparativ cu cele geochimice. Din 
această cauză componenta biotică este denumită compartiment de 
ciclare. Circuitele ce includ, pe lângă rezervoarele abiotice şi 
componenta biotică se numesc circuite biogeochimice. 

Componentele 
unui circuit 

biogeochimic 
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Circuitele biogeochimice se referă la circulaţia elementelor chimice 
din apă, aer, sol în organismele vii şi înapoi în mediu. 
 
Datorită proprietăţilor fizico-chimice specifice ale elementelor chimice, 
fiecare are un circuit propriu. Această diversitate este datorată şi 
compartimentelor de ciclare care preiau selectiv, stochează, transportă, 
transformă şi exportă diferenţiat compuşii chimici. Ne referim astfel la 
circuitele elementelor (circuitul azotului, al carbonului sau mercurului) 
dar şi la circuitele unor compuşi chimici naturali cum este apa, sau 
sintetici (de exemplu circuitul pesticidelor). Trebuie menţionat că, deşi 
circuitele diferitelor elemente sunt cel mai adesea analizate şi 
prezentate separat, acestea nu se desfăşoară izolat unele faţă de 
altele, ci sunt cuplate în adevărate catene biogeochimice. 
Societatea umană este unică prin aceea că necesită şi utilizează, pe 
lângă cele aproximativ 40 de elemente esenţiale, aproape toate 
celelalte elemente, dar a inclus în circuite şi elemente noi, sintetice. 
Astfel, o serie de metale rare şi tranziţionale, inclusiv cele radioactive, 
au fost introduse în cantităţi mari în circuite. O serie de compuşi de 
sinteză au atins concentraţii semnificative în mediu şi putem vorbi deja 
de ciclurile lor biogeochimice. Exemplul cel mai bine cunoscut de 
compus de sinteză este al DDT-ului, insecticid utilizat pe scară largă în 
ultimii 50 de ani. Implicarea societăţii umane nu s-a limitat la includerea 
în circuitele biogeochimice a unor noi elemente ci şi în mărirea vitezei 
de deplasare şi la sporirea complexităţii transformărilor chimice.  
Circuitele biogeochimice pot fi clasificate după mai multe criterii, dar aici 
ne vom limita la criteriul spaţial, conform căruia circuitele pot fi locale, 
regionale şi globale. Înţelegerea problematicii circulaţiei elementelor şi 
compuşilor chimici este extrem de utilă pentru reducerea poluării (vezi 
capitolul 6.4). 
Circuitele biogeochimice pot fi studiate cantitativ prin estimarea mai 
multor parametri caracteristici: 
 
1. Mărimea rezervoarelor şi respectiv mărimea compartimentului de 
ciclare.  
 
2. Fluxul măsoară cantitatea din elementul respectiv ce tranzitează într-
un interval de timp o anumită cale de transport. 
 
3. Perioada de rezidenţă reprezintă timpul cât rămâne o anumită 
cantitate din elementul respectiv într-un rezervor sau compartiment si 
se estimează pe baza raportului dintre mărimea rezervorului şi flux. 
De exemplu, dacă un rezervor conţine 1000 tone dintr-un element 
chimic iar intrările şi ieşirile sunt de 10 tone pe zi, atunci perioada de 
rezidenţă este de 1000/10, respectiv 100 zile. 
Antrenarea elementelor chimice în circuitele biogeochimice este 
dependentă de energia radiantă solară ce determină, printre altele, 
evaporarea apei, circulaţia maselor de aer şi apă, procesele biologice. 
Unul din ciclurile biogeochimice de bază, ce interacţionează cu toate 
celelalte având un rol important în desfăşurarea acestora este circuitul 
apei.  

Definiţie 

Exemplu 

Caracterizarea 
circuitelor 

biogeochimice 
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TA 4.6 
 
1. Care este mărimea unui rezervor dacă fluxul este de 100 t/zi iar 
perioada de rezidenţă este de 10 zile? 
 
 
2. Care din următoarele circuite reprezintă un circuit al elementelor? 
  a. azot 
  b. apă 
  c. sulf 
  d. dioxină 

 
4.4.1 Circuitul hidrologic 
 

Apa este o resursă regenerabilă de importanţă vitală pentru existenţa 
vieţii pe Pământ. Oceanul Planetar acoperă 71% din suprafaţa globului 
şi înmagazinează cea mai mare parte din rezervele de apă (97%), în 
gheţari sunt acumulate 2% şi doar 1% reprezintă apa vehiculată în 
circuitul hidrologic şi accesibilă pentru satisfacerea necesităţilor 
societăţii umane. 
 

 
Figura 4.8 – Reprezentarea schematică a circuitului hidrologic. În dreptul fiecărui rezervor 
abiotic sunt indicate mărimea acestuia (M) şi perioada de rezidenţă (t). Fluxul este indicat 
pe fiecare săgeată în parte şi este exprimat în miliarde tone. 
 

Volumul mediu anual de apă prins în circuitul hidrologic este de 
500.000 km3. De pe suprafaţa oceanelor se evaporă anual 430.000 
km3, iar de pe suprafaţa uscatului 70.000 km3. Aproximativ o cincime 
din energia radiantă solară este consumată anual pentru evaporarea 
apei. Soarele acţionează astfel ca o pompă ce trimite apă din 
hidrosferă, litosferă şi biosferă în atmosferă. Precipitaţiile ce cad pe 
suprafaţa uscatului reprezintă 110.000 km3 iar pe suprafaţa oceanelor 
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390.000 km3. Astfel rezultă un excedent de 40.000 km3 de apă 
evaporată din ocean ce ajunge anual pe suprafaţa uscatului şi se  
întoarce în Oceanul Planetar, fie prin ape de suprafaţă, fie prin ape 
subterane (figura 4.8). Apa de precipitaţii antrenează o serie de 
particule aflate în suspensie în aer şi dizolvă o serie de gaze din 
atmosferă. Apa de suprafaţă sau subterană dizolvă, erodează şi 
transportă cantităţi uriaşe de compuşi chimici. De exemplu, Dunărea 
transporta anual în Marea Neagră, înainte de marile construcţii de 
baraje şi diguri din bazinul său hidrografic, peste 60 de milioane tone de 
sedimente. 

 
Voi prezenta în continuare circuitul unui element chimic esenţial pentru 
existenţa vieţii pe Pământ, carbonul. 

 
TA 4.7  
1. Care din cele patru rezervoare ale apei stochează cea mai mare 
cantitate (vezi figura 4.8)? 
 
2. Cât din energia radiantă solară este consumată pentru evaporarea 
apei? 
 a. 1%   b. 10%  c. 20% d. 50% 
 
 
 

4.4.2 Circuitul carbonului 
 
Sistemele vii de pe Pământ sunt pe bază de carbon. Acesta reprezintă 
aproximativ jumătate din greutatea uscată a tuturor organismelor vii. În 
plus, dioxidul de carbon din atmosferă, este principalul responsabil 
pentru controlul schimburilor termice la nivel planetar şi pentru efectul 
de seră (vezi capitolul 5.3.2), dar şi principala materie primă pentru 
fotosinteză. Cel mai dinamic rezervor de carbon este atmosfera, unde 
metanul şi monoxidul de carbon sunt oxidate la dioxid de carbon. 
Modificările în compoziţia chimică a atmosferei duc la alterarea 
schimburilor energetice şi termice ale planetei. 
 
Principalele activităţi umane care duc la sporirea concentraţiei de 
dioxid de carbon C02 în atmosferă sunt exploatarea şi arderea 
combustibililor fosili şi transformarea pădurilor şi păşunilor în terenuri 
agricole şi alte sisteme ecologice dominate de om. Astfel, arderea 
combustibililor fosili duce la creşterea anuală a cantităţii de dioxid de 
carbon din atmosferă cu peste cinci miliarde tone anual, în special în 
zonele industrializate. 
 
Sporirea concentraţiei dioxidului de carbon în ultimele sute de ani 
reprezintă cea mai bună dovadă a modificărilor profunde suferite de 
ecosferă din cauza activităţilor umane. Există dovezi incontestabile ale 
influenţei concentraţiei de dioxid de carbon din atmosferă asupra climei. 
Astfel s-a dovedit că concentraţii sporite de dioxid de carbon duc la 
creşterea temperaturii datorită efectului de seră. 
 

Exemplu 

Impactul CO2 
asupra climei 
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O componentă importantă a circuitului carbonului, nu atât prin mărimea 
rezervorului cât prin dinamica sa, este metanul (CH4). Anual sunt 
eliberate în atmosferă cantităţi însemnate de metan care, ajuns în 
păturile superioare ale atmosferei, reacţionează cu oxigenul generând 
dioxid de carbon şi apă.  
Biosfera este implicată în circuitul carbonului în principal prin două 
procese: fotosinteza şi respiraţia. Dacă în cursul fotosintezei dioxidul de 
carbon este fixat şi transformat în glucide, respiraţia este procesul 
invers prin care carbonul din compuşii organici este în final transformat 
în dioxid de carbon. 
Privind figura 4.9 se observă că biomasa organismelor terestre este de 
aproape 200 ori mai mare decât cea a organismelor marine. Aceasta 
poate părea paradoxal dacă luăm în considerare faptul că suprafaţa 
Oceanului Planetar este de două ori mai mare decât a uscatului iar 
volumul locuibil este de aproximativ 98 ori mai mare. Cum se poate 
explica aceasta? Pe de o parte majoritatea apelor oceanice au o 
productivitate extrem de scăzută. De asemenea, o foarte mare parte din 
biomasa organismelor terestre este reprezentată de ţesuturile de 
susţinere ale plantelor lemnoase, care sunt foarte greu degradabile. 
Echivalentul necromasei terestre (reprezentată preponderent de 
resturile vegetale nepreluate de consumatorii primari ci de 
descompunători) este carbonul organic dizolvat, care funcţionează şi ca 
un rezervor de materie şi energie pentru organismele acvatice. 
 

 
Figura 4.9 – Reprezentarea schematică a circuitului carbonului. Arborele reprezintă 
biosfera, uzina sistemul socio-economic uman iar zona haşurată din dreapta Oceanul 
Planetar.  
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Se poate observa existenţa unor cantităţi mari de combustibili fosili şi 
roci de origine biogenă (formate în cursul perioadelor geologice din 
resturile organismelor vii). Acestea indică că în cursul perioadelor 
geologice circuitul global al carbonului a fost destul de instabil, cu 
tendinţe de linearizare.  
 
TA 4.8 
 
1. Care este sursa de energie ce permite desfăşurarea circuitului apei ? 
 a. energia eoliană 
 b. energia solară 
 c. energia geotermală 
 d. energia mareelor 
 
2. Biomasa organismelor terestre este_____________ cu cea a 
organismelor marine. 
 a. mai mare    
   b. mai mică 
 c. egală 
 
La următoarele întrebări răspundeţi prin adevărat sau fals: 
 
3. Cea mai mare cantitate de carbon este stocată în biomasa 
organismelor marine. 
 
4. Rezervorul cel mai dinamic al carbonului este atmosfera. 
 
 

4.5 Rolul funcţional al speciilor din biocenoză 
 
Compoziţia specifică a biocenozei influenţează funcţiile realizate de 
ecosistem. Fiecare specie îndeplineşte o serie de funcţii în cadrul 
ecosistemului, iar modificarea structurii biocenozei se repercutează 
asupra funcţionalităţii ecosistemului.  

 
(a) Prezenţa unor specii în ecosistem poate duce la modificarea 
accesibilităţii, disponibilităţii şi/sau a gradului de utilizare a 
resurselor din sol/sedimente (apă şi nutrienţi). Aceste procese 
controlează structura şi dinamica ecosistemului,  afectând  direct  
producătorii  primari. Astfel micorizele sporesc accesibilitatea fosforului 
şi a altor elemente pentru plantele gazdă, iar bacteriile fixatoare de azot 
transformă azotul molecular din aer în azot mineral accesibil plantelor. 
Bacteriile denitrificatoare pot duce la scăderi importante ale 
concentraţiei de azot mineral din sol. Au fost introduse specii de plante 
cu rădăcini adânci, cum este Tamarix-ul în zone aride sau eucaliptul în 
regiunea mediteraneană, plante ce au acces la rezervele de apă şi 
nutrienţi din straturile profunde ale solului. Aceasta a afectat dinamica 
pânzei freatice şi a circuitului hidrologic regional. Organismele pot 
modifica şi rata transferului de materie şi energie în cadrul 
ecosistemului prin mecanisme specie-specifice. De exemplu, există 
mari diferenţe între speciile de plante în ceea ce priveşte cantitatea şi 

Exemplu 
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compoziţia chimică a resturilor vegetale produse (frunze, crengi, flori 
etc.). Acestea influenţează atât structura cât şi temperatura şi 
umiditatea solului, şi, în ansamblu, procesele de formare a solului 
(pedogeneză). Prin activitatea lor, animalele influenţează distribuţia 
resurselor, iar prin imigrări pot contribui la sporirea acestora (astfel, 
speciile migratoare transportă nutrienţi pe distanţe mari între diferite 
sisteme ecologice). 
 
(b) Structura trofică. Modificarea structurii trofice poate avea 
efecte grave asupra structurii biocenozei şi a funcţiilor ecosistemului. 
De exemplu, s-a constatat că vânarea excesivă a mamiferelor ierbivore 
mari din savana africană a dus la dezvoltarea intensă a plantelor 
lemnoase în detrimentul celor ierboase, permiţând extinderea pădurilor 
în detrimentul savanei. 
  
(c) Regimul perturbărilor. Diversitatea specifică influenţează de 
asemenea frecvenţa, gravitatea şi extinderea unor factori abiotici 
perturbatori, cum sunt incendiile. Castorii sunt adevăraţi ingineri ai 
ecosistemelor, deoarece prin construcţia de baraje şi consumul de 
plante, modifică circulaţia apei, aerarea şi intrările de carbon în sol, 
favorizând producerea de gaze de seră ca metanul şi dioxidul de 
carbon. Plantele pot reduce intensitatea perturbărilor, consolidând solul 
şi reducând eroziunea eoliană. De exemplu, pe marginea drumurilor 
forestiere se dezvoltă rapid plante pioniere (păpădia, pătlagina) pe 
porţiunile de sol descoperite şi reduc astfel riscul eroziunii. Pe de altă 
parte, introducerea de specii de iarbă în ecosisteme forestiere sau 
dominate de tufărişuri poate spori frecvenţa incendiilor, determinând în 
timp înlocuirea pădurii cu păşunea. Perturbările cauzate de 
suprapăşunat pot modifica rata de absorbţie a energiei radiante solare 
de către sol şi astfel pot altera regimul termic şi de precipitaţii regional. 
 
(d) Efecte indirecte. Unele specii aparent puţin importante, pot 
avea efecte indirecte importante, dacă afectează abundenţa speciilor cu 
impact direct asupra ecosistemului. Astfel, persistenţa unei specii 
polenizatoare sau implicate în dispersia seminţelor, specie care are un 
efect direct foarte redus asupra ecosistemului, poate fi însă vitală pentru 
menţinerea acestuia. De exemplu, dispariţia bondarilor care au un rol 
major ca polenizatori, ar duce la modificări majore în structura covorului 
vegetal. 
În ansamblu, rezultă că o diversitate specifică mai mare poate spori 
stabilitatea proceselor la nivelul ecosistemului prin mai multe 
mecanisme: 
(i) o diversitate sporită a interacţiilor trofice în diferite ecosisteme 
furnizează căi alternative pentru fluxul de energie şi deci o  stabilitate 
sporită între nivelurile trofice; 
(ii) diversitatea specifică mare poate reduce susceptibilitatea 
ecosistemului faţă de invazia altor specii, ce pot provoca perturbări 
variate (vezi capitolul 6.7); 
(iii) diversitatea sporită a covorului vegetal limitează răspândirea 
agenţilor patogeni şi paraziţi prin creşterea distanţei medii între indivizii 
unei anumite specii.  

Exemplu 

Exemplu 
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TA 4.5 
 
1. Cum ar putea insecticidele să afecteze succesul reproducerii la 
plante? 
 
 
2. Ce impact ar avea dispariţia elefantului din Africa? 
 
 
 

 
 
4.6  Succesiunea ecologică 
 
4.6.1 Caracterizare generală 
 
 

Atunci când o erupţie vulcanică din largul oceanului duce la formarea 
unei insule, nu există nici un organism viu pe rocile nou formate. În timp 
însă, spori şi seminţe sunt aduse de curenţii oceanici sau de vânt, iar o 
serie de animale ajung pe insulă fie zburând, fie aduse de vânt sau de 
curenţii de apă. Astfel, inclusiv insule foarte izolate cum sunt cele ale 
arhipelagului Hawaii, ajung să fie acoperite de păduri dense şi să aibă o 
faună bogată. Un proces similar se observă pe terenurile agricole 
abandonate. După câţiva ani, terenul este complet acoperit de plante 
sălbatice, uneori tufărişuri sau arbuşti. Dacă omul nu intervine un timp 
mai îndelungat, terenul va deveni fie păşune fie pădure. Procesul ce 
descrie aceste transformări se numeşte succesiune ecologică. 
 
Succesiunea ecologică reprezintă procesul de dezvoltare al 
sistemelor ecologice. 
 
Deoarece sistemele ecologice sunt sisteme dinamice, ele se transformă 
în timp, se dezvoltă, atât prin schimbarea compoziţiei specifice a 
biocenozei (unele specii dispar şi sunt înlocuite de altele), cât şi prin 
modificarea biotopului cauzată de activitatea speciilor componente. 
Acest proces de dezvoltare a sistemelor ecologice, denumit succesiune 
ecologică, nu este unul întâmplător, imprevizibil, ci este un proces 
ordonat ce se desfăşoară după anumite legităţi. Sunt două cauze 
majore care conduc la succesiunea ecologică. Prima se datorează 
interacţiunilor dintre biocenoză şi biotop. Speciile componente ale 
biocenozei, prin activitatea lor, duc la modificarea biotopului. În urma 
modificărilor, biotopul devine încetul cu încetul impropriu pentru unele 
specii, dar favorabil pentru altele. A doua cauză se datorează 
transformării continue a compoziţiei specifice a biocenozei, datorită 
extincţiilor şi colonizărilor repetate. Trebuie subliniat faptul că nu 
biocenoza în ansamblu răspunde la schimbări, ci fiecare populaţie 
componentă răspunde în raport cu limitele proprii de toleranţă. 

 

Definiţie 

Cauzele 
succesiunii 
ecologice 
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Succesiunea ecologică se poate clasifica în: 
• Primară: în cazul în care biocenoza se instalează într-un biotop nou, 
în care nu a mai existat înainte o altă biocenoză. Această situaţie este 
rară şi se referă la insule vulcanice nou formate, la halde de steril, 
tuneluri de mină etc. 
• Secundară: în cazul în care biocenoza iniţială a fost parţial distrusă 
pe cale naturală sau artificială (incendiu, inundaţie, construcţia unui 
baraj, defrişare etc.). Din biocenoza iniţială au rămas o serie de 
organisme sub formă de seminţe, spori, ouă şi germeni, biotopul este 
modificat (de exemplu mai există sol), iar procesul succesional decurge 
în general cu viteză mare. 
Procesul succesional trece printr-o serie de etape sau faze, numite 
etape/faze succesionale. Acestea au loc într-o anumită ordine şi 
culminează printr-o fază de mare stabilitate, complexitate şi durată 
numită stadiu de maturitate. Stadiul iniţial este numit stadiu tânăr. 
Cele două stadii, de maturitate şi tânăr, nu reprezintă decât extremele 
unui continuu de faze intermediare. Este important de reţinut că 
schimbările sunt direcţionate în cazul succesiunii ecologice. Există şi 
schimbări nedirecţionate, uneori ciclice, care nu conduc la un stadiu 
stabil, de maturitate şi care se pot datora unor schimbări periodice ale 
climei (de exemplu anotimpurile). 
 

 
 
De exemplu, pe un teren agricol abandonat se dezvoltă rapid vegetaţie 
spontană, dar în timp, în absenţa intervenţiei umane începe să se 
dezvolte vegetaţia lemnoasă dacă condiţiile o permit (calitatea solului, 
umiditatea, absenţa păşunatului etc.). După un timp terenul poate fi 
complet acoperit de pădure (vezi figurile 4.10 şi 4.11). Mai mult, 
compoziţia specifică se va modifica în timp: dacă în primii ani 
predomină plantele anuale, acestea vor fi încet înlocuite cu ierburi 
perene apoi se vor dezvolta specii lemnoase pioniere (cum este 
mesteacănul). Ponderea covorului ierbos va fi redusă şi va permite 
dezvoltarea şi a altor specii lemnoase, cu o creştere mai lentă decât 
mesteacănul, dar care în timp îi vor reduce ponderea. 

Figura 4.10 –
Succesiunea 
ecologică de 
la stadiul de 
păşune spre 
stadiul de 
pădure 
matură. 

Exemplu 
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succesiune 
ecologică 
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Figura 4.11 – Dinamica abundenţei producătorilor primari pe parcursul succesiunii 
ecologice de la stadiul de pajişte spre stadiul de pădure matură. 
 

Succesiunea ecologică nu este o caracteristică obligatorie a 
ecosistemelor. Nu toate sistemele ecologice se dezvoltă în timp şi ajung 
la stadiul de maturitate. Acolo unde condiţiile impuse de factorii abiotici 
sunt severe, speciile componente ale biocenozei nu reuşesc să le 
modifice. Aceasta face ca compoziţia specifică a biocenozei să nu se 
modifice prea mult, deoarece doar speciile ce pot tolera condiţiile de 
mediu respective se pot menţine. Succesiunea este astfel fie stopată în 
stadiul succesional tânăr, fie dezvoltarea ecosistemului este foarte 
lentă. Dintre factorii abiotici ce determină acest lucru voi menţiona doar 
câţiva din cei mai importanţi: 

a. Temperatura. Temperaturile scăzute din zonele arctice şi alpine 
încetinesc foarte mult dezvoltarea ecosistemelor. Acelaşi lucru se 
întâmplă şi în cazul apelor termale, unde temperatura ridicată a apei 
limitează mult numărul de specii. 

b. Salinitatea excesivă, fie în cazul lacurilor suprasărate sau a terenurilor 
sărăturate, nu permite decât existenţa puţinelor specii capabile să 
supravieţuiască în aceste condiţii; 

c. Apa, respectiv penuria de apă din deşerturi ce permite doar existenţa 
unui număr redus de specii cu adaptări specifice; 

d. Penuria nutrienţilor şi a microelementelor din apele de suprafaţă ale 
Oceanului Planetar datorată pierderilor permanente de nutrienţi prin 
sedimentarea organismelor moarte sau a dejecţiilor acestora spre 
zonele profundale nu permit decât o producţie primară extrem de 
scăzută. 
 
Tranziţia de la stadiul tânăr la cel matur nu se realizează unidirecţional, 
ci este reversibilă şi asimetrică. Astfel, putem deosebi două categorii de 
schimbări: 

Sisteme 
ecologice unde 

succesiunea 
ecologică nu are 

loc 
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1. schimbări rapide, având cauze externe sistemului, ce duc la 
simplificarea sistemului ecologic (întinerirea lui) de obicei provocate de 
intrări masive de energie, greu de evitat sau prevenit de către sistem 
(incendii, inundaţii, furtuni etc.) 

2. schimbări lente, în principal datorate unor cauze interne, care duc la 
creşterea gradului de organizare internă. Succesiunea ecologică se 
referă la acest tip de schimbări, direcţionate dinspre stadiul tânăr spre 
cel matur. 
 
 
 
 
 
 
Inclusiv la nivelul ecosferei se observă un proces generalizat de 
succesiune ecologică. Din acest punct de vedere, apariţia vieţii pe 
Pământ şi dezvoltarea acesteia poate fi considerat un proces de 
succesiune ecologică primară. Dezvoltarea ecosferei nu a fost un 
proces liniar, constant în timp. Ea a fost întreruptă sau punctată de 
dezastre. Acestea au determinat întoarcerea la o stare depăşită anterior 
şi contribuie la menţinerea unei eterogenităţi ridicate. Evenimentele 
care conduc la “întinerirea” ecosferei pot fi ciocnirile cu asteroizi, 
glaciaţiunile, erupţiile vulcanice, cutremure, deplasarea plăcilor 
tectonice etc. 
 
TA 4.10 
 
1. În care din situaţiile de mai jos este vorba de succesiune primară: 
 a. împădurirea unui teren agricol  
 b. inundarea unui teren din lunca inundabilă 
 c. acoperirea cu vegetaţie a unei halde de steril 
 d. crearea unui iaz  
 
2. Tranziţia de la stadiul succesional matur la cel tânăr se realizează 
___________.  
 
 
 
 
 

4.6.2 Caracteristicile succesiunii ecologice 
 
În cursul succesiunii ecologice au loc o serie de modificări structurale, 
energetice şi informaţionale. Acestea vor fi prezentate pe larg în 
continuare. 
 
 

Stadiul Tânăr Stadiul Matur 
lent

rapid 

Succesiunea 
ecologică la 

nivelul 
ecosferei 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
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4.6.2.1 Modificări structurale 
 

Modificările structurale se referă la schimbările în compoziţia şi numărul 
speciilor din diferitele stadii succesionale, precum şi la relaţiile dintre 
ele. De obicei primele specii care colonizează sunt speciile pioniere. 
Acestea sunt adaptate la condiţiile din stadiile succesionale tinere. Sunt 
cel mai adesea specii slabe competitoare ce nu pot supravieţui decât în 
fazele iniţiale, când competiţia este scăzută. Speciile din stadiile 
succesionale timpurii sunt caracterizate cel mai adesea printr-o 
strategie de tip r. În fazele succesionale târzii, de maturitate, biocenoza 
are o structură mai complexă, populaţiile componente având, cu o 
pondere mai ridicată, o strategie de tip K (vezi tabelul din figura 4.12). 

 
Figura 4.12 – Caracteristicile generale ale plantelor tipice pentru stadiile 
succesionale tinere şi mature. 
 

Caracteristica Stadiul tânăr Stadiul matur 

Înălţimea la maturitate Mică Mare 

Raportul tulpină/rădăcină Mic Mare 

Longevitatea Scurtă Lungă 

Rata de creştere Rapidă Lentă 

Toleranţa la umbră Mică Mare 

Numărul de seminţe Mare Mic 

Mărimea seminţelor Mică Mare 

Dispersia asigurată de 
(vezi şi capitolul 2.5)  

Vânt, animale 
(exozoochorie) 

Gravitaţie, animale 
(endozoochorie) 

Distanţa de dispersie Mare Mică 

Viabilitatea seminţelor Ridicată Scăzută 

 
Atingerea stadiului de maturitate depinde de o serie de factori. Pentru 
ca o specie să colonizeze un ecosistem trebuie mai întâi să ajungă 
acolo, eventual să depăşească o serie de bariere geografice, ceea ce 
depinde şi este limitat de capacitatea ei de dispersie (vezi capitolul 
2.5). De aceea diversitatea structurală a biocenozei (numărul de specii) 
depinde de distanţa de sursa sau sursele de colonizatori, de numărul 
de specii al sursei, de dimensiunile şi eterogenitatea biotopului precum 
şi de istoricul colonizării, respectiv momentele în care au colonizat 
diferitele specii. Secvenţa de colonizare are o influenţă majoră asupra 
numărului de specii. Pentru majoritatea speciilor este mai importantă 
colonizarea atunci când stadiul succesional este favorabil, decât 
colonizarea rapidă în stadii succesionale timpurii. 

Importanţa 
dispersiei 
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Cadrul 4.1 Succesiunea ecologică primară 
 
Cel mai bine documentat studiu referitor la succesiunea ecologică primară a fost realizat 
pe insula Krakatoa. Această insulă de dimensiuni relativ mici, situată în arhipelagul 
indonezian, între două insule mari Java şi Sumatra, a fost distrusă de o erupţie vulcanică 
în 1883. Cel puţin jumătate din insulă s-a scufundat în ocean iar porţiunea rămasă a fost 
acoperită de lavă şi cenuşă vulcanică, toate organismele vii fiind distruse în cursul 
cataclismului. În anii ce au urmat insula a fost rapid colonizată cu o viteză impresionantă. 
După 25 de ani de la erupţie existau deja peste 100 de specii de plante şi 13 specii de 
păsări. În următorii 13 ani două specii de păsări au dispărut dar 16 specii noi au colonizat 
insula. După încă 14 ani, 5 specii de păsări au dispărut şi 5 noi specii au colonizat. După 
100 de ani de la erupţie, insula era acoperită în totalitate de vegetaţie, inclusiv de pădure 
tropicală, iar numărul de specii de păsări cuibăritoare era de 22. Un număr de 16 specii de 
păsări care se stabiliseră în diferite momente pe insulă au dispărut în cursul succesiunii 
ecologice (figura 4.13). Numărul cumulat de specii  (respectiv toate speciile semnalate la 
un moment dat pe insulă) creşte în timp spre deosebire de numărul actual de specii  (ce 
se referă la numărul de specii existent la un moment dat) deoarece unele specii, prezente 
la un moment dat, au dispărut de pe insulă în cursul succesiunii ecologice. 
O situaţie similară a fost documentată şi în cazul plantelor. Astfel, pe parcursul a 60 de ani 
(între 1920-1980) au dispărut 100 de specii de plante. Rata de înlocuire a speciilor 
(măsurată ca numărul de specii nou apărute însumate cu numărul de specii dispărute şi 
raportate la numărul total de specii din intervalul respectiv) a fost de 5,3% pe an în 
intervalul 1908-1921 şi a scăzut la 3,6% pe an în intervalul 1921-1933 (vezi şi figura 2.13). 
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Figura 4.13 – Dinamica numărului de specii de păsări pe insula Krakatoa.  
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TA 4.11 
 
1. De unde vin primele specii la începutul succesiunii ecologice? 
 
 
 
2. Daţi un exemplu de specie de plantă caracteristică stadiului tânăr şi 
justificaţi răspunsul. 
 
 
3. În ce stadiu succesional este ponderea plantelor ce cresc la umbră 
mai mare şi de ce? 
 
 
4. Succesiunea ecologică pe o insulă vulcanică nou formată se 
numeşte ______________. 
 
5. Cele două procese ce determină înlocuirea speciilor (turn-over) pe 
parcursul succesiunii ecologice sunt: (1) _________________ şi (2) 
_______________. 
 
6. Rata de ______________ pe o insulă depinde de numărul de specii 
de pe continent. 
 

 
4.6.2.2 Modificări energetice 
 

În fazele timpurii ale succesiunii ecologice producătorii primari (plante, 
alge şi bacterii chemosintetizante) sunt puţini iar consumatorii pot 
practic lipsi. De aceea biomasa întregii biocenoze este relativ scăzută în 
timp ce valoarea producţiei biologice este ridicată. Aceasta se 
datorează competiţiei scăzute pentru lumină, nutrienţi şi apă dintre 
producătorii primari. Pe parcursul desfăşurării succesiunii ecologice, 
biomasa şi numărul de specii de producători primari creşte astfel încât 
creşte şi eficienţa exploatării energiei solare incidente. Aceasta duce la 
creşterea productivităţii primare dar şi a competiţiei dintre producătorii 
primari pentru resursele de lumină, nutrienţi şi apă. Creşterea cantităţii 
de biomasă şi a producţiei primare este însă inegală în cursul 
succesiunii ecologice. Aceasta se datorează faptului că în timp ce 
producţia primară depinde de suprafaţă (este funcţie de cantitatea de 
lumină) şi este limitată de aceasta, consumul de energie pentru 
procesele respiratorii depinde de biomasă care ocupă un volum. Cu cât 
cantitatea de biomasă este mai mare cu atât mai ridicate vor fi 
cheltuielile de respiraţie (figura 4.14). Se observă că în primele stadii 
succesionale rata fotosintezei depăşeşte rata respiraţiei ceea ce 
permite acumularea de biomasă. În stadiile de maturitate rata 
fotosintezei ajunge să fie egală cu rata proceselor respiratorii. În 
această situaţie întreaga producţie primară este utilizată în respiraţie şi 
nu mai are loc acumulare de biomasă. 

Relaţia dintre rata 
fotosintezei şi 
rata respiraţiei 
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Figura 4.14 – Dezvoltarea ecosistemului în cursul succesiunii ecologice. 
 
Concomitent cu creşterea biomasei producătorilor primari, cresc atât 
biomasa cât şi numărul de specii de consumatori. Astfel, creşterea 
biomasei se produce mai rapid decât creşterea producţiei primare. 
Ecosistemele se dezvoltă în sensul maximalizării intrărilor de energie. 
Aceasta implică realizarea unei diversităţi specifice optime şi a unei 
stabilităţi maxime, dar nu si a unei productivităţi biologice maxime. În  
faza de maturitate, consumul propriu al ecosistemului (respiraţia) tinde 
să egaleze producţia şi atunci nu mai are loc acumulare de biomasă 
(figura 4.15).  Energia radiantă solară şi implicit procesul de fotosinteză 
depinde de suprafaţa ce primeşte energia radiantă solară (haşurată în 
desen). Intensitatea procesului de respiraţie este în funcţie  de 
cantitatea de biomasă, reprezentată prin volumul ocupat de biocenoză. 

 
 

În stadiul matur ponderea biomasei consumatorilor creşte raportat la 
biomasa totală iar reţeaua trofică devine mai complexă şi sporeşte în 
lungime. Ecosistemele mature sunt mai bine diferenţiate şi structurate 
pe verticală, având o zonă superioară dominată de procesul de 
fotosinteză şi una inferioară dominată de procese de descompunere. 
De exemplu, într-o pădure în zona superioară (coroana copacilor) are 
loc fotosinteza iar la nivelul solului au loc procesele de descompunere. 
La nivelul unui ecosistem acvatic fotosinteza are loc doar în stratul 

Figura 4.15 – 
Deosebirile între un 
ecosistem aflat în 
stadiu succesional 
tânăr (a) şi unul aflat 
în stadiu succesional 
matur (b).  

Exemplu 
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superficial al apei, fiind limitată de accesibilitatea luminii. În afara 
acestei zone, la adâncimi mai mari au loc doar procese de 
descompunere. 
 
TA 4.12 
 
1. Stadiile succesionale mature sunt caracterizate prin: 
  a. biomasă ridicată 
  b. respiraţie scăzută 
  c. structură trofică complexă 
  d. consumatori puţini 
2. Acumularea de biomasă are loc în stadiul succesional 
_____________. 
 

 
Figura 4.16 -   Caracteristicile structurale, energetice şi informaţionale ale unui ecosistem 
în stadiu succesional tânăr şi în cel matur. 
 

Parametrul Stadiul tânăr Stadiul matur 

Modificări structurale 

Număr specii Mic Mare 
Reţeaua trofică Simplă, preponderent liniară Complexă 
Consumatori Puţini Numeroşi, inclusiv paraziţi şi 

simbionţi 
Nişele ecologice Largi Înguste 
Strategia populaţiilor 
componente 

Tip r Tip K 

Modificări energetice 

Biomasa totală Mică Mare 
Intensitatea proceselor 
respiratorii (R) 

Scăzută Ridicată 

Productivitatea netă Mare Mică 
Productivitatea potenţială 
pentru om 

Mare Mică 

Raportul P/R P > R     P/R > 1 P = R     P/R = 1 
Raportul P/B Ridicat Scăzut 

Modificări informaţionale 

Controlul biogen al circuitelor 
biogeochimice 

Scăzut Ridicat 

Homeostazia Scăzută Ridicată 
Conservarea nutrienţilor Redusă Sporită 
Gradul de organizare Simplu Complex 
Cantitatea de entropie Mare Mică 
Eficienţa utilizării energiei Mică Mare 
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4.6.2.3 Modificări informaţionale 
 

Pe parcursul succesiunii ecologice, odată  cu sporul de biomasă şi 
creşterea complexităţii structurale (în principal prin creşterea numărului 
de specii şi a relaţiilor dintre acestea) se realizează şi o acumulare de 
informaţie. Aceasta duce la o sporire a gradului de organizare şi la 
scăderea cantităţii de entropie din sistem. Are loc şi o diferenţiere şi 
perfecţionare a mecanismelor de autoreglare (mecanisme 
homeostatice). Creşterea complexităţii permite şi sporirea controlului 
biogen asupra circuitelor biogeochimice. În timp, elementele limitante 
rămân din ce în ce mai puţin în afara organismelor vii. O serie de 
organisme ajung să stocheze eficient elementele chimice esenţiale (ca 
substanţe de rezervă, endo- şi exoschelete, structuri de susţinere gen 
celuloză, etc.) controlând astfel circuitele biogeochimice. În plus are loc 
o integrare tot mai avansată a diferitelor specii. Acestea includ relaţii 
interspecifice de simbioză (de exemplu între plante şi bacteriile 
nitrificatoare ce fixează azotul atmosferic) şi folosirea tot mai frecventă 
a mesagerilor chimici ce sporeşte fluxul de informaţie. 
 

4.6.3 Succesiunea ecologică la nivelul unui lac (eutrofizarea) 
 
Lacurile au fost clasificate după diferite criterii în zeci de categorii 
distincte. Una din cele mai utilizate clasificări se referă la cantităţile de 
nutrienţi (săruri de azot, fosfor şi uneori siliciu) din lacuri. Se disting 
astfel lacuri sărace în nutrienţi, numite oligotrofe (de exemplu lacurile 
alpine) şi lacuri bogate în nutrienţi, numite eutrofe (cum sunt lacurile din 
lunca şi delta Dunării). Procesul natural de succesiune ecologică a unui 
lac oligotrof (echivalent stadiului succesional tânăr) spre stadiul eutrof 
(echivalentul stadiului succesional matur) poartă numele de eutrofizare. 
Deosebirea fundamentală dintre succesiunea ecologică a ecosistemelor 
terestre şi cea a ecosistemelor acvatice este că în timp ce primele se 
dezvoltă pe seama acumulărilor de biomasă proprie, ecosistemele 
acvatice se dezvoltă, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe seama 
aportului de nutrienţi din ecosistemele terestre adiacente. Din momentul 
formării unui ecosistem acvatic, indiferent dacă este o simplă baltă sau 
un ocean, acesta începe să se colmateze. De exemplu, stratul de 
sedimente din lacul Baikal care are o adâncime de peste 2 km şi este 
unul din cele mai vechi lacuri, depăşeşte 6 km grosime.  
 
Eutrofizarea reprezintă procesul de îmbogăţire a apei în nutrienţi, ceea 
ce determină succesiunea ecologică de la tipul oligotrof la cel eutrof. 

 
Eutrofizarea este un proces natural ce tinde spre maximalizarea fluxului 
de energie. Astfel, creşterea concentraţiei de nutrienţi duce la creşterea 
producţiei primare dar determină şi modificări calitative ale acesteia. În 
stadiul oligotrof transparenţa apei este ridicată iar lumina poate penetra 
la adâncimi mari. Creşterea concentraţiei de nutrienţi permite 
dezvoltarea rapidă a algelor din masa apei ceea ce duce la o scădere a 
transparenţei. O serie de plante acvatice nu se mai pot dezvolta din 
această cauză iar suprafeţele ocupate de acestea se reduc. Reducerea 

Definiţie 

Autoreglarea 
ecosistemelor 

Deosebiri între 
succesiunea în 
mediul acvatic 

şi în cel 
terestru 
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ponderii plantelor acvatice ce utilizează nutrienţii din sedimente este 
într-o primă fază compensată de creşterea proporţiei speciilor de plante 
cu se dezvoltă rapid pe verticală şi pot astfel realiza fotosinteza în 
stratul superior al apei unde penetrează lumina. Plantele acvatice oferă 
adăpost şi protecţie faţă de peştii prădători organismelor zooplanctonice 
(animale din masa apei, preponderent crustacee care în mare parte se 
hrănesc cu alge pe care le filtrează din masa apei). Dispariţia plantelor 
duce la dispariţia zooplanctonului. Aceasta duce la diminuarea 
controlului pe care îl exercită zooplanctonul asupra algelor, sporind 
presiunea acestora asupra plantelor superioare. Transparenţa apei 
scade şi mai mult, iar o bună parte din producţia primară ajunge să fie 
reprezentată de biomasa algală. Diversificarea resursei trofice şi 
cantitatea sporită de biomasă permit existenţa unui număr sporit de 
specii. Acumularea continuă de nutrienţi şi biomasă duce la 
intensificarea proceselor de descompunere şi la consum sporit de 
oxigen (figura 4.17). Lacul oligotrof se caracterizează prin transparenţa 
ridicată (ilustrată de discul ce coboară până la limita vizibilităţii), 
existenţa vegetaţiei până la adâncimi mari precum şi o abundenţă 
scăzută a algelor (reprezentate prin punctele din masa apei). Lacul 
eutrof are o transparenţă scăzută, vegetaţia persistă doar în zona 
litorală iar masa apei este dominată de alge, sedimentele au o grosime 
mare iar procesele de descompunere sunt intense conducând la un 
consum ridicat de oxigen. În anumite situaţii în lacurile eutrofe 
concentraţia de oxigen poate să scadă (hipoxie), sau poate lipsi în 
totalitate (anoxie). În timp lacul eutrof se va colmata şi va evolua spre o 
mlaştină.  

 
Figura 4.17 – Deosebirile dintre un lac oligotrof (în stânga) şi unul eutrof 
(dreapta).  

 
TA 4.13 
 
1. Cauza principală a eutrofizării o reprezintă 
__________________________________. 
 
2. Transparenţa apei în cursul tranziţiei unui lac de la stadiul oligotrof la 
cel eutrof  _________. 
 
3. Daţi câte două exemple de lacuri oligotrofe şi eutrofe. 
 
 

Transformarea 
ecosistemelor 

acvatice în cursul 
eutrofizării 
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4.6.4 Relaţiile între ecosisteme aflate în stadii succesionale diferite 
 

Ecosistemele nu sunt sisteme izolate, cele învecinate interacţionează şi 
sunt interdependente. Aceasta conferă caracterul de sistem 
complexelor de ecosisteme. În cazul în care două ecosisteme aflate în 
stadii succesionale diferite sunt învecinate, cel mai adesea are loc un 
transfer de materie, energie şi informaţie de la ecosistemul în stadiul 
succesional tânăr spre ecosistemul matur. Acest transfer nu permite 
ecosistemului în stadiul succesional tânăr să acumuleze biomasă şi să 
se dezvolte, ceea ce duce la menţinerea şi accentuarea decalajului 
dintre cele două ecosisteme. Ecosistemul matur posedă o complexitate 
structurală ridicată şi are capacităţi sporite de a utiliza resursele 
disponibile. Aceasta îi permite să maximalizeze intrările de energie 
inclusiv prin preluarea de energie şi materie din ecosistemul învecinat 
tânăr. Practic ecosistemul aflat în stadiu succesional tânăr se 
transformă într-un subsistem al ecosistemului matur. Se poate astfel 
vorbi de exploatarea unui ecosistem de către altul. Aceste conexiuni 
stabilite între ecosisteme aflate în stadii succesionale diferite determină 
constituirea complexelor de ecosisteme.  
De exemplu, căprioarele dintr-o pădure care se hrănesc cu plantele 
dintr-o pajişte învecinată transportă astfel biomasă din ecosistemul 
tânăr (pajişte) spre cel matur. Animalele se adăpostesc în pădure unde 
respiră (eliminând dioxidul de carbon necesar în fotosinteză) şi elimină 
materiile fecale. În plus pot consuma puieţii de arbori şi arbuşti 
împiedicând astfel împădurirea pajiştii.  
O situaţie similară poate fi observată la comunităţile umane aflate în 
stadii diferite de dezvoltare. O problemă care va fi discutată în 
continuare (vezi capitolul 5.7.2) prezintă accentuarea diferenţelor între 
ţările sărace şi cele bogate. Ţările dezvoltate au o complexitate care le 
permite să exploateze mult mai eficient şi practic să subordoneze ţările 
în curs de dezvoltare. Afirmaţia pe care o fac nu are nici un fel de 
conotaţie politică, ea doar ilustrează cum o legitate observată la 
sistemele ecologice naturale este valabilă şi pentru sistemele dominate 
de specia umană. 
Omul are posibilitatea de a întrerupe succesiunea ecologică, de a 
aduce ecosistemele în stadii succesionale mai tinere prin defrişări, 
arături, inundaţii controlate şi incendieri. Sunt astfel create sisteme 
ecologice cu o structură simplificată şi o productivitate biologică mare. 
Trebuie reţinut însă că ecosistemele mature, deşi cele mai stabile, sunt 
în acelaşi timp cele mai sensibile faţă de impactul antropic. Schimbări în 
structura acestora pot antrena modificări majore care să conducă la 
întinerirea ecosistemului. 
 
TA 4.14 
Care este relaţia dintre un tronson de râu situat în amonte faţă de cel 
situat în aval? 
 
 
 

Exemplu 

Exploatarea 
ecosistemelor 
tinere de către 

cele mature 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 108. 
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Răspunsuri la testele de autoevaluare 
 
 
TA 4.1 Datorită suprafeţei de uscat mai reduse în emisfera sudică, 
comparativ cu emisfera nordică unde sunt trei continente mari: America 
de Nord, Europa şi Asia. 
 
TA 4.2 (1) fotosinteza. (2) a.(pagina 82 şi 83). 
 
TA 4.3  (1) Raportul indică o rata crescută de exploatare a producţiei 
primare de către consumatorii primari, biomasa existentă la un moment 
dat fiind foarte redusă. Se întâlneşte în cadrul producătorilor primari 
reprezentaţi de alge (fitoplancton). (pagina 85) (2) a. 
 
TA 4.4 (1) Indică o eficienţa de exploatare ridicată, respectiv că 90% din 
producţia nivelului trofic inferior este consumată de către nivelul trofic 
superior. (pagina 87 şi 88) (2) d. (3) a. (secţiunea 4.2.2) 
 
TA 4.5 Eficient din punct de vedere energetic este consumul de grâu şi 
orez. Teoretic, fiecare kg de carne echivalează cu 10 kg de grâu sau 
orez. (secţiunea 4.2.2 şi 4.3) 
 
TA 4.6  (1) 1000 t. (2) a, c. (secţiunea 4.4) 
 
TA 4.7 (1) Oceanul Planetar. (2) c. (secţiunea 4.4.1) 
 
TA 4.8 (1) b. (2) a. (3) Fals. (4) Adevărat. (secţiunea 4.4.2) 
 
TA 4.9 (1) Insecticidele omoară inclusiv insectele cu rol în polenizare. 
Dispariţia acestora afectează reproducerea plantelor şi poate produce 
modificări profunde ale covorului vegetal. (2) Structura covorului vegetal 
s-ar modifica puternic, arboretele şi pădurile s-ar extinde în savană. 
(secţiunea 4.5) 
 
TA 4.10 (1) c. (secţiunea 4.6.1)  (2) rapid. (pagina 100) 
 
TA 4.11 (1) Primele specii provin fie din băncile de seminţe, spori, 
germeni sau ouă din sol, sunt aduse de vânt sau transportate de păsări. 
(2) Păpădia este specie pionieră ale cărei seminţe sunt dispersate de 
vânt (anemochore). (3) În stadiul succesional matur, când stratificarea 
pe verticală permite dezvoltarea plantelor umbrofile în straturile 
inferioare ale pădurii. (4) primară. (5). colonizare, extincţie. (6) 
colonizare. (secţiunea 4.6.2.1) 
 
TA 4.12 (1) a, c. (2) tânăr. (secţiunea 4.6.2.2) 
 
TA 4.13 (1) acumularea de nutrienţi în apă. (2) scade. (secţiunea 4.6.3) 
 
TA 4.14 Ecosistemul din amonte furnizează , prin organismele 
transportate de curentul de apă , materie şi energie celui din aval. 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
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Dezvoltarea ecosistemul din amonte este întârziată sau chiar stopată 
de pierderile permanente de materie şi energie în timp, care sunt 
preluate şi parţial stocate de cel din aval, la viteze mai scăzute ale 
curentului de apă. Se poate vorbi de exploatarea ecosistemului din 
amonte de cel din aval. (secţiunea 4.6.4) 
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Obiectivele unităţii de învăţare 5 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare veţi fi capabili să: 
 

 Caracterizaţi cel mai complex nivel din ierarhia sistemelor ecologice – ecosfera; 
 Explicaţi modul de formare al ecosferei şi a proceselor ce au permis apariţia şi 
evoluţia vieţii pe planetă; 
 Explicaţi cum schimbările în compoziţia atmosferei afectează schimburile 
energetice ale planetei; 
 Caracterizaţi sistemul socio-economic uman, ca subsistem al ecosferei; 
 Identificaţi componentele structurale şi caracteristicile dezvoltării sistemului socio-
economic uman; 
 Analizaţi relaţia dintre dezvoltarea sistemului socio-economic uman şi deteriorarea 
ecosferei. 
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Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate pe parcursul acestei 
unităţi de învăţare trebuie verificată pe baza celor 10 teste de 
autoevaluare distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la 
sfârşitul unităţii. Dacă nu aţi răspuns corect este necesar să parcurgeţi 
din nou secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra rezolvării 
testelor. Unele dintre testele de autoevaluare sunt foarte simple iar 
răspunsul lor este evident în text. Alte teste sunt mai complexe şi 
necesită o bună integrare a cunoştinţelor obţinute. Parcurgerea cu 
succes a testelor de autoevaluare are un rol important în fixarea 
cunoştinţelor şi în formarea unei imagini de ansamblu a materiei 
prezentate. Nivelul de dobândire a conceptelor şi procedurilor 
prezentate în unităţile de învăţare 4 şi 5 va fi cuantificat pe baza notei 
obţinute la Lucrarea de verificare 3. Detalii asupra modului de rezolvare 
şi condiţiile de transmitere a acesteia către tutore au fost prezentate în 
introducere. 

 
5.1 Ecosfera 

 
Ecosfera este sistemul integrator din cadrul ierarhiei ecologice, având o 
mare complexitate structurală şi funcţională. Ecosfera este alcătuită din 
biosferă şi componentele abiotice, respectiv pătura superioară a 
litosferei, întreaga hidrosferă şi pătura inferioară a atmosferei (figura 
5.1). Pedosfera (reprezentată de soluri şi sedimente) ocupă o poziţie 
specială, la intersecţia celor patru sfere componente ale ecosferei. 

 
 

Ecosfera conţine trei tipuri majore de habitat: terestru (uscat) şi acvatic, 
acesta din urmă putând fi marin sau dulcicol. Ponderea ca suprafaţă a 
acestor trei tipuri de habitate este foarte diferită. Astfel, ponderea cea 
mai mare o are habitatul marin ce ocupă 70,8% din suprafaţă, urmat de 

Figura 5.1 – 
Structura 
ecosferei 
alcătuită din 
patru ‘sfere’ 
distincte.  
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cel terestru cu 28,4% şi cel acvatic dulcicol cu doar 0,8%. Dacă luăm 
însă în considerare volumul disponibil pentru organismele vii, mediul 
marin reprezintă aproape 99%. Aceasta deoarece întregul volum de 
apă este ocupat de organisme vii, în timp ce densitatea scăzută a 
aerului nu permite colonizarea uscatului decât pe o distanţă redusă. 
Pentru a putea înţelege modul de organizare al ecosferei este util să 
înţelegem cum s-a format. Din punct de vedere ecologic, geneza 
ecosferei este comparabilă cu succesiunea ecologică primară la scară 
planetară (vezi capitolul 4.6). 
 
TA 5.1 
 
1. Care este ponderea volumului locuibil reprezentat de Oceanul 
Planetar? 
  a. 50% 
  b. 75% 
  c. 97% 
  d. 99% 
 
2. Care este ponderea suprafeţei uscatului pe Pământ? 
  a. 25% 
  b. 30% 
  c. 50% 
  d. 75% 
 

5.2 Formarea ecosferei 
 
În procesul de geneză al ecosferei distingem trei etape majore: etapa 
abiogenă, etapa biogenă şi etapa antropogenă. 
 
1. Etapa abiogenă, premergătoare apariţiei vieţii, a fost caracterizată 
iniţial printr-un proces de răcire treptat care a permis întâi formarea 
litosferei, apoi a atmosferei şi ulterior a hidrosferei. Geneza celor trei 
‘sfere’ a dus la schimburi de materie între acestea, ce reprezintă 
primele circuite geochimice ce implicau o deplasare în spaţiu şi o 
transformare chimică a elementelor şi compuşilor chimici (vezi capitolul 
4.4). Compoziţia chimică a atmosferei planetare s-a modificat radical 
după apariţia vieţii, în principal datorită metabolismului biosferei (tabelul 
din figura 5.2). 
 
2. Etapa biogenă începe odată cu apariţia vieţii. Metabolismul 
organismelor vii a devenit procesul major, selectiv, care a ajuns să 
transforme planeta. Rata scăzută cu care erau generate resursele de 
hrană pe cale abiotică, a dus la o competiţie acerbă pentru hrană, 
obligând o serie de organisme ca pentru hrănire să preia direct energia 
radiantă solară prin fotosinteză. Apariţia fotosintezei a reprezentat o 
etapă esenţială în dezvoltarea ecosferei din două motive: a permis 
organismelor vii să se conecteze la o sursă inepuizabilă de energie şi a 
dus la acumularea în mediu a unui deşeu produs în procesul de 
fotosinteză – oxigenul molecular. Acesta, datorită reactivităţii sale, este 
deosebit de toxic pentru organismele vii care trebuie să elaboreze 

Apariţia 
fotosintezei 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 135. 
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mecanisme de protecţie specifice. Acumularea în mediu a oxigenului a 
depăşit la un moment dat capacitatea de toleranţă a organismelor care 
au început să îl utilizeze în procesul de respiraţie aerobă. Această a 
doua etapă majoră în dezvoltarea ecosferei este deosebit de 
importantă, deoarece permite extragerea energiei chimice stocate în 
substanţele organice mult mai eficient. Aceasta permite dezvoltarea 
unor sisteme biologice cu o structură mult mai complexă. Toate 
organismele vii care nu utilizează oxigenul în procesul de respiraţie (au 
un metabolism anaerob), sunt procariote unicelulare. Trecerea la 
metabolismul aerob a permis apariţia eucariotelor şi apoi a 
metazoarelor (organisme pluricelulare). Apariţia reproducerii sexuate ce 
asigură o diversificare a informaţiei genetice transmise şi o 
maximalizare a potenţialului evolutiv, a creat premizele diversificării 
explozive a formelor de viaţă.  
 

Figura 5.2 – Caracteristicile fizico-chimice ale atmosferei Terrei înaintea apariţiei vieţii şi în 
prezent, împreună cu cele două planete învecinate, situate mai aproape (Venus) şi 
respectiv mai departe (Marte) de Soare. Se observă modificările majore ale 
caracteristicilor atmosferei terestre datorate apariţiei vieţii, în principal reducerea drastică a 
concentraţiei de dioxid de carbon (ce a determinat şi scăderea temperaturii şi a presiunii), 
precum şi coexistenţa în atmosferă a oxigenului şi metanului (CH4), două gaze ce 
reacţionează uşor unul cu altul. 
 
 

Caracteristicile atmosferei 
planetare 

Venus Terra 
(înaintea apariţiei vieţii) 

Marte Terra 
(în prezent) 

Temperatura la suprafaţă (0C) 459 240-340 -53 15 

Presiunea totală (bar) 90 60 0,006 1 

Compoziţia chimică (%) 
CO2 96,5 98 95 0,03 

N2 3,5 1,9 2,7 79 

O2 urme 0 0,13 20 

Ar urme 0,1 1,6 0,1 

CH4 0 0 0 urme 

 
Până în acest stadiu, viaţa era limitată la mediul acvatic, uscatul fiind 
nelocuibil datorită radiaţiei ultraviolete (UV) de origine solară. Radiaţia 
UV are energie mare şi de aceea impact negativ asupra organismelor 
vii, atât direct, prin alterarea structurii moleculelor componente, cât şi 
indirect prin generarea de compuşi chimici cu toxicitate ridicată în 
atmosferă. Acumularea oxigenului în atmosferă a dus în final la 
formarea stratului protector de ozon, ce absoarbe în prezent aproape 
în totalitate radiaţia UV nocivă. Reducerea intensităţii radiaţiei UV ce 
ajungea la suprafaţa planetei, a permis primelor organisme acvatice să 
înceapă să colonizeze uscatul. Colonizarea uscatului a permis 
ocuparea aproape în totalitate a planetei şi a determinat formarea 
ecosferei ca sistem ecologic la nivel planetar. 

Apariţia 
respiraţiei 

aerobe 
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3. Etapa antropogenă este ultima şi cea mai recentă, fiind 
caracterizată de modificări majore în structura ecosferei datorită 
impactului direct şi indirect al speciei umane din ultimii zeci de mii de 
ani. Impactul direct a fost cauzat de vânătoarea excesivă, uneori până 
la dispariţie, a speciilor de vânat mare, în special mamifere şi păsări. 
Impactul indirect este datorat de transformările profunde cauzate 
covorului vegetal prin incendierile repetate, defrişări şi prin extinderea 
terenurilor agricole. Mai recent, activităţile antropice au determinat 
modificări în compoziţia chimică a atmosferei, prin creşterea 
concentraţiei de dioxid de carbon şi scăderea concentraţiei de ozon. 
Aceasta se datorează cantităţilor sporite de praf şi aerosoli din aer, dar 
şi deteriorării avansate şi accelerate a solurilor (pedosferei), precum şi a 
resurselor de apă dulce (apele continentale). Aceste aspecte le voi 
prezenta în detaliu în unitatea de învăţare 6. 
 
TA 5.2 
 
1. Viaţa a apărut pe Pământ: 
  a. în apă 
  b. în peşteri 
  c. pe uscat 
  d. în păduri 
 
2. Cum s-a realizat tranziţia de la circuitele geochimice la cele 
biogeochimice? 
 
 
 

 
5.3 Fluxul de energie la nivelul ecosferei 

 
Pentru a se menţine şi dezvolta ecosfera, ca orice sistem deschis, 
necesită un aport permanent de energie. Fluxul de energie necesar 
este asigurat de energia radiantă solară. Cantitatea de energie radiantă 
solară receptată de Pământ este relativ uniformă, dar este distribuită 
diferit în timp şi spaţiu şi este supusă unor procese de selecţie de către 
atmosferă. Având o grosime de aproximativ 120 km, atmosfera filtrează 
selectiv energia radiantă solară. La limita superioară a atmosferei 
energia solară este de 2 cal/cm2/min. Aproximativ jumătate din aceasta 
este fie absorbită fie reflectată, în principal de către atmosferă (figura 
5.3). Un rol esenţial în acest proces îl are pătura de ozon care reţine 
majoritatea radiaţiei ultraviolete. La trecerea energiei radiante solare 
incidente (100%) prin atmosferă,  44% este fie reflectată fie absorbită. 
Ajunsă la suprafaţa Pământului, încă 6% din energia radiantă solară 
este reflectată de suprafeţele de uscat şi de apă, rămânând în final doar 
jumătate din energia incidentă.  
 

Rolul omului în 
structurarea 

ecosferei 

Filtrarea 
energiei 

radiante solare 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 135. 
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Figura 5.3 – Procesele de selectare şi filtrare a energiei radiante solare 
incidente la nivelul atmosferei.  
 
Ajunsă în contact cu biosfera, energia solară este transformată de către 
plante şi bacteriile fotosintetizante în energie chimică. Energia chimică 
este apoi utilizată pentru creştere, dezvoltare şi reproducere, 
transferată, stocată şi degradată. Energia degradată (energie termică) 
devine nefolositoare deoarece nu mai poate fi transformată în energie 
chimică. Prin transferul repetat, de la o structură la alta, energiei termice 
îi este asigurată o utilizare de lungă durată. Procesul de recuperare se 
datorează în principal ecranării realizate de atmosferă şi capacităţii 
hidrosferei de a stoca timp îndelungat energia termică. Deşi balanţa 
energetică a planetei este echilibrată (intrările de energie fiind egale cu 
ieşirile de energie), fluxul de energie la nivel planetar este eterogen. 
Există astfel puncte cu un bilanţ pozitiv în zona centrală a planetei şi 
zone cu bilanţ negativ situate spre poli, ceea ce conduce la o zonare 
termică. Zonele situate în vecinătatea Ecuatorului primesc mai multă 
energie decât zonele situate spre poli deoarece unghiul de incidenţă al 
radiaţiei solare este mai mare (figura 5.4).  
 
Această eterogenitate a fluxului de energie generează un gradient 
termic şi unul de presiune, ducând la apariţia unor sisteme de transport 
ale energiei sub forma curenţilor oceanici şi a curenţilor de aer. Aceştia 
asigură transportul energiei termice din zonele cu excedent spre zonele 
cu deficit influenţând clima.  

Eterogenitatea 
fluxului de 

energie 
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Figura 5.4 – Variaţiile de climă sunt determinate în primul rând de 
cantitatea diferită de energie radiantă solară primită de diferitele zone 
ale Pământului şi diferenţelor între anotimpuri.  
 

Cadrul 5.1 Rolul şi compoziţia energiei radiante solare  
 
Energia radiantă solară este alcătuită preponderent din radiaţii în domeniul ultraviolet, 
vizibil şi infraroşu. 
1. Energia radiantă vizibilă reprezintă aproximativ 42%, din aceasta aproape jumătate 
poate fi utilizată în procesul de fotosinteză, spectrul de utilizare având un maxim în 
domeniul de radiaţii albastre şi roşu şi un minim în verde. De exemplu,  o mare parte a 
energiei reflectate de plantele clorofiliene se situează în domeniul verde, de aceea noi 
percepem plantele de culoare verde. 
2. Energia radiantă din domeniul ultraviolet reprezintă aproximativ 9% şi este absorbită 
aproape în totalitate de stratul de ozon situat între 10 şi până la 50 km de suprafaţa 
Pământului. 
3. Energia radiantă din domeniul infraroşu reprezintă aproape jumătate din energia 
solară. Deşi nu este utilizabilă direct de către organisme, are un rol esenţial deoarece 
jumătate din ea contribuie la evaporarea apei, reprezentând motorul circuitului hidrologic al 
apei. Restul contribuie la ridicarea temperaturii mediului şi creează un mediu prielnic vieţii. 
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Atmosfera are astfel un rol major în medierea schimburilor energetice a 
planetei. Pe de o parte realizează o filtrare a energiei ce intră , iar pe de 
alta temporizează ieşirile energetice , în vederea asigurării unui 
domeniu de temperatură restrâns , fără fructuaţii majore diurne şi 
sezoniere , care să favorizeze dezvoltarea biosferei. (figura 5.5).  

 

 
Figura 5.5 – Medierea fluxului energetic la nivel planetar de către 
atmosferă. Figura reprezintă o particularizare a figurii 1.3. 
 
Orice modificare în compoziţia chimică a atmosferei poate influenţa 
fluxului energetic la nivel planetar. Societatea umană, prin activităţile pe 
care le desfăşoară, determină emisia în atmosferă a unor cantităţi 
uriaşe de gaze. Acestea modifică compoziţia chimică a atmosferei şi 
afectează capacitatea ei de mediere a schimbărilor energetice. Sunt 
afectate atât calitatea cât şi cantitatea intrărilor şi ieşirilor de energie. 
a. Intrări de energie. Capacitatea atmosferei de a filtra şi a reţine 
componentele energiei radiante solare cu impact negativ asupra 
organismelor vii (este vorba de radiaţia ultravioletă), este redusă 
datorită distrugerii stratului de ozon. 
b. Ieşiri de energie. Emisiile de energie termică (căldură) sunt 
încetinite, retenţia căldurii prelungindu-se dincolo de limitele obişnuite, 
ceea ce conduce la o perturbare a fluxului energetic şi o creştere a 
temperaturii (efectul de seră). 
 
TA 5.3 
 
1. Energia radiantă din domeniul vizibil reprezintă din energia radiantă 
solară: 
 a. 35%  b. 42%  c. 50%  d. 90% 
 
2. De ce primeşte zona centrală a planetei mai multă energie decât 
zonele situate la poli? 
 
 

Fluxul de 
energie la nivel 

planetar 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 135. 
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5.3.1 Stratul de ozon 

 
În păturile superioare ale atmosferei moleculele de oxigen (O2) sunt 
scindate de către radiaţia UV de origine solară, ducând la formarea 
ozonului (O3).  

32
*

*
2 2

OOO
OO UV

⎯→⎯+

⎯→⎯
 

Ozonul astfel format are capacitatea de absorbi radiaţia UV. Fără 
existenţa stratului de ozon viaţa nu ar fi posibilă pe uscat şi în straturile 
superficiale ale ecosistemelor acvatice. 
 

Cadrul 5.2 Radiaţia ultravioletă 
 
Radiaţia solară ultravioletă se împarte în trei categorii, în funcţie de lungimea de undă şi 
de efectele produse: 
•  UV-A are lungimea de undă cuprinsă între 320 şi 400 nm şi are energie cea mai 
scăzută. Este componenta care ajunge în proporţia cea mai mare la suprafaţa solului şi 
este cel mai puţin dăunătoare. 
•  UV-B are lungimea de undă cuprinsă între 280 şi 315 nm. Această componentă este 
absorbită atât de stratul de ozon şi cât şi de nebulozitatea din atmosferă, de aceea 
intensitatea la nivelul solului variază foarte mult, în funcţie de condiţiile atmosferice. 
•  UV-C are lungimea de undă cea mai mică 100-280 nm şi energia cea mai ridicată, fiind 
deosebit de periculoasă pentru organismele vii. Este absorbită în totalitate de stratul de 
ozon. 

 
Concentraţiile cele mai ridicate de ozon sunt preponderent în straturile 
superioare ale atmosferei (90%), la înălţime de 10 până la 50 km de 
suprafaţa Pământului, atingând concentraţia maximă în jurul altitudinii 
de 25 km. Restul ozonului se găseşte în stratul inferior al atmosferei, 
numit troposferă (figura 5.6). 
 
O serie de compuşi chimici generaţi de activităţile umane contribuie 
însă la distrugerea stratului de ozon. De exemplu, oxizii de azot din 
gazele de ardere eliminate de avioane, deşi sunt în concentraţii foarte 
mici, au o mare capacitate de distrugere a moleculei de ozon. O altă 
categorie de compuşi chimici de sinteză, care odată ajunşi în atmosferă 
reacţionează cu moleculele de ozon şi le distrug, sunt 
clorofluorocarburile (CFC) şi bromofluorocarburile. 
 
Aceşti compuşi sunt extrem de stabili chimic şi de aceea uşor de 
manipulat, fiind ideali pentru o serie de aplicaţii industriale. De exemplu, 
au fost multă vreme folosiţi ca lichid de răcire pentru frigidere şi 
congelatoare. Ajunşi în atmosferă au o durată de viaţa foarte mare, 
ceea ce permite în timp transportul lor pe verticală, spre straturile 
superioare ale atmosferei. Radiaţia UV scindează legăturile chimice şi 
eliberează atomii de halogen. Aceştia sunt extrem de reactivi şi se 
combină cu moleculele de ozon, conducând la distrugerea lor. Se 
estimează că un singur atom de clor poate distruge până la o sută de 
mii de molecule de ozon (figura 5.7). 

Distrugerea 
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Figura 5.6 – Distribuţia pe verticală a ozonului în atmosferă. 
 
 

 
Figura 5.7 – Modul de acţiune al moleculelor de CFC asupra ozonului. 

 
Distrugerea stratului de ozon ar duce la schimbarea stratificării termice 
a atmosferei, cauzând modificări greu de anticipat. S-ar reduce efectul 
de seră realizat de stratul de ozon şi ar creşte intensitatea radiaţiei UV 
la nivelul suprafeţei Pământului, cu efecte negative asupra organismelor 
vii. În vederea reducerii producţiei mondiale de CFC au fost semnate o  
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serie de acorduri de mediu internaţionale (Convenţia de la Viena privind 
substanţele care distrug stratul de ozon din 1985, completată de 
Protocolul de la Montreal din 1987). Măsurile luate au permis reducerea 
semnificativă a consumului şi implicit a emisiilor mondiale de CFC. 
 
TA 5.4 
 
1. Care este deosebirea dintre ozon şi oxigen? 
  a. ozonul are un atom per moleculă iar oxigenul are doi atomi 
  b. ozonul are trei atomi per moleculă iar oxigenul are unul 
  c. ozonul are trei atomi per moleculă iar oxigenul are doi 
  d. ozonul are patru atomi per moleculă iar oxigenul are doi 
 
2.  Cât este de groasă atmosfera? 
  a. 50 km 
  b. 120 km 
  c. 1100 km 
  d. 1500 km 
 
 
 

5.3.2  Efectul de seră 
 

Efectul de seră se datorează unor compuşi chimici din atmosferă (în 
principal dioxidul de carbon) ce permit pătrunderea radiaţiei solare cu 
lungime de undă mică, dar captează pentru mai mult timp energia 
termică cu lungime de undă mare. Aceasta determină creşterea 
temperaturii atmosferei şi conduce la perturbarea balanţei termice a 
Pământului, acesta ajungând să primească mai multă energie decât 
cedează, deoarece energia radiantă solară incidentă rămâne constantă, 
în timp ce ieşirile de energie scad (figura 5.8). 
 

 
 
Figura 5.8 – Perturbarea bugetului energetic planetar prin reducerea 
ieşirilor de energie, ceea ce determină efectul de seră. Comparaţi cu 
figura 5.5. 
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Efectul de seră a existat întotdeauna, odată cu formarea atmosferei, 
fiind un factor esenţial pentru dezvoltarea ecosferei, deoarece atenua 
amplitudinea fluctuaţiilor de temperatură. Efectul de seră este 
determinat de aşa-numitele gaze de seră, dintre care o contribuţie 
importantă pe lângă dioxidul de carbon (CO2), o au ozixii de azot (NOx), 
metanul (CH4), clorofluorocarburile (CFC), la care se adaugă ozonul şi 
vaporii de apă. Din figura 5.8 se observă că  CO2 are o contribuţie 
majoră la efectul de seră. Odată cu invenţia motorului cu ardere internă 
utilizarea combustibililor fosili a crescut exponenţial şi implicit emisiile 
de dioxid de carbon. 
 
 

 
 
 
 
 
Un exemplu concludent al dependenţei temperaturii aerului de 
concentraţia de CO2 din atmosferă îl constituie reconstituirea variaţiei 
acestor doi parametri pe ultimii 160.000 ani, realizată pe carote de 
gheaţă prelevate din Antarctica. Se constantă din figura 5.10 ca cei doi 
parametri sunt interdependenţi. Dinamica extrem de ridicată a 
concentraţiei de dioxid de carbon este corelată cu variaţiile largi de 
temperatură din perioadele glaciare. În prezent concentraţia creşte 
exponenţial preponderent datorită arderii combustibililor fosili. 
 
Creşterea temperaturii aerului va duce la topirea gheţarilor, la încălzirea 
oceanului planetar, contribuind la ridicarea nivelului acestuia. Sunt 
afectaţi şi curenţii oceanici şi circuitul hidrologic. Schimbările climatice 
vor induce modificări majore în distribuţia organismelor vii pe glob.  
 
Pentru a limita producerea de gaze cu efect de seră şi a reduce 
impactul încălzirii globale a fost adoptată în 1992 Convenţia Naţiunilor 
Unite privind Schimbările Climatice, completată ulterior prin Protocolul 
de la Kyoto, ambele fiind ratificate de România. 
 
 

Figura 5.9 - 
Contribuţia 
diferiţilor 
compuşi 
chimici din 
atmosferă la 
efectul de 
seră. 

Gaze cu efect 
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Figura 5.10 – Dinamica temperaturii şi a concentraţiei de dioxid de carbon în ultimii 
160.000 ani.  

 
TA 5.5 
 
1. Principalul gaz cu efect de seră este _____________________. 
 
2. Cauza efectului de seră este modificarea compoziţiei chimice a: 
  a. pedosferei 
  b. troposferei 
  c. rizosferei 
  d. atmosferei 
 

5.4 Formarea sistemului socio-economic uman 
 
Omul este originar din Africa, iar populaţiile umane au emigrat în cel 
puţin două rânduri din Africa reuşind să colonizeze aproape în întregime 
Pământul. Astfel, se estimează că Asia de sud-est a fost colonizată deja 
acum 50.000 ani, Australia între 30-50.000 de ani în urmă. Spre 
sfârşitul ultimei perioade glaciare când strâmtoarea Behring era 
acoperită de gheaţă oamenii au colonizat America de Nord şi s-au 
răspândit apoi rapid şi în America de Sud. Modificările climatice majore 
ce au marcat sfârşitul ultimei perioade glaciare, ce a avut loc acum 
10.000 de ani, au determinat extinderea rapidă a oamenilor care au 
colonizat majoritatea ecosistemelor terestre, inclusiv banchizele polare.  
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Insulele din Pacific au fost ultimele colonizate. Arhipelagurile Fiji, 
Samoa şi Tonga au fost colonizate acum 3.500 ani, iar cel mai izolat 
arhipelag, Hawaii, a fost colonizat acum 1.400 de ani. Cele mai recente 
colonizări au fost Noua Zeelandă acum aproximativ 900 de ani, iar 
arhipelagul Galapagos acum 200 de ani. În pofida teritoriului uriaş 
ocupat de om, comunităţile umane au trăit cea mai mare parte a 
timpului izolate. Deşi în diferite momente din istorie dezvoltarea unor 
imperii a dus la unificarea comunităţilor umane de pe regiuni întinse, în 
ansamblu ele au evoluat independent unele de altele. Un moment de 
răscruce l-a reprezentat inventarea motorului cu ardere internă. Acesta 
a dus la apariţia reţelelor de căi ferate, la dezvoltarea transportului 
maritim şi fluvial şi la industrializarea rapidă. Acestea au dus la o 
creştere demografică fără precedent a populaţiei umane la nivel global, 
în parte şi datorită progreselor din medicină şi agricultură. Din 1750 
putem vorbi de un sistem ce a ajuns să integreze toate comunităţile 
umane de pe glob, denumit sistemul socio-economic uman. 
 
Sistemul socio-economic uman (SSEU) este sistemul ecologic 
dominat de specia umană, situat în ierarhia sistemelor ecologice între 
nivelul complexelor de ecosisteme şi ecosferă, fiind un subsistem al 
acesteia din urmă. 
 
TA 5.6 
De ce nu considerăm ca moment al formării SSEU perioada formării 
Imperiului Roman? 
 
 
 
 
 

5.5 Structura sistemului socio-economic uman 
 
Sistemul socio-economic uman este alcătuit din componente diferite, 
reprezentate de sisteme ecologice modificate, distribuite insular la 
nivelul ecosferei. Între componentele SSEU există numeroase 
conexiuni, ceea ce îi conferă integralitate. Principalele componente 
structurale ale SSEU sunt: 
Ecosisteme de tip urban-industrial. Acestea reprezintă un tip aparte 
de sisteme ecologice de apariţie recentă, dominate de specia umană. 
Sunt structurate exclusiv pentru satisfacerea nevoilor umane, strict 
dependente de energia auxiliară obţinută din arderea combustibililor 
fosili, din energie eoliană, hidro şi/sau nucleară. Aceste sisteme 
ecologice nu au capacitatea de a capta direct energia radiantă solară, 
întrucât ponderea producătorilor primari este foarte scăzută iar energia 
înmagazinată în producţia primară proprie este nesemnificativă în raport 
cu consumul de energie. 
Ecosisteme de tip rural-agroindustrial. Reprezintă o categorie 
extrem de eterogenă de sisteme ecologice, intermediară între 
ecosistemele de tip urban şi ecosistemele naturale. Acestea au un flux 
propriu de energie bazat pe energia radiantă solară preluată de 
producătorii primari, dar necesită un flux auxiliar de energie ce provine 

Definiţie 

Extinderea 
speciei 

umane la 
nivel planetar 
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din: agroecosisteme, ecosisteme naturale şi energia auxiliară furnizată 
de arderea combustibililor fosili. 
Agroecosisteme. Sunt ecosisteme transformate prin simplificare 
excesivă în scopul satisfacerii intereselor speciei umane. Includ terenuri 
agricole, livezi, vii, ferme zootehnice şi bazine piscicole. Exploatarea 
agroecosistemelor este cu atât mai eficientă cu cât acestea au o 
structură mai simplificată (figura 5.11). Se observă că doar un singur 
canal de transfer al energiei rămâne: energie radiantă solară  planta 
de cultură SSEU. Pentru anularea fluxului de energie pe celelalte 
canale din cadrul reţelei trofice a ecosistemului (considerate ca 
‘pierderi’), se consumă energie şi se utilizează compuşi chimici uneori 
deosebit de toxici. Astfel, pentru eliminarea tuturor celorlalte plante în 
afară de planta de cultură se realizează o serie de lucrări agricole (de 
ex. plivit) şi se aplică ierbicide. Pentru eliminarea animalelor care 
consumă planta de cultură şi intră astfel în competiţie cu omul se 
utilizează substanţe chimice toxice (insecticide, raticide) sau, în cazul 
mamiferelor şi păsărilor mari, fie accesul acestora este restricţionat prin 
construcţia de garduri, fie sunt vânate. Dezvoltarea paraziţilor şi 
patogenilor este limitată prin aplicarea de tratamente chimice 
specifice.Producţia primară a plantei de cultură este stimulată şi prin 
aplicarea de îngrăşăminte şi irigaţii. Rezultatul este obţinerea de 
producţii mari ale plantei de cultură, disponibile în totalitate pentru 
SSEU. Costurile sunt însă ridicate, atât cele energetice cât şi cele 
datorate poluării cauzate de utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor. 
În urma tuturor acestor acţiuni rezultă un agroecosistem a cărui 
structură este simplificată la maxim, sistemul fiind din această cauză 
deosebit de instabil şi vulnerabil. 

 
 
 

Figura 5.11 – Simplificarea la maxim a structurii unui agroecosistem în 
vederea maximalizării fluxului de energie către SSEU.  
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Figura 5.12 – Poziţia SSEU în cadrul ecosferei, schimburile pe care aceasta le 
realizează cu ecosfera precum şi caracteristicile structurale ale SSEU. Bunurile şi 
serviciile furnizate de ecosferă vor fi prezentate pe larg în capitolul 7.1. 



Ecosfera şi Sistemul Socio-economic Uman 
 

126  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

 
TA 5.7 
 
1. Care din următoarele categorii de ecosisteme sunt naturale şi care 
sunt componente ale SSEU? 
a. Jnepeniş   b. Vie    c. Lac glaciar   d. Bazin piscicol   e. Livadă   f. 
Plantaţie de plop   g. Heleşteu   h.  Perdea forestieră de salcâm   i. 
Bazin de decantare   j. Râu 
 
2. Enumeraţi minim trei modalităţi prin care omul maximalizează 
captarea fluxului de energie dintr-un ecosistem agricol. 
 
 

 
5.6 Caracteristicile dezvoltării sistemului socio-economic uman 

 
SSEU este un sistem dinamic, în permanentă schimbare. Evoluţia sa 
este similară cu succesiunea ecologică a sistemelor ecologice naturale 
(vezi capitolul 4.6) şi este denumită dezvoltare socio-economică. 
Aceleaşi tendinţe exprimate de ecosistemele naturale în cursul 
succesiunii ecologice se manifestă şi în cursul dezvoltării socio-
economice, respectiv maximalizarea fluxului de energie şi sporirea 
eficienţei de utilizare. Se estimează că în preistorie, la începuturile 
agriculturii, populaţiile umane şi animalele domestice reprezentau doar 
0,1% din biomasa vertebratelor terestre. În prezent se estimează că 
acest procent a crescut la peste 95%. Schimbarea este evident 
dramatică. Ce a determinat această transformare, care este principala 
cauză? 
 
Dezvoltarea SSEU prezintă patru caracteristici majore: 
1. Extindere permanentă în spaţiu a componentelor sale, în sensul 
suprapunerii practic peste ecosferă. Extinderea în spaţiu se realizează 
insular, prin transformarea şi simplificarea ecosistemelor naturale, ceea 
ce duce la dispariţia unor categorii de ecosisteme şi la intensificarea 
ratei de extincţie a speciilor.  
2. Multiplicarea conexiunilor interne (între componentele SSEU) şi 
externe (cu ecosistemele naturale şi modificate pentru absorbţia sporită 
şi diversificată a materiilor prime şi a energiei, precum şi pentru 
disiparea energiei calorice şi a produşilor secundari în afara SSEU). 
Conexiunile interne sporesc integrarea componentelor SSEU şi 
complexitatea acestuia. De exemplu, reţeaua feroviară şi rutieră, traficul 
aerian precum şi canalele navigabile facilitează transportul de bunuri şi 
persoane. Gazoductele, conductele de petrol, captările de apă şi 
reţelele electrice asigură transportul combustibililor fosili, a apei şi a 
energiei. Telefonul, telegraful, faxul, internetul, radioul şi televiziunea 
asigură, printre altele, un flux sporit de informaţii în timp real.  
3. Intensificarea ratelor de transfer la nivelul acestor conexiuni. De 
exemplu, internetul a apărut la începutul anilor ’90 iar în prezent are 
peste un miliard de utilizatori la nivel global şi asigură un flux de 
informaţii imens. 

Exemplu 
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4.  Modificarea genofondului speciilor  de plante, animale şi 
microorganisme prin domesticire, reducerea drastică a efectivelor 
populaţionale prin vânătoare, pescuit sau colectare selectivă, iar mai 
recent prin inginerie genetică. 
  
Genofondul reprezintă totalitatea informaţiei genetice a unui ansamblu 
de indivizi. Putem astfel defini genofondul pentru unităţi ierarhice 
alcătuite din indivizi: populaţie, specie, biocenoză sau biosferă. 
 
Din ce cauză această dezvoltare a SSEU a ajuns să pună în pericol 
însăşi existenţă vieţii pe Pământ? Ce a determinat o asemenea 
situaţie? Principalul factor ce determină dezvoltarea fără precedent a 
SSEU o reprezintă creşterea exponenţială a populaţiei umane. 
Aceasta are loc în absenţa unui control demografic, în condiţiile în care 
omul realizează controlul demografic asupra altor specii. De exemplu, 
după al doilea Război Mondial populaţia Chinei s-a triplat, ajungând de 
la aproximativ 400 milioane la 1,2 miliarde de locuitori în prezent. Dacă 
aceeaşi rată de creştere ar fi fost menţinută şi în România, populaţia 
ţării noastre ar fi fost acum în jur de 45 de milioane de locuitori. Încercaţi 
să vă imaginaţi ce presiune ar fi fost exercitată în aceste condiţii asupra 
mediului doar pentru a asigura spaţiu de locuit, hrană, îmbrăcăminte şi 
energie pentru un număr dublu de locuitori. 
 
În al doilea rând dezvoltarea SSEU se realizează pe baza unor premize 
eronate şi a absenţei unor cunoştinţe adecvate. Acestea au determinat, 
şi în bună măsură continuă să condiţioneze, mecanismele de 
dezvoltare ale SSEU şi anume percepţia că resursele naturale sunt 
nelimitate, iar capacitatea de absorbţie a deşeurilor rezultate în urma 
activităţilor umane de către ecosistemele naturale şi modificate este 
nelimitată.  
 
S-a ajuns în situaţia în care SSEU nu mai este perceput ca un 
subsistem al ecosferei, ci ca un sistem independent. Lozincile de genul 
‘natura în slujba omului’, ‘victoria împotriva naturii’, ‘îmblânzirea naturii’, 
se mai regăsesc parţial în vocabularul de azi. Evident că o abordare 
bazată pe astfel de percepţii nu poate conduce decât la situaţia de criză 
cu care ne confruntăm. 
 
În prezent, situaţia poate fi caracterizată de câteva particularităţi: 
(a) creşterea exponenţială a populaţiei umane precum şi migraţii 
masive de populaţie: de la sat la oraş, de la o ţară la alta şi dintr-un 
continent la altul. 
(b) liberalizarea comerţului prin eliminarea barierelor vamale 
protecţioniste, în paralel cu o creştere a instabilităţii financiare în diferite 
regiuni ale globului. Globalizarea unor funcţii ale SSEU s-a realizat în 
condiţiile în care nu există încă mecanisme eficiente de control şi reglaj 
la nivel mondial. Imensa majoritate a strategiilor şi planurilor de acţiune 
în domeniile economic, social şi politic se realizează la nivel naţional, 
mai rar regional. 
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(c) globalizarea problemelor de mediu, creşterea diversităţii şi 
complexităţii acestora (subţierea stratului de ozon, efectul de seră, 
poluarea transfrontieră etc.). 
(d) dezvoltarea fără precedent a comunicaţiilor, ce a dus la explozia 
informaţională. 
Astfel, SSEU se confruntă cu probleme la scară globală, cărora le oferă 
în prezent doar soluţii la nivel local sau cel mult regional. 
 
TA 5.8 
1. În multe oraşe mari cimitirele sunt situate în zona centrală, deşi 
tradiţional sunt amplasate la periferie. De ce? 
 
 
2. Care este pericolul globalizării? 
 
3. Daţi exemple de conexiuni interne între componentele SSEU prin 
care se realizează schimb de energie. 
 
 
 

5.7 Principalii factori destabilizatori ai sistemului socio-economic uman 
 

5.7.1 Explozia demografică 
 

Se estimează că la sfârşitul ultimei perioade glaciare, acum aproximativ 
12.000 de ani, populaţia umană a planetei a depăşit pentru prima dată 
5 milioane de locuitori. În anul 1650, populaţia globului a atins 
aproximativ 500 de milioane de locuitori. Această creştere de aproape 
100 de ori s-a realizat pe baza dublării populaţiei, în medie o dată la 
1650 de ani. După anul 1650 creşterea demografică s-a accelerat. 
Acest proces a fost favorizat de emigrarea excedentului populaţional din 
anumite regiuni, în special din Europa, şi de progresul tehnic şi medical 
ce a însoţit Revoluţia Industrială. În ultimii 40 de ani populaţia umană   
s-a dublat, iar populaţia globului a depăşit 6 miliarde de locuitori. În timp 
ce creşterea demografică a populaţiei este de tip exponenţial, 
accesibilitatea resurselor urmează o creştere lineară şi este finită în 
timp. Această observaţie are implicaţii uriaşe, deoarece arată că actuala 
noastră strategie de dezvoltare nu poate continua mult timp, fiind 
necesare schimbări radicale. 
 
Perioade mari de timp, populaţia umană a crescut foarte puţin, 
deoarece rata natalităţii era aproape egală cu cea a mortalităţii. 
Natalitatea ridicată era deseori compensată de mortalitatea masivă 
cauzată de războaie, foamete sau epidemii. De exemplu, ciuma 
bubonică a redus populaţia Asiei şi a Europei cu o treime în secolul 14. 
Condiţiile mai bune de trai şi sănătate din Europa din secolele 17 şi 18, 
au dus la o reducere a ratei mortalităţii şi populaţia a început să 
crească. Îmbunătăţirea igienei şi asistenţa medicală sporită au redus 
mult impactul bolilor şi frecvenţa epidemiilor. Tranziţia de la mortalitate 
ridicată la mortalitate scăzută este denumită “tranziţie demografică”.  

Exemplu 

Creşterea 
exponenţială a 

populaţiei umane 
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Aceasta a avut loc în Europa şi America de Nord în secolul al 19-lea, 
dar în multe ţări în curs de dezvoltare abia după jumătatea secolului 20 
(figura 5.13). Creşterea sau scăderea efectivelor populaţiei se 
realizează datorită modificărilor ratelor natalităţii şi a mortalităţii. În 
stadiul 1, populaţia are o rată ridicată a natalităţii şi a mortalităţii iar 
efectivul populaţiei este relativ constant. În stadiul 2 rata mortalităţii 
scade în timp ce rata natalităţii rămâne ridicată, ceea ce permite o 
creştere a populaţiei. În stadiul 3 rata natalităţii scade şi ea iar sporul 
natural scade, populaţia ajungând în stadiul 4 iarăşi la echilibru 
demografic, ratele natalităţii şi mortalităţii fiind scăzute şi egale. 
 
 

 
 
Figura 5.13 – Stadiile clasice ale tranziţiilor demografice.  

Actuala rată de dublare a populaţiei globului, de 41 ani, nu ilustrează 
întreaga complexitate a problemei, deoarece ratele diferă radical între 
ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Astfel, în unele ţări în curs 
de dezvoltare valoarea ratei de dublare este de sub 20 de ani. 
Prognoza creşterii populaţiei pe perioada 1995-2025 indică o diminuare 
a ratei de dublare a acesteia la 56 de ani pe plan mondial (figura 5.14). 
 
Pe lângă creşterea demografică se manifestă şi un proces accelerat de 
urbanizare. Astfel, dacă în 1990 erau 270 de oraşe cu o populaţie de 
peste un milion de locuitori se estimează că în 2015 numărul acestora 
va creşte la 516. În 1950 aproximativ 30% din populaţia lumii (738 
milioane locuitori) trăia în oraşe. În 1995 ponderea populaţiei urbane a 
crescut la 45% (2,5 miliarde locuitori). 
 
 

Dinamica 
demografică 

Creşterea 
gradului de 
urbanizare 
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Figura 5.14 – Structura pe clase de vârstă şi sexe caracteristice pentru 
ţările în curs de dezvoltare (Africa de Vest) şi ţări dezvoltate (Europa de 
Vest).  

 
 

În paralel cu creşterea demografică au crescut şi s-au diversificat şi 
necesităţile umane. Acest fapt duce la reducerea drastică a 
resurselor disponibile pe cap de locuitor ce scad în prezent în medie 
cu 1,7% pe an. De exemplu, suprafaţa cerealieră ce era de aproximativ 
0,13 ha/locuitor la începutul anilor ‘90, s-a redus cu o şesime. De 
asemenea, în pofida creşterii estimate a suprafeţelor agricole irigate de 
1% pe an, suprafaţa irigată pe locuitor s-a redus cu aproape o zecime. 
Disponibilul de apă pentru irigaţii va scădea însă atât din cauza scăderii 
rezervelor subterane, utilizate neraţional, cât şi creşterii cerinţelor de 
apă ale zonelor urbane în continuă dezvoltare. S-au înregistrat creşteri 
spectaculoase la producţia de cereale în perioada 1950-1984, prin 
combinarea utilizării îngrăşămintelor cu irigarea pe scară tot mai largă şi 
răspândirea unor soiuri hibride de cereale. În această perioadă s-au 
obţinut aproximativ nouă tone suplimentare de cereale pentru o tonă 
suplimentară de îngrăşăminte. După 1984 producţia de cereale nu a 
mai crescut, cum se sconta, deşi s-au folosit cantităţi sporite de 
îngrăşăminte. Producţia de cereale este un proces natural bazat pe 
fotosinteză ce converteşte energia solară în energie chimică, proces 
care nu poate depăşi o limită biologică.  
 
Suprafaţa împădurită s-a redus prin defrişarea accelerată a pădurilor şi 
se prognozează declinul ei în continuare. Suprafeţele de păşune se vor 
reduce de asemenea, parţial şi din cauza extinderii deşertificării. 
Menţinerea sau îmbunătăţirea nivelului de trai, în condiţiile reducerii 
disponibilului de resurse naturale pe locuitor, devine astfel din ce în ce 
mai dificilă. 

Exemplu 

Diminuarea 
resurselor 
disponibile 
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Figura 5.15 – Dinamica populaţiei umane în ultimul secol în principalele regiuni ale 
Pământului. 

1900 1950 2000 
Regiunea Milioane 

locuitori % 
Milioane 
locuitori % 

Milioane 
locuitori % 

Global 1.650 100 2.519 100 6.071 100 
  Regiuni dezvoltate 539 33 813 32 1.194 20 
    Europa 408 25 547 22 728 12 
    America de Nord 82 5 172 7 316 5 
    Japonia, Australia şi Noua Zeelandă 49 3 97 4 150 2 
 Regiuni mai puţin dezvoltate 1.111 67 1.706 68 4.877 80 
    Africa  133 8 221 9 796 13 
    Asia şi Oceania  904 55 1.315 52 3.561 59 
    America Latină 74 4 167 7 520 9 

 
TA 5.9 
1. Care sunt procesele ce agravează impactul exploziei demografice ? 
  a. migraţia din mediul rural în oraşe 
  b. epidemiile  
  c. ratelor diferite de creştere demografică între ţările sărace şi 
cele bogate 
  d. reducerea disponibilului de teren arabil 
 
2. Rata actuală de dublare a populaţiei umane la nivel global este de : 
  a. 26 ani 
  b. 41 ani 
  c. 75 ani 
  d. 120 ani 
 
 

5.7.2 Diferenţele între ţările bogate şi cele sărace 
 
Creşterea economică inegală a dus la accentuarea diferenţelor între 
cele mai bogate şi cele mai sărace ţări. Astfel, în 1960, cele mai bogate 
ţări, cu 20% din populaţia mondială, produceau 70,2% din Produsul 
Intern Brut mondial, în timp ce ţările cele mai sărace, având o cincime 
din populaţia mondială, produceau doar 2,3%. În timp, raportul dintre 
veniturile pe locuitor între cele mai bogate ţări şi cele mai sărace a 
ajuns de la 30:1 în 1960 la 65:1 în 2000, iar diferenţele continuă să 
crească. 
 
În 1992, cei 830 de milioane de locuitori din cele mai bogate ţări ale 
lumii beneficiau de un venit mediu anual de 22.000 dolari SUA, în timp 
ce aproape 2,6 miliarde de oameni din ţările în curs de dezvoltare 
dispuneau în medie doar de 1.600 dolari SUA. Celor peste 2 miliarde de 
locuitori din ţările în curs de dezvoltare le revenea un venit mediu anual 
de 400 dolari SUA, adică aproximativ un dolar pe zi. Diferenţa cea mai 
mare este între Elveţia, cu un venit anual pe locuitor de peste 26 mii 
dolari SUA şi Mozambic cu un venit anual pe locuitor de 95 dolari SUA.  
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Aceste extreme ale repartiţiei venitului mondial sunt cele care aduc cele 
mai mari prejudicii mediului: cei bogaţi, prin consumul exagerat de 
energie, materii prime şi bunuri manufacturate, iar cei săraci care, 
pentru a putea supravieţui, sunt obligaţi să taie pădurile pentru lemne 
de foc şi să secătuiască solul printr-o agricultură primitivă şi un păşunat 
intensiv. 

 
TA 5.10 
 
1. Creşterea nivelului de trai conduce la reducerea impactului asupra 
mediului. 

           a. Adevărat              b. Fals 
 
 
 
 

5.8 Dezvoltarea economică şi mediul 
 
 

Indicatorii economici de bază indică o creştere continuă a economiei 
mondiale. Numărul de autovehicule creşte spectaculos şi se 
preconizează o nouă perioadă de avânt economic. Această situaţie 
optimistă prezentată de economişti este însă în totală contradicţie cu 
datele de mediu. Presiunile tot mai mari exercitate de dezvoltarea 
economică asupra mediului au condus la deteriorarea nivelului de trai. 
O serie de activităţi umane reprezintă probleme globale ce ameninţă 
însăşi existenţei vieţii pe planetă, ceea ce impune luarea de măsuri 
imediate pentru stăvilirea lor. 
 
Indicatorii ecologici globali nu corespund deloc cu optimismul pe 
care-l generează indicatorii economici. Se constată  o serie de 
fenomene deosebit de grave: 
• În fiecare an suprafaţa împădurită se micşorează, cu aproape 17 
milioane hectare. Producţia de cherestea şi de lemne de foc depăşeşte 
capacitatea naturală de regenerare a pădurilor.  
• Pierderile anuale de sol doar din terenurile agricole se estimează la 
24 miliarde tone. Se constată, de asemenea, creşterea suprafeţei 
terenurilor degradate, erodate şi a deşerturilor. Sărăturarea terenurilor 
irigate contribuie la scoaterea anuală din circuitul agricol a circa două 
milioane hectare. 
• Temperatura aerului este în continuă creştere datorită efectului de 
seră. Grosimea stratului de ozon, care protejează Pământul de efectul 
nociv al radiaţiei solare ultraviolete, se micşorează (vezi capitolul 5.3.1). 
• Poluarea aerului a atins un nivel periculos pentru sănătatea 
oamenilor din marile oraşe ale lumii şi afectează, de asemenea, 
pădurile şi recoltele agricole. 
• Reţeaua hidrografică are un grad ridicat de poluare şi se extinde 
îngrijorător contaminarea cu poluanţi a pânzelor freatice. 

Exemplu 
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• Distrugerea, deteriorarea şi fragmentarea habitatelor, poluarea 
mediului ambiant, introducerea de noi specii etc. au ca rezultat 
dispariţia unui mare număr de specii de plante şi de animale. 
Toate acestea se datorează atingerii sau chiar depăşirii de către 
societatea umană a capacităţii de suport a planetei. În capitolul 2.2 
am definit capacitatea de suport a mediului pentru o populaţie. În 
continuare vom extinde acest concept la nivelul sistemelor ecologice. 
 
TA 5.11 
 
1. Solurile sunt distruse sau degradate prin: 
  a. sărăturare 
  b. eroziune 
  c. iradiere 
  d. deformare 
 
2. Pădurile au un rol important în: 

(a) _______________  
(b) _______________ 

  
 

5.9 Căile de deteriorare a naturii 
 
Se estimează că omenirea utilizează aproximativ 40% din producţia 
primară netă (PPN) globală pentru satisfacerea nevoilor umane sau 
determină pierderea acesteia ca rezultat al degradării sistemelor 
ecologice. Această cotă ar trebui să crească permanent pentru a ţine 
pasul cu creşterea populaţiei umane şi cu dezvoltarea economică, lucru 
imposibil de realizat. Energia reprezentată de PPN preluată de SSEU 
nu mai este disponibilă pentru ecosistemele naturale a căror 
complexitate şi grad de organizare scad. 
 
Capacitatea de suport a unui ecosistem reprezintă impactul maxim pe 
care îl poate suporta fără a se deteriora.  
 
Societatea noastră se confruntă cu probleme la un nivel fără precedent: 
sărăcie, epuizarea unor resurse vitale, războaie, foamete, distrugeri pe 
suprafeţe mari a ecosistemelor naturale, apariţia unor boli noi. Deşi nu 
sunt relaţionate aparent, toate acestea sunt rezultatul utilizării 
neraţionale a resurselor naturale.  
Toate organismele vii, prin activităţile pe care le desfăşoară, duc la 
modificarea mediului de viaţă iar specia umană nu face excepţie. Odată 
cu creşterea efectivelor populaţiei umane şi a dezvoltării tehnologice, tipul 
şi amplitudinea modificărilor induse de om au crescut. Extinderea în 
spaţiu a sistemului socio-economic uman a făcut ca impactul activităţilor 
sale să se manifeste la nivelul ecosferei. Dacă până recent, termenul de 
ecosisteme dominate de specia umană se rezuma în principal la 
agroecosisteme, ecosisteme rurale şi urbane, în prezent termenul se 
poate aplica, într-o măsură mai mare sau mai mică, tuturor sistemelor 
ecologice componente ale ecosferei. 

Definiţie 
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Cadrul 5.4  Creşterea presiunii umane asupra ecosferei 
a. Populaţia lumii se dublează la fiecare 41 de ani.  
b. Biomasa celor aproximativ 20 miliarde de animale domestice o depăşeşte pe cea a 
oamenilor de 2,5 ori.  
c. Aproximativ 40-50% din teritoriul locuibil a fost transformat sau degradat de activităţile 
umane. 
d. Peste 40% din producţia primară neta este preluată direct, indirect sau distrusă de oameni. 
e.  Aproximativ 74% din zonele de pescuit marine sunt supraexploatate sau epuizate. 
f.  Aproximativ 50% din apele curgătoare disponibile sunt utilizate. 
g. În fiecare an la nivel global oamenii, animalele domestice şi culturile agricole produc 
aproximativ 38 miliarde tone de deşeuri. 
h. Permanent apar probleme noi (de exemplu poluanţii sintetici, organismele modificate 
genetic, boli noi cum este SIDA sau febra Ebola etc.) 

 
Principalele cauze care duc la degradarea sau distrugerea componentelor 
ecosferei sunt: 

• cererea sporită de resurse naturale, stimulată de creşterea exponenţială 
a populaţiei umane şi de creşterea economică. De exemplu, dacă în 1950 
existau 53 de milioane de automobile (aproximativ unul la 50 de locuitori) 
în 1995 numărul a ajuns la 500 de milioane (adică aproximativ unul la 10-
12 locuitori). 

• incapacitatea populaţiei de a aprecia consecinţele pe termen lung a 
activităţilor sale, frecvent datorită ignoranţei; 

• incapacitatea pieţelor economice de a recunoaşte valoarea reală a 
capitalului natural şi de a estima valoarea sa la nivel local; 

• incapacitatea factorilor de decizie de a reglementa utilizarea 
componentelor ecosferei în funcţie de schimbările ierarhiei de valori 
umane şi de atitudinile culturale; 

• incapacitatea politicilor guvernamentale de a frâna şi stopa 
supraexploatarea capitalului natural; 

• creşterea ratei migraţiilor umane (atât de la sat la oraş cât şi între ţări şi 
continente) şi a comerţului internaţional. 
 
Capitalul natural al unei regiuni geografice, ţări sau altă unitate politico-
administrativă este alcătuit din totalitatea sistemelor ecologice naturale 
sau seminaturale şi a sistemelor ecologice antropizate. 
Biodiversitatea, sau diversitatea biologică, cuprinde diversitatea 
genetică, diversitatea specifică (numărul de specii) şi diversitatea 
sistemelor ecologice. 
 
Principalele căi prin care se reduce biodiversitatea ca urmare a 
activităţilor umane vor fi prezentate în capitolul următor. Acestea sunt: 

a. modificările climatice globale (vezi capitolul 5.3); 
b. poluarea (vezi capitolul 6.1); 
c. supraexploatarea resurselor regenerabile (vezi capitolul 6.5); 
d. deteriorarea, fragmentarea şi distrugerea habitatelor (vezi capitolul 
6.6); 
e. introducerea de specii străine (vezi capitolul 6.7); 
f. eliberarea de organisme modificate genetic (vezi capitolul 6.8); 

Definiţie 
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Componentele biodiversităţii sunt afectate diferit. Astfel, ecosistemele 
terestre suferă în principal din cauza fragmentării şi distrugerii 
habitatelor. Ecosistemele insulare (acvatice sau terestre) suferă din 
cauza introducerii de specii exotice şi distrugerii habitatului. Oceanul 
Planetar este în principal afectat de supraexploatarea resurselor 
biologice şi de poluare. În următoarea unitate de învăţare vom discuta 
pe larg aceste probleme. 
 
TA 5.12 
 
1.  Enumeraţi trei din cauzele principale ce duc la degradarea sau 
distrugerea componentelor ecosferei. 
 
 
 
 

 
 
 
Răspunsuri la testele de autoevaluare 

 
TA 5.1 (1) d; (2) b. (secţiunea 5.1) 
 
TA 5.2 (1) a; (2) prin apariţia organismelor vii, a biosferei. (secţiunea 
5.2). 
 
TA 5.3 (1) b; (2) deoarece unghiul de incidenţă al radiaţiei solare este 
mai mare la poli. (secţiunea 5.3) 
 
TA 5.4 (1) c;  (2) b. (secţiunea 5.3.1) 
 
TA 5.5 (1) dioxid de carbon; (2) d. (secţiunea 5.3.2) 
 
TA 5.6 Deoarece Imperiul Roman la apogeul său nu includea decât o 
mică parte a comunităţilor umane de pe glob. Nu existau legături cu 
comunităţile umane din America, Africa la sud de Sahara, Australia şi 
Polinezia şi slabe legături cu Extremul Orient.  
 
TA 5.7 (1) Ecosisteme naturale: a; c; j. Ecosisteme antropizate b; d; e; f; 
g; h; i. Trebuie menţionat că perdeaua forestieră de salcâm este 
plantată de om utilizând o specie străină, de origine nord-americană. 
(2) Utilizarea de pesticide contra plantelor competitoare (ierbicide), sau 
a animalelor considerate dăunătoare (raticide), vânătoarea, construirea 
de garduri care să nu permită accesul animalelor; tratamente chimice 
contra agenţilor patogeni şi/sau paraziţi (de exemplu fungicide), lucrări 
mecanice ce elimină plantele competitoare (buruieni), aplicarea de 
îngrăşăminte pentru a maximaliza producţia primară. (secţiunea 5.5) 
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TA 5.8 (1) Cimitirele aflate în prezent în zona centrală au fost amplasate 
iniţial la periferie. Extinderea în spaţiu a oraşelor a dus la localizarea lor 
în oraş. În continuare sunt amplasate cimitire noi la periferie, dar odată 
cu extinderea oraşelor riscă să fie înglobate.  (2) Deoarece nu 
confruntăm cu probleme la nivel global dar în prezent nu există 
mecanisme eficiente de control şi reglaj la nivel mondial. Mecanismele 
de planificare şi control existente sunt la nivel local şi naţional, mai rar 
regional. (3) Gazoducte, oleoducte, reţele de înaltă tensiune, transportul 
maritim de petrol, exportul de cărbuni şi lemne de foc. (secţiunea 5.6) 
 
TA 5.9 (1) a, c, d. (2) b. (secţiunea 5.7.1) 
 
TA 5.10 (1) b. (secţiunea 5.7.2) 
 
TA 5.11 (1) a, b. (2) stabilizarea climei, reglarea circuitului hidrologic. 
(secţiunea 5.8) 
 
TA 5.12 (1) poluare, supraexploatare, introducerea de specii noi, 
fragmentare, modificarea climei. (secţiunea 5.9) 
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A. Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare variantei sau 
variantelor corecte: 
 
3.1 Cea mai mare cantitate de carbon pe Pământ este în : 
 a. atmosferă 
 b. combustibili fosili 
 c. roci sedimentare 
 d. biomasă 
 
3.2 Ce procent din energia radiantă solară este consumat anual pentru 
evaporarea apei ? 
 a. 1 
 b. 5 
 c. 20 
 d. 50 
 
3.3 Din anii ’60 până în prezent, populaţia umană a crescut cu: 
 a. 10% 
 b. 25% 
 c. 50% 
 d. 100% 
 
3.4 Un lac are un volum de apă de 1000 m3. În fiecare zi se pierde un 
m3 de apă prin evaporare şi 9 m3 ce alimentează un pârâu. Nu există 
alte ieşiri iar nivelul apei rămâne constant, lacul fiind alimentat de un 
izvor subteran. Care este timpul de rezidenţă al apei în lac? 

a. 1000 zile 
b. 500 zile 
c  200 zile 
d. 100 zile 

 
3.5 Cât din radiaţia solară este reţinută la nivelul atmosferei? 
 a. 90% 
 b. 75% 
 c. 50% 
 d. 25% 
 
3.6 Succesiunea care are loc pe un teren agricol abandonat este : 
 a. coevoluţie 
 b. succesiune primară 
 c. succesiune secundară 
 d. dezvoltare durabilă 

 
Total puncte 20 

Lucrarea de verificare 3
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B. La următoarele întrebări răspundeţi prin adevărat sau fals: 
 
3.7  Rezervorul cu cea mai mare cantitate de carbon este atmosfera. 
3.8  Producătorii primari consumă energie prin respiraţie. 
3.9 Succesiunea ecologică conduce întotdeauna la stadiul de 
maturitate. 
3.10 Sistemele ecologice dominate de specia umană sunt menţinute 
artificial în stadii succesionale tinere. 
3.11 Sistemele ecologice antropizate sunt menţinute artificial în stadii 
succesionale tinere. 
3.12 Controlul demografic este necesar doar pentru celelalte specii de 
animale, nu şi pentru om. 
3.13  Progresul tehnologic poate rezolva orice problemă de mediu. 
3.14  Modificările climatice globale nu afectează SSEU. 
 

Total puncte 10 
 
 
C. Analizaţi graficele şi ilustraţiile prezentate şi răspundeţi la 
întrebări, fie printr-un scurt comentariu fie prin încercuirea 
variantei sau variantelor corecte de răspuns. 
 
3.15 Care este stadiul succesional al celor două sisteme ecologice din 
schema de mai jos? 

 
 
3.16 În  piramida energetică de mai jos, câtă energie este disponibilă 
nivelului trofic superior din energia producătorilor primari? 
 a. 1%  b. 10% c. 25% d. 50% 
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3.17 Completaţi rubrica din dreapta a tabelului de mai jos cu valoarea 
parametrului caracteristic stadiului succesional matur notând cu (a) 
valoare ridicată, mare sau complexă şi cu (b) valoare scăzută, mică sau 
simplă. 
 

Nr. Parametrii ce caracterizează stadiul 
succesional matur 

Valoare 

1 Diversitatea specifică  
2 Pierderi de energie şi/sau nutrienţi  
3 Productivitatea netă  
4 Structura trofică/relaţii trofice  
5 Complexitate structurală  
6 Diversitate biochimică şi metabolică  
7 Biomasa totală  
8 Dimensiunile cele mai frecvente ale nişei trofice 

la populaţiile componente 
 

9 Stabilitate   
 

 
Graficul de sus reprezintă dependenţa numărului de specii de pe insule 
de doi factori: mărimea insulei şi distanţa faţă de continent. Mărimea 
insulei limitează numărul de specii ce pot supravieţui, rata extincţiei fiind 
mai mare la insulele de dimensiuni mici comparativ cu cele de 
dimensiuni mari. Capacitatea speciilor de pe continent de a coloniza 
insula depinde de distanţă, cu cât insula e mai apropiată cu atât mai 
multe specii o vor putea coloniza. Următoarele trei teste se referă la 
acest grafic 
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3.18  Pe baza graficului explicaţi ce se întâmplă la echilibru : 
 a. nu mai vin specii noi 
 b. nu mai dispar specii prin extincţie 
 c. speciile dominante de pe insulă nu mai permit stabilirea altor 
colonişti 
 d. bogăţia specifică a atins maximul pentru mărimea şi poziţia insulei 

respective 
 
3.19 Explicaţi de ce la echilibru sunt mai multe specii în S2 decât în S1. 
 
3.20 Când ajunge rata de imigrare la valoarea zero ? 
 a. când toate speciile de pe continent au ajuns pe insulă 
 b. când toate speciile au dispărut 
 c. când insula este nelocuibilă 
 d. când speciile dominante de pe insulă nu mai permit stabilirea altor 

colonişti 
 

Total puncte 40 
 
 
D. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări 
 
25. Caracterizaţi succesiunea ecologică în cazul a două insule de 
dimensiuni egale, una apărută după o erupţie vulcanică în largul 
oceanului, iar alta separată de continent datorită creşterii nivelului 
oceanului planetar. Comentaţi răspunsul. 

 
1. Daţi exemple de conexiuni interne în cadrul SSEU prin care se 
realizează schimbul de: 
 a. materie 
 b. informaţie 

 
Total puncte 30 
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Obiectivele unităţii de învăţare 6 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare veţi fi capabili să: 
 

 Caracterizaţi impactul antropic asupra ecosferei; 
 Explicaţi cauzele şi motivaţiile ce determină acest impact; 
 Utilizaţi cunoştinţele dobândite pentru luarea unor decizii în privinţa unor probleme 

de mediu; 
 Explicaţi necesitatea unei abordări responsabile în relaţiile dintre sistemul socio-

economic uman şi ecosferă. 
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Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate în această unitate de 
învăţare trebuie verificate pe baza celor 21 teste de autoevaluare 
distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la sfârşitul unităţii. 
Dacă nu aţi răspuns corect este necesar să parcurgeţi din nou 
secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra rezolvării testelor. Unele 
dintre testele de autoevaluare sunt foarte simple iar răspunsul lor este 
evident în text. Alte teste sunt mai complexe şi necesită o bună 
integrare a cunoştinţelor obţinute. Parcurgerea cu succes a testelor de 
autoevaluare are un rol important în fixarea cunoştinţelor şi în formarea 
unei imagini de ansamblu a materiei prezentate. Nivelul de dobândire a 
conceptelor şi procedurilor prezentate în această unitate de învăţare şi 
în unitatea de învăţare 7 va fi cuantificat pe baza notei obţinute la 
Lucrarea de verificare 4. Detalii asupra modului de rezolvare şi condiţiile 
de transmitere a acesteia către tutore au fost prezentate în introducere. 

 
 
6.1. Poluarea  caracteristici generale 

 
În noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2000, în urma topirii zăpezilor şi a 
unor ploi abundente, digul unui iaz de decantare al S.C. Aurul S.A. din 
Baia Mare s-a rupt, lăsând să se scurgă în râul Lăpuş o cantitate de 
100.000 m3 de apă ce conţineau între 50-100 tone de cianuri. Unda de 
poluare s-a propagat apoi în Someş, Tisa şi Dunăre, afectând aproape 
2000 km de râu, inclusiv în Ungaria şi Serbia. În final, în intervalul 25-28 
februarie valul de cianură a ajuns în Delta Dunării. Pe data de 29 
februarie, apa poluată a Dunării se varsă în Marea Neagră, având o 
concentraţie de cianură de 45 de ori mai mare decât cantitatea maximă 
admisă. Această catastrofă a atras atenţia opiniei publice mondiale timp 
de câteva săptămâni, fiind calificată ‘cea mai mare catastrofă ecologică’ 
(calificare acordată periodic diverselor catastrofe ecologice de 
proporţie). Dincolo de aspectele legate de prezentarea în mass-media 
accidentul rămâne unul din marile dezastre ecologice din ultimii ani. 
Atenţia a fost focalizată aproape exclusiv pe peştii ucişi de cianuri, pe 
concentraţia cianurilor în apă şi pe concentraţiile maxime admise în 
diferitele ţări afectate de poluare. Poluarea asociată cu metale grele 
(cupru, cadmiu, plumb, mangan, zinc etc.) a fost însă menţionată doar 
în treacăt. Aceasta deoarece deşi impactul acestora este pe termen 
lung nu este la fel de vizibil ca al cianurilor. În continuare, voi prezenta 
principalele caracteristici ale poluării pentru a putea înţelege mai bine 
mecanismele care au făcut ca acest tip de impact antropic să devină 
una din cele mai importante căi de deteriorare a ecosferei. 
Dezvoltarea societăţii umane în timp se caracterizează prin extinderea 
sa în spaţiu şi prin creşterea complexităţii şi diversificarea conexiunilor 
între componentele sale şi între acestea şi ecosistemele naturale, ceea 
ce permite o absorbţie sporită a resurselor şi disiparea mai eficientă a 
reziduurilor reprezentate de produşi secundari şi de energia reziduală 
(vezi cap. 5.5).  

Exemplu 
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Poluarea se referă la modificările factorilor de mediu, abiotici şi biotici, 
determinate de introducerea în mediu a deşeurilor activităţii umane 
(materie sau energie degradată, numite generic poluanţi). 
 
Fenomenele şi procesele legate de poluare se caracterizează printr-o 
mare diversitate şi complexitate, dar prezintă câteva caracteristici 
generale: 

i. Poluarea creşte exponenţial, datorită creşterii exponenţiale a 
populaţiei umane, măririi şi diversificării necesităţilor umane şi 
dezvoltării de noi tehnologii; 

ii. Nu se cunosc cu precizie limitele admisibile ale poluării, 
deoarece nu se cunoaşte capacitatea de suport a ecosistemelor şi deci 
nici  a ecosferei; 

iii. Există o tendinţă generală de subestimare a importanţei poluării, 
de întârziere în elaborarea de mijloace de control şi de stabilire a 
valorilor limită admisibile. Aceasta se datorează în principal decalajului 
în timp şi spaţiu, deseori considerabil, între pătrunderea poluanţilor în 
mediu şi efectele lor ecologice. Acest decalaj între cauză şi efect este 
datorat modului în care se desfăşoară procesele la nivelul sistemelor 
ecologice.  
În cazul poluării de la Aurul Baia Mare atenţia opiniei publice s-a axat 
pe efectele pe termen scurt, dar au fost ignorate efectele pe termen 
lung, datorate cantităţilor mari de metale grele ajunse în reţeaua 
hidrografică. Deseori, absenţa unor efecte imediate creează o impresie 
falsă asupra caracterului inofensiv al factorilor poluanţi. 
 
Clasificarea fenomenelor de poluare se poate face după mai multe 
criterii. După sursa de poluare, care poate fi difuză (de exemplu, 
scurgerile de apă de suprafaţă într-un lac de pe un teren agricol 
învecinat tratat cu pesticide) sau punctiformă (de exemplu, coşul unei 
fabrici sau conducta de deversare a apei menajere sau industriale 
netratate); după natura agentului poluant, care poate fi chimică, 
fizică sau biologică; şi după compartimentul poluat, distingându-se 
poluarea atmosferei (aerului), a pedosferei (solului şi sedimentelor) şi 
a hidrosferei (apei) (figura 6.1). 

 
Figura 6.1 – Clasificarea fenomenelor de poluare. 

 

 

Definiţie 

Clasificarea 
tipurilor de 

poluare 
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Este greu de clasificat totalitatea agenţilor poluanţi. O clasificare 
conservatoare ar fi următoarea: 
(a) agenţi poluanţi chimici:  
- pesticide (insecticide, ierbicide, raticide, fungicide)  
- hidrocarburi (petrol şi derivate) 
- metale grele (de exemplu mercur, plumb, cadmiu) 
- detergenţi 
- îngrăşăminte (preponderent azot şi fosfor) 
(b) agenţi poluanţi fizici: 
- poluare termică (în principal prin apa de răcire industrială deversată la 
temperaturi mai mari decât cele din mediu) 
- poluare sonoră 
- izotopi radioactivi 
(c) agenţi poluanţi biologici: 
- agenţi patogeni 
- paraziţi 
Ca agenţi poluanţi pot acţiona orice compuşi care se acumulează în 
mediu. De exemplu, folosirea masivă a antibioticelor a dus la 
acumularea acestora în apele naturale, cu efecte vizibile deja asupra 
microorganismelor în principal şi al organismelor acvatice în general. O 
problemă foarte recentă cu care se confruntă în prezent ţările 
dezvoltate sunt componentele de calculatoare şi de telefonie mobilă 
care sunt aruncate. Ciclul de viaţă din ce în ce mai scurt al 
calculatoarelor şi telefoanelor mobile, precum şi preţul din ce în ce mai 
scăzut, determină aruncarea unui număr imens de componente anual. 
Acestea conţin o serie de metale rare şi componente sintetice extrem 
de greu degradabile şi cu toxicitate ridicată.  
 
TA 6.1 
 
1. Mediul înconjurător are capacitatea de a absorbi orice cantitate de 
poluanţi. 
  a. adevărat      b. fals 
 
2. Daţi câte un exemplu de poluare: 

   a. difuză cu agent chimic a solului 
  b. punctiformă cu agent fizic a apei 
            c. punctiformă cu agent chimic a aerului 
 
3. Zgomotul este un agent poluant ________________. 
 

 
6.2 Poluarea aerului 
 

Atmosfera este locul unde se produc reacţii chimice între diferite 
substanţe, cele mai importante - oxigenul, dioxidul de carbon, azotul şi 
compuşii sulfului - fiind degajate de organisme vii sau de fenomene 
naturale (de exemplu erupţiile vulcanice). Poluarea aerului este cea mai 
gravă problemă pe termen scurt şi mediu cu care se confruntă 
societatea umană. Poluanţii din aer pătrund peste tot şi au o foarte 

Exemplu 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 183. 
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mare capacitate de dispersie. De aceea determină efecte grave asupra 
ecosistemelor naturale şi a sănătăţii umane. 
  
În ţările dezvoltate economic transportul are o contribuţie însemnată la 
emisiile de dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (NOx) şi metan (CH4). 
Se estimează că în ţările Uniunii Europene transportul contribuie cu 
25% la emisiile de CO2, având prin aceasta o contribuţie însemnată la 
producerea gazelor de seră. Emisiile de CO2 diferă după mijlocul de 
transport utilizat. România se aliniază din păcate şi ea la acest gen de 
poluare. În Bucureşti de exemplu, numărul de autoturisme a crescut de 
peste 10 ori faţă de 1990 iar problemele cauzate de traficul auto nu vor 
face decât să se cronicizeze în următorii ani. Pentru reducerea emisiilor 
produse de automobile s-au realizat formule noi de benzine, cu 90% 
mai puţin benzen şi alte componente toxice, precum şi combustibili 
îmbunătăţiţi pentru motoare Diesel. O atenţie deosebită se acordă 
oxizilor de sulf. Pentru micşorarea emisiilor de SO2 se urmăreşte 
reducerea conţinutului de sulf a combustibililor. În acest scop în UE 
limita maximă a sulfului în combustibil se preconizează să atingă 0,05% 
până în 1996. Utilizarea convertoarelor catalitice a devenit obligatorie la 
noile maşini, în SUA şi Japonia din 1975, astfel că în prezent toate 
automobilele din Japonia şi 90% din cele din SUA sunt prevăzute cu 
asemenea dispozitive. Însă dincolo de pleiada de soluţii tehnice 
propuse, alternativa cea mai la îndemână şi mai practică rămâne 
bicicleta. 

 
Figura 6.2 - Poluarea cu sulf în câteva ţări europene în 1988. Diferenţa se 
calculează scăzând din cantitatea de sulf depusă cantitatea anuală 
degajată de acea ţară.  
 
 
Ţara Degajări totale 

(mii tone) 
Depuneri totale 

(mii tone) 
Diferenţa 

Norvegia 37 210 +173 
Austria 62 181 +119 
Suedia 110 302 +192 
Italia 1185 510 -675 
Marea Britanie 1890 636 -1254 

 
 
Poluarea atmosferică nu este o problemă locală sau naţională ci una 
transnaţională, deoarece poluanţii pot fi transportaţi la mari distanţe de 
locul de producere datorită deplasării maselor de aer. Pentru 
exemplificare, în tabelul din figura 6.2 se prezintă, pentru o serie de ţări 
europene, degajările totale de sulf, depunerile totale, cota “exportată” şi 
cea “importată”. Se observă că sunt ţări în care depunerile totale sunt 
de 3-6 ori mai mari ca degajările proprii. Ţările la care diferenţa este 
pozitivă sunt “importatoare” de sulf, cele la care diferenţa este negativă 
sunt “exportatoare”. Astfel, Norvegia primeşte de aproape 6 ori mai mult 
sulf comparativ cu emisiile proprii, în timp ce în Marea Britanie se depune 
doar o treime din emisii, restul fiind exportat. 

Exemplu 
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TA 6.2 
 
1. Enumeraţi trei căi de reducere a poluării atmosferei cauzată de 
transportul auto. 
 
 
 

 
6.2.1 Ploile acide 

 
Una din cele mai grave consecinţe ale poluării atmosferei o reprezintă 
ploile acide. Acestea se formează în troposferă, stratul inferior al 
atmosferei (primii 10-12 km), din oxizii de azot şi de sulf, reacţiile fiind 
declanşate de radiaţiile solare şi favorizate de prezenţa oxigenului şi a 
apei din atmosferă. Acidul azotic şi cel sulfuric astfel formaţi se 
integrează rapid norilor. Prin precipitaţii acizii ajung pe suprafaţa 
plantelor, a solului sau în apă. Măsura acidităţii apei este dată de 
indicele pH: dacă pH-ul este egal cu 7 apa este neutră, pH<7 
corespunde unui mediu acid iar pH>7 unui mediu bazic. Se consideră 
ploi acide cele la care pH-ul apei de precipitaţii este mai mic de 5,7. 
Trebuie menţionat că pH-ul reprezintă logaritmul zecimal cu semn 
schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen [H+]. De aceea, o scădere 
a pH-ului cu o unitate reprezintă o creştere a acidităţii de 10 ori.  
Picăturile acide se concentrează la baza norilor ceea ce le conferă un 
grad deosebit de aciditate, care poate ajunge la valori ale pH-ului de 3 
sau 4. Precipitaţiile sunt un amestec de picături formate în întreaga 
grosime a norilor, astfel că acizii sunt diluaţi. Ploile acide pot să cadă la 
sute şi mii de kilometri de sursele de poluare, modificând aciditatea şi 
caracteristicile chimice ale apelor de suprafaţă şi solurilor. Ploile acide 
afectează regiunile situate preponderent în vecinătatea zonelor 
industrializate, unde emisiile de oxizi de azot şi de sulf sunt puternice. 
 
Efectul ploilor acide variază mult, în funcţie de sistemele ecologice 
afectate. Astfel, dacă ploile cad pe soluri bazice, cum sunt cele bogate 
în calcare, aciditatea lor este rapid neutralizată. În solurile uşor acide, 
ca cele ale pădurilor acizii sunt fie fixaţi de sol sau sunt neutralizaţi de 
un schimb de cationi. Astfel, ionii de calciu, magneziu şi de alte metale 
prezente în sol iau locul ionilor de hidrogen ai acizilor azotic şi sulfuric, 
ioni care conferă aciditate solului. În cazul în care precipitaţiile se scurg 
pe soluri îngheţate, saturate sau pe socluri granitice nu au loc reacţii 
chimice de neutralizare în sol şi apa ajunge în lacurile şi râurile 
apropiate la fel de acidă ca şi în precipitaţii. Un aport semnificativ de 
acizi poate avea un impact mare în special asupra apelor care nu au 
capacitatea de a neutraliza acizii. Acesta este cazul lacurilor oligotrofe, 
unde conţinutul în substanţe dizolvate este scăzut. 
Ploile acide, modificând compoziţia chimică a apei şi a solului, au un rol 
distructiv asupra pădurilor. Cele mai afectate păduri de ploile acide sunt 
în Marea Britanie, cu 57% din suprafaţa împădurită afectată, urmată de 
Polonia, Republica Cehă şi Slovacia. În Polonia de exemplu, sunt 
afectate 77% din pădurile de conifere de peste 60 de ani. Mecanismele  

Exemplu 

Caracterizarea 
pH-ului 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
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prin care ploile acide conduc la “moartea pădurilor” sunt multiple şi 
complexe. Astfel, aluminiul eliberat de către acizi poate intra în 
competiţie cu calciul şi, fixându-se pe rădăcinile fine, reduce cantitatea 
de calciu necesară în mod normal arborelui, încetinindu-i creşterea. 
Ploile acide sărăcesc de asemenea solul în o serie de metale vitale 
arborilor ca magneziul, calciul şi sodiul. O valoare scăzută a pH-ului din 
sol şi o mare concentraţie de aluminiu, au un efect negativ asupra 
microorganismelor din sol care descompun materia organică şi 
eliberează substanţele nutritive. Picăturile de apă acidă ajunse pe 
frunze afectează direct procesele ce se desfăşoară acolo. 
 
În acest mod, poluanţii atmosferici se adaugă celorlalte agresiuni 
abiotice la care sunt expuse pădurile, în special cele de conifere din 
zonele muntoase: soluri subţiri, frig şi secetă, având un rol important în 
distrugerea pădurilor. 
  
TA 6.3 
1. Ploile acide au impact la nivel: 
 a. global 
 b. regional 
 c. local 
 
2.  Cele mai sensibile ecosisteme la ploile acide sunt: 
 a. lacurile alpine 
 b. zonele calcaroase 
 c. lacurile eutrofe  
 d. păduri de conifere 
 
 
 

6.3 Poluarea cu pesticide 
 

Pesticidele sunt compuşi chimici de sinteză cu mare eficacitate şi 
selectivitate în distrugerea unor categorii de organisme vii considerate 
ca dăunătoare economiei sau sănătăţii omului. Pesticidele sintetice sunt 
în prezent esenţiale pentru stilul nostru de viaţă. Acestea conferă un 
avantaj competitiv major omului prin eliminarea speciilor competitoare 
pentru hrană. Astfel, utilizarea ierbicidelor, a raticidelor şi insecticidelor 
asigură maximalizarea producţiei agricole (vezi figura 5.11). Sunt 
eliminate de asemenea speciile dăunătoare pentru sănătatea umană 
(ectoparaziţi şi vectori ai unor maladii grave cum este malaria şi febra 
galbenă). Explozia demografică a speciei umane a fost posibilă în parte 
şi datorită utilizării acestor compuşi. 
 
Proprietăţile insecticide ale DDT (diclor-difenil-tricloretan) au fost 
descoperite în 1939. După al Doilea Război Mondial a început să fie 
utilizat pe scară mare pentru controlul insectelor dăunătoare din 
agricultură şi silvicultură, vectorilor unor boli, ectoparaziţilor şi insectelor 
din locuinţe şi clădiri industriale şi agricole. De exemplu, ţânţarul anofel 
(vectorul parazitului malariei) a fost intens combătut iar malaria a fost 
eradicată din Europa, din zone unde era endemică, inclusiv lunca 
inferioară a Dunării şi deltă. Se poate afirma că DDT a salvat viaţa a 

Exemplu 

Tipuri de 
pesticide 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 183. 



Impactul antropic 
 

148  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

sute de milioane de oameni. Dar o serie de specii de insecte au început 
să dezvolte rezistenţă la DDT, ceea ce impus utilizarea unor 
concentraţii din ce în ce mai mari, iar în timp utilizarea altor pesticide de 
sinteză. În 1950 existau deja 30 de specii de insecte rezistente, iar 
numărul acestora a crescut în 20 de ani la 225 de specii. În 1990, peste 
500 de specii de insecte erau rezistente la cel puţin un tip de insecticid. 
Viteza cu care speciile de insecte dezvoltă rezistenţă la un pesticid este 
de aproximativ 10 ani, iar la plante variază între 10-25 de ani (figura 
6.3). Se observă că ponderea indivizilor rezistenţi la DDT este scăzută 
înainte de momentul aplicării dar devine dominantă după aplicare. 
Efectivul populaţiei scade mult imediat după aplicare, dar apoi populaţia 
îşi revine rapid datorită înmulţirii indivizilor rezistenţi la DDT.  

 
Figura 6.3 – Modificările în structura unei populaţii de insecte după 
aplicarea de DDT. 
 
DDT este prezent, uneori în concentraţii mari, inclusiv în animalele şi 
păsările din zonele polare: arctice şi antarctice. Acestea sunt evident 
zone în care nu s-au aplicat niciodată insecticide. Deoarece DDT este 
deosebit de stabil chimic, în timp se acumulează în organismele vii, se 
transmite de-a lungul lanţurilor trofice şi se concentrează în prădătorii 
de vârf (păsări şi mamifere polare). De aceea, în prezent putem vorbi 
de un circuit biogeochimic al DDT la nivel global. 
 
Din a doua jumătate a secolului trecut, tot mai multe pesticide de 
sinteză au început să fie folosite. Deşi s-au acumulat nenumărate 
informaţii referitoare la efectele negative şi la impactul pesticidelor 
asupra organismelor vii şi sistemelor ecologice utilizarea lor continuă. 
Mai mult, producţia globală de pesticide a crescut de peste 10 ori, în 
ultimii 50 de ani şi se preconizează să crească cu peste 270% până în 
anul 2050. În urmă cu 20 de ani, cheltuielile la nivel global pentru 
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producerea şi utilizarea pesticidelor au fost estimate la 16 miliarde de 
dolari SUA. Statele Unite au cheltuit aproximativ o treime din această 
sumă, urmate fiind de Japonia şi Franţa. În fiecare an fermierii din SUA 
utilizează aproximativ 440.000 tone de pesticide. Dacă împărţim 
cantitatea de pesticide utilizată anual de SUA la populaţia acesteia, 
rezultă aproape două kg de pesticide de persoană anual.  
 
Din păcate producerea şi utilizarea pesticidelor nu poate fi stopată, cel 
puţin momentan. Ce putem însă face pentru e reduce măcar efectele 
nocive ale poluării cu pesticide? Se pot elimina, într-o primă fază, 
substanţele cele mai periculoase din punct de vedere al toxicităţii şi/sau 
remanenţei (duratei de timp cât persistă în mediu până a fi descompuse 
sau inactivate). Sunt în curs de elaborare metode de combatere 
integrată ce implică utilizarea limitată, raţională a pesticidelor. De 
asemenea, se caută metode de combatere biologică, cum ar fi utilizarea 
paraziţilor şi patogenilor speciilor ţintă. 
 
TA 6.4 
 
1. Explicaţi cum au contribuit pesticidele la explozia demografică 
umană. 
 
2. Indicaţi una din căile prin care DDT-ul aplicat pe un teren agricol din 
România poate ajunge în Marea Nordului. 
 
 

6.4 Reducerea poluării 
 
Căile de reducere sau eliminare a poluării sunt extrem de variate. 
Cele mai eficiente sunt folosirea unor tehnologii nepoluante sau mai 
puţin poluante, sau renunţarea la activităţile ce generează poluare. De 
exemplu, electricitatea se poate obţine fie prin arderea combustibililor 
fosili, care prin noxele eliberate poluează atmosfera, fie prin folosirea 
surselor regenerabile (energie hidro, eoliană, geotermală) care au un 
impact mai redus asupra mediului. Reciclarea materialelor (fier, 
aluminiu, metale neferoase, sticlă, deşeuri de hârtie etc.) reduce mult 
impactul deşeurilor asupra mediului. Pe lângă conservarea resurselor 
naturale, reciclarea reduce şi nivelul poluării. Astfel, producerea oţelului 
din fier vechi reduce poluarea aerului cu 85%, a apei cu 76%, eliminând 
totodată şi deşeurile miniere. Producerea hârtiei din materiale reciclate 
micşorează poluarea aerului cu 74% şi a apei cu 35%. Evident că o 
situaţie ideală ca cea prezentată în figura 6.4 nu poate exista, reciclarea 
neputându-se realiza în proporţie de 100%, dar consumul poate fi 
puternic limitat şi dimensionat în vederea evitării supraexploatării 
resurselor. 
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Figura 6.4 – Fluxul schematizat de materii prime (în acest caz lemn 
pentru producerea de celuloză si hârtie) dinspre pădure spre sistemul 
socio-economic uman: în (a) absenţa reciclării şi (b) într-o situaţie ideală 
când reciclarea asigură tot necesarul de celuloză şi hârtie. 
 
Reciclarea este însă încă foarte departe de a limita impactul cererii 
sporite de materii prime. Astfel, ţara cu cea mai ridicată rată de reciclare 
este Elveţia (52%), urmată de Austria şi Germania (48,5%). SUA 
reciclează doar o treime din deşeuri, extrem de puţin comparativ cu rata 
exponenţială a producerii acestora. Merită menţionat că reciclarea 
rămâne apanajul ţărilor bogate, colectarea selectivă şi prelucrarea fiind 
încă prea costisitoare pentru multe ţări în curs de dezvoltare. 
 
O serie de măsuri economice pot contribui la reducerea consumului şi 
la stimularea reciclării. Creşterea preţului materiei prime poate 
stimula utilizarea unor tehnologii mai eficiente şi o utilizare mai 
raţională. Preţurile scăzute la materiile prime şi energie, preţuri ce nu 
reflectă valoarea reală (vezi capitolul 7.1), stimulează artificial 
consumul, încurajând risipa şi ineficienţa. De asemenea, centralizarea 
excesivă este în sine un factor grav de poluare. Am discutat în capitolul 
4.4 despre ciclarea elementelor în cadrul circuitelor biogeochimice. 
Activităţile umane care produc local cantităţi mici de poluanţi permit 
acestora să se disperseze, să fie preluate şi metabolizate de 
organismele vii iar impactul asupra mediului este minimal. Atunci când 
se produc local cantităţi mari de poluanţi, aceştia nu mai pot fi preluaţi 
de circuitele biogeochimice şi se acumulează, determinând o linearizare 
a acestora. De exemplu, gospodăriile ţărăneşti nu sunt generatoare de 
deşeuri organice, aproape totul fiind folosit şi reciclat în gospodărie. 
Fermele de creştere intensivă a animalelor însă (păsări, vite, porci), 
reprezintă unele din cele mai poluante obiective industriale, deoarece 
cantitatea uriaşă de deşeuri rezultate nu permite reciclarea acestora.   
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TA 6.5 
 
De ce nu poate creşte ponderea reciclării în România în următorii ani? 
 
 
 
 
 

 
6.5 Supraexploatarea resurselor 

 
Am discutat în capitolele anterioare despre capacitatea de suport, atât 
la nivelul populaţiei (vezi capitolul 2.2) cât şi la nivelul sistemelor 
ecologice (vezi capitolul 5.8.2). Frecvent se fac afirmaţii de genul 
“capacitatea de suport a planetei fost depăşită”, dar  acestea sunt doar 
supoziţii, nu  certitudini, deoarece în prezent se ignoră capacitatea de 
suport a ecosferei.  
Una din principalele resurse naturale, care a stat la baza dezvoltării 
societăţilor umane din cele mai vechi timpuri, este pădurea. Se 
estimează că pădurile au acoperit în preistorie mai mult de 40% din 
suprafaţa uscatului. Astăzi, suprafaţa acoperită de păduri s-a redus cu o 
treime. Cele mai multe despăduriri au avut loc în ultima jumătate a 
secolului trecut. Pentru comparaţie, în secolul trecut suprafaţa 
împădurită a României s-a redus la jumătate (de la aproximativ 50% din 
suprafaţa teritoriului la 27%). În Marea Britanie de exemplu, majoritatea 
pădurilor naturale cu suprafeţe mari, continue, au fost deja defrişate din 
secolul 13. În Germania, defrişările accelerate au impus adoptarea de 
măsuri drastice de protecţie din secolul 16. Se constată că problema 
exploatării neraţionale a pădurii ca resursă regenerabilă în limitele 
capacităţii de suport nu este doar de dată recentă. 
 

6.5.1 Suprapescuitul 
 

În continuare vă voi prezenta un exemplu de gestionare neraţională a 
unei resurse extrem de importante pentru societatea umană: hrana 
oferită de Oceanul Planetar, în special peşte. Deşi oamenii au utilizat 
această resursă din cele mai vechi timpuri, exploatarea la nivel global a 
început abia după 1950. Trebuie menţionat că atunci când mă refer la 
pescuit şi resurse piscicole, acestea includ totalitatea organismelor 
acvatice capturate pentru hrană: peşte, mamifere acvatice, ţestoase 
marine, crustacee şi moluşte.  
Supraexploatarea resurselor piscicole oceanice nu a fost posibilă, până 
recent, datorită limitărilor tehnologice. Local însă, acolo unde condiţiile 
au permis, resursele piscicole au fost supraexploatate. De exemplu, 
insula Jamaica a fost colonizată de englezi cu sclavi negri pentru a 
lucra în plantaţiile de trestie de zahăr. Aproape toată activitatea agricolă 
de pe insulă era axată doar pe această plantă (monocultură), iar hrana 
locuitorilor era alcătuită în cea mai mare parte din peşte. Deja din 
secolul 18 zona litorală a insulei nu mai putea oferi decât cantităţi 

Exemplu 

Exemplu 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 183. 



Impactul antropic 
 

152  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

neînsemnate de peşte, din cauza suprapescuitului, iar peştele era adus 
din alte zone. 
Un exemplu bine documentat al impactului suprapescuitului îl reprezintă 
mamiferele marine. Trebuie menţionat că termenii de pescuit şi vânat 
sunt practic echivalenţi în cazul lor. Unele specii au fost vânate până la 
extincţie, altele au suferit un asemenea declin numeric încât pescuitul 
lor nu a mai fost rentabil, fenomen numit extincţie economică. În 
tabelul din figura 6.5 sunt prezentate datele pentru cinci specii de 
balenă pescuite intensiv în ultimii 300 de ani, ale căror efective au 
scăzut dramatic. 
 

Figura 6.5 – Dinamica efectivelor populaţiilor de mamifere marine înaintea începerii 
pescuitului industrial în secolul 18 comparativ cu efectivele actuale. Raportul indică cât 
reprezintă în procente efectivul actual faţă de cel istoric. 

 
Specia Areal Efective 

anterioare 
pescuitului 

Efective 
recente 

Raportul efective 
actuale/efective 

istorice (%) 

Balaenoptera musculus  Antarctic 250.000 1.000 4 

Balaena mysticetus Arctic 57.000 8.000 14 

Balaenoptera physalus Emisfera sudică 550.000 15.000 2,7 

Eubalaeana australis Emisfera sudică 100.000 3.000 3 

Physeter catodon Global 2.400.000 400.000 17 

 
 
 
O serie de alte specii de mamifere marine nu au fost la fel ‘norocoase’ 
şi au fost vânate până la dispariţie. Acesta este cazul balenei antarctice 
gri (dispărută deja în jurul anului 1730), a vacii de mare a lui Steller 
(dispărută în jurul anului 1768), a nurcii de mare (dispărută în 1880), 
sau a focii-călugăr caraibiene dispărută în 1952. Deşi vânătoarea de 
balene se desfăşura în condiţii extrem de dificile, în corăbii de lemn cu 
pânze, fără tehnica modernă actuală, oamenii au reuşit relativ repede 
să extermine o serie de specii de pe suprafeţe de ocean deseori uriaşe. 
 
Delfinii din Marea Neagră au fost şi ei intens vânaţi de flotele de pescuit 
ale ţărilor riverane. În 1966, trei ţări (URSS, România şi Bulgaria) au 
decis să stopeze vânătoarea de delfini. Turcia însă a continuat să 
vâneze până în anul 1982, când datorită presiunilor internaţionale şi a 
scăderii dramatice a efectivelor de delfini a stopat şi ea pescuitul (figura 
6.6). Efectivele de delfini au scăzut de la aproximativ un milion de 
exemplare la mai puţin de 100.000, iar refacerea lor este extrem de 
lentă. 
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Figura 6.6 - Evoluţia capturilor medii bienale de delfini realizate de 
Turcia, în intervalul 1958-1982. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deşi o serie de specii au fost supraexploatate, uneori până la extincţie, 
pescuitul oceanic în ansamblu a fost redus ca intensitate, până în a 
doua jumătate a secolului trecut. Astfel, dacă în 1950 producţia 
mondială de peşte era de 21 de milioane de tone, în 1960 ajunsese la 
40 de milioane de tone, în 1970 la 66 de milioane de tone iar în 1989 a 
atins pragul de 100 de milioane de tone. Importanţa peştelui în 

Cadrul 6.1 Dispariţia vacii de mare a lui Steller 
 
Un record trist în materie de distrugere îl oferă istoricul descoperirii şi dispariţiei vacii 
de mare a lui Steller, un sirenid de dimensiuni mari. Acesta a fost descoperit în apele 
arctice ale strâmtorii Bering în noiembrie 1741, atunci când nava căpitanului rus Vitus 
Bering a naufragiat în largul coastelor peninsulei Kamceatka, pe o insulă nelocuită, 
numită ulterior insula Bering. Naturalistul expediţiei, Georg Wilhelm Steller, a descris şi 
denumit această nouă specie care măsura până la 12 m lungime şi cântărea până la 4 
tone. Animalele erau ierbivore, hrănindu-se cu algele marine care creşteau în apele 
puţin adânci ale strâmtorii. Populaţia lor iniţială a fost estimată la 1500-2000 de 
exemplare. În următorii ani a fost vânată preferenţial pentru carnea ei gustoasă, iar în 
1768 a fost ucis ultimul exemplar, la doar 27 de ani după descoperire. 

Vaca de mare a lui Steller 
(Hydrodamalis gigas).  



Impactul antropic 
 

154  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

alimentaţie a crescut corespunzător. În 1950 capturile de peşte au fost 
de 8,6 kg/locuitor ajungând în 1989 la 19,2 kg/locuitor. Această 
dezvoltare vertiginoasă a pescuitului a contribuit la asigurarea hranei 
pentru o populaţie umană în creştere. La scară mondială, peştele şi 
restul produselor mării furnizează aproape 16% din cantitatea de 
proteine animale consumate, mai mult decât carnea de porc şi de vită şi 
6% din totalul de proteine. Bine gestionată, resursa de peşte oceanic ar 
putea fi exploatată timp nelimitat. Din păcate, pescuitul oceanic a 
devenit un foarte bun exemplu de gestionare şi utilizare neraţională a 
unei resurse extrem de valoroase. Care sunt cauzele care au dus la 
distrugerea acestei resurse în unele zone ale oceanului şi care a fost 
motivaţia care a permis acest lucru ? 
 
Există mai multe moduri de a exploata o resursă regenerabilă, cum este 
cea piscicolă: 
Pescuitul suboptimal, când mulţi peşti ajung să moară de ‘bătrâneţe’ 
deoarece producţia este mai mare decât cantitatea pescuită. 
Pescuitul durabil, când pescuitul extrage surplusul, în limitele 
capacităţii de refacere a efectivelor. 
Suprapescuitul, când se pescuieşte mai mult decât se poate reface 
prin spor natural. 
Pescuitul de biomasă se referă la capturarea tuturor peştilor, chiar şi a 
puietului. Biomasa capturată este utilizată ca furaj în zootehnie şi 
acvacultură. Evident că pescuitul puietului are un impact negativ asupra 
populaţiilor de peşti pe termen mediu şi lung. 
Pescuitul Malthusian reprezintă pescuitul pentru supravieţuire, ce 
utilizează metode distructive cum ar fi dinamita sau otrăvuri. Zonele în 
care se practică acest tip de pescuit sunt rapid devastate. Ar putea fi 
comparate cu defrişările necontrolate pe terenuri în pantă, unde 
dispariţia copacilor duce la eroziunea rapidă a solurilor iar regenerarea 
pădurii nu mai este posibilă. 
 
TA 6.6  
 
1. Ce este extincţia economică? 
 
2. Pescuitul suboptimal are efecte negative asupra resursei piscicole. 
  a. Adevărat    b. Fals 
 
3. Pescuitul durabil are efecte negative asupra resursei piscicole. 

           a. Adevărat    b. Fals 
 
 
Resursa piscicolă oceanică este inegal distribuită, existând zone cu o 
productivitate piscicolă extrem de ridicată şi zone fără valoare 
economică. Modul în care această resursă este exploatată variază în 
limite largi: sunt regiuni care au fost atât de neraţional exploatate în 
trecut, încât potenţialul lor piscicol a fost distrus. Altele sunt încă 
suprapescuite, doar 25% sunt subexploatate sau exploatate moderat 
(figura 6.7).  
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Figura 6.7 – Starea globală a stocurilor de peşte oceanic la nivelul 
anului 2000 în procente. 
 
Resursa de peşte oceanic exploatată raţional, ar putea oferi beneficii 
mari pe termen nelimitat. Care sunt cauzele pentru care pescuitul 
oceanic a fost, şi încă este în mare parte, o activitate nedurabilă? Există 
trei cauze majore care au condus la supraexploatarea resursei piscicole 
marine. 
 
Prima se referă la dreptul de proprietate. Oceanul a fost până de 
curând proprietatea întregii omenirii. Fiind un bun al tuturor, obiectivul 
majorităţii pescarilor a fost să prindă cât mai mult înaintea celorlalţi. În 
plus, atitudinea oamenilor faţă de ocean a fost şi a rămas, chiar şi 
astăzi, aceea a unui vânător-culegător. Concepţia tradiţională era că 
exploatarea resursei piscicole oceanice este un drept şi nu un privilegiu. 
De aceea măsurile restrictive nu au putut fi aplicate cu succes până 
relativ recent. Convenţia Naţiunilor Unite privind Legea Mării a conferit 
însă ţărilor riverane drepturi, dar şi obligaţii, asupra zonelor litorale şi 
platformelor continentale. Astfel, aproximativ o treime din suprafaţa 
Oceanului Planetar a fost inclus în apele teritoriale ale ţărilor riverane. 
Această măsură a dus la o schimbare importantă de atitudine şi a 
permis asumarea unor obligaţii şi implementarea unor măsuri de 
management a resurselor piscicole. 
 
A doua cauză se datorează modului de captură a peştilor. În pescuitul 
oceanic se utilizează o serie de sisteme de captură neselective, astfel 
încât capturile accidentale ajung să reprezinte între 25-50% din totalul 
capturilor. Aceasta înseamnă că o serie de specii de peşti, delfini, foci şi 
ţestoase marine fără valoare economică sunt capturate şi omorâte, iar 
ulterior sunt cel mai adesea aruncate înapoi în apă. Se mai utilizează 
încă o serie de metode distructive, cum ar fi pescuitul cu cianuri sau cu 
dinamită. Acestea din urmă intră în categoria pescuitului Malthusian. 
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Ultima cauză se referă la mecanismele economice ce stimulează 
această activitate. Industria pescuitului s-a dezvoltat rapid, dublându-şi 
capacitatea între anii 1970-1990. Multe ţări au flote de pescuit 
supradimensionate. De exemplu, Norvegia estimează că flota sa de 
pescuit depăşeşte cu 60% capacitatea necesară, iar Uniunea 
Europeană şi-a estimat depăşirea la 40%. În ultimii 25 de ani beneficiile 
din pescuit au scăzut la jumătate.  
 

 
Figura 6.8 – Valoarea capturilor în funcţie de efortul de captură (ce 
poate fi exprimat prin numărul de vase de pescuit, numărul de pescari, 
zile de pescuit, suprafaţa plaselor utilizate etc.). Cu C sunt notate 
costurile, cu B beneficiile iar cu P pierderile. 
 
În figura 6.8 se observă relaţia dintre valoarea capturilor şi efortul de 
captură. În timp ce costurile totale (reprezentate prin linia dreaptă) cresc 
direct proporţional cu efortul de captură, beneficiile cresc până la un 
efort de captură egal cu E2, apoi scad. Profitul maxim este obţinut la un 
efort de captură E1, când beneficiile sunt maxime raportate la costuri. 
Corespunzător unui efort de captură E2 este atinsă capacitatea de 
suport şi este posibilă exploatarea durabilă a resursei, dar beneficiile 
sunt mai mici. Dacă se sporeşte efortul de captură (suprapescuit), se 
ajunge la momentul E3, când nu se mai înregistrează beneficii, costurile 
de captură fiind egale cu valoarea capturii. Dincolo de acest punct se 
înregistrează doar pierderi, fiind necesar un efort tot mai mare pentru a 
captura o cantitate din ce în ce mai mică. Cum poate deci continua 
industria piscicolă să lucreze în pierdere? De ce continuă resursa 
piscicolă să fie supraexploatată cu cheltuieli din ce în ce mai mari şi 
beneficii din ce în ce mai mici? Explicaţia este simplă: datorită 
sistemului de subvenţii care există în ţările dezvoltate economic. 
Conform estimărilor Naţiunilor Unite, la mijlocul deceniului trecut 
subvenţiile la scară mondială pentru industria pescuitului atingeau 54 
miliarde dolari SUA anual. În realitate suma este mult mai mare 
deoarece o serie de subvenţii mascate nu au fost incluse în calcul. 

Exemplu 
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Rezultatul este că dacă în trecut peştele era considerat ‘proteina 
săracului’, în prezent peştele a devenit costisitor, chiar şi pentru 
consumatorii din ţările bogate. În plus, pe lângă pescuitul excesiv, 
oceanul planetar mai suferă şi de pe urma poluării şi degradării 
habitatelor, acestea limitând capacitatea de refacere a populaţiilor de 
peşti cu importanţă economică afectate de pescuitul neraţional. 
Marea Neagră este un exemplu de distrugere al unei resurse bogate 
prin supraexploatare şi degradarea mediului. Tradiţional, Marea Neagră 
era o zonă bogată de pescuit. Pentru fiecare km2 din suprafaţa mării 
există 6 km2 de uscat în bazinul ei colector. Bazinul hidrografic 
dunărean are o suprafaţă aproape dublă ca suprafaţa mării. Abundenţa 
de sedimente şi substanţe dizolvate transportate în mare de către râuri 
au contribuit la fertilizarea acesteia şi la producţii piscicole ridicate. 
Peste două milioane de oameni, pescari şi familiile lor, lucrau în 
industria pescuitului în Marea Neagră. Cantitatea anuală pescuită a 
crescut de la aproximativ 86.000 tone în anii ’30 la un maxim de 
aproape un milion de tone la jumătatea anilor ’80, scăzând însă rapid la 
doar 100.000 tone câţiva ani mai târziu. Din 26 de specii de peşti cu 
valoare comercială doar cinci mai sunt pescuite intensiv în prezent. 
Această prăbuşire a resursei piscicole s-a datorat, printre altele, şi 
supradimensionării flotelor de pescuit ale ţărilor riverane şi perfecţionării 
tehnicilor de pescuit. De exemplu, flota de pescuit din Marea Neagră a 
Turciei a crescut de 5 ori în deceniul 1980-1990. Colapsul pescuitului în 
Marea Neagră a mai fost accentuat şi de poluarea excesivă, de 
introducerea unor specii exotice invazive (vezi capitolul 6.7) precum şi 
de traficul maritim intens. În ultimii ani se constată o uşoară 
îmbunătăţire a situaţiei. Astfel, producţia piscicolă a început să crească, 
depăşind 400.000 tone, deşi compoziţia specifică a capturilor este 
radical modificată. Speciile de peşte ce domină actual sunt specii de 
dimensiuni mici cu valoare economică mai scăzută. O serie de specii cu 
valoare economică ridicată, cum sunt sturionii, sunt în prezent capturate 
doar accidental. În final, nu numai cantitatea de peşte prins a scăzut dar 
şi valoarea acestuia. 
 
TA 6.7 
 
1. Cum stimulează sistemul de subvenţii suprapescuitul? 
 
 
2. Flota de pescuit oceanic la nivel mondial este subdimensionată. 
          a. Adevărat         b. Fals 
 
 

6.5.2 Supraexploatarea resursei de apă 
 
În prezent mai mult de jumătate din apa dulce curgătoare şi relativ 
accesibilă este utilizată de societatea umană ca apă menajeră, industrială 
şi pentru irigaţii în agricultură (aproximativ 70% din consumul total). 
Pentru a răspunde la cererile crescute de apă, întregi bazine hidrografice 
au fost modificate prin lucrări de regularizare, îndiguire, deviere şi 

Exemplu 
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construcţii de baraje. De exemplu, în SUA, doar 2% din râuri mai sunt 
neîndiguite. Lungimea râurilor amenajate pentru navigaţie a crescut de la 
8.750 km în 1900 la peste 500.000 km în 1990. Se estimează că la nivel 
mondial aproximativ 2/3 din toate râurile mari sunt regularizate. În 
prezent, aproximativ 6% din debitul râurilor se pierde prin evaporare din 
cauza activităţilor umane. Anual, din cele aproximativ 1.250 de baraje 
mari din vestul SUA se evaporă o cantitate de apă care ar putea asigura 
consumul domestic pentru 50 de milioane de locuitori. Numărul barajelor 
mari (mai înalte de 15 m) a crescut de la aproximativ 6.000 în 1960, la 
peste 40.000 în 2000. Apa multor râuri este atât de mult deviată, încât 
cantitatea care mai ajunge în mări şi oceane scade semnificativ. În multe 
situaţii aceasta produce grave perturbări modificând salinitatea, 
încărcătura de nutrienţi şi sedimente din zonele litorale. Alterarea 
circuitului hidrologic duce şi la modificarea climatului. De exemplu, 
irigaţiile duc la creşterea umidităţii atmosferei ceea ce are ca efect 
precipitaţii sporite şi furtuni mai frecvente. Se estimează că într-un viitor 
apropiat consumul şi implicit cererea de apă va spori odată cu creşterea 
populaţiei umane şi cu presiunile pe care modificările climatice globale le 
au asupra accesibilităţii şi calităţii apei. Aceasta va duce la sporirea 
conflictelor şi va ridica probleme grave de securitate. În prezent se 
consumă, pe plan mondial, 3.240 km3 de apă pe an. Principalele 
sectoare de consum al apei sunt cel domestic, industrial şi agricol. La 
nivel mondial  sectorului domestic îi revine numai 8,5%, celui industrial 
22,5%, cea mai mare cantitate fiind folosită în agricultură pentru irigaţii 
(69%). Dacă se compară consumul mondial actual cu cel disponibil, de 
40.000 km3, ar rezulta că există încă disponibilităţi mari care ar putea 
asigura cerinţele o perioadă îndelungată. Situaţia este însă complet 
diferită din următoarele cauze: 
 
(1) Apa nu este uniform distribuită, astfel că numeroase zone sunt 
puternic deficitare. În multe ţări, în special din Africa şi Orientul 
Apropiat, volumul de apă provenit din precipitaţii ce se scurge pe 
teritoriul lor este mai mic de 1.000 m3/locuitor. Unele ţări beneficiază de 
aportul unor râuri al căror debit se formează în amonte, pe teritoriul altor 
state. Aceasta reprezintă în unele cazuri o sursă de dispute pentru 
repartizarea apei ce revine fiecărei ţări. Astfel de situaţii sunt în Orientul 
Apropiat (Iordanul, Tigrul, Eufratul), America de Nord (Rio Grande), 
Africa (Nilul) etc. 
 
(2) Precipitaţiile nu sunt repartizate uniform în timp, ceea ce face ca 
debitele cursurilor de apă să prezinte mari variaţii atât în cursul anului, 
cât şi de la an la an. În Europa, pe numeroase râuri volumul de apă 
scurs în cele trei luni de primăvară cu precipitaţii bogate la care se 
adaugă şi topirea zăpezilor reprezintă 50% din volumul anual scurs. În 
zonele tropicale, în sezonul de ploi se scurge 80-90% din volumul anual 
al râurilor. 
 
(3) Cerinţele de apă sunt diferite faţă de disponibil. Astfel, consumul 
de apă domestic şi cel industrial necesită un debit practic constant în 
cursul anului, în timp ce consumul irigaţiilor este concentrat numai în 
perioada secetoasă, în care precipitaţiile şi debitele râurilor sunt mici. 

Problemele 
gestionării  
durabile a 

resurselor de 
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 Cadrul 6.2 Resursa de apă a României 

Volumul mediu al apelor de suprafaţă formate din precipitaţiile căzute pe teritoriul ţării se 
estimează la 40 miliarde m3/an, din care aproximativ 80% se formează la altitudini mai 
mari de 800 m. Această cantitate corespunde  la aproximativ 1740 m3/locuitor anual. 
Regimul hidrologic este însă foarte variabil, atât în cursul unui an cât şi de la un an la altul. 
Astfel, pe parcursul a  trei luni (aprilie-iunie) trece circa jumătate din cantitatea de apă 
anuală, restul scurgându-se pe parcursul celorlalte nouă luni. Mai mult, se înregistrează 
succesiuni de 3-4 ani secetoşi şi chiar foarte secetoşi. Ţinând cont de regimul hidrologic al 
apelor de suprafaţă şi de lipsa de periodicitate a acestora, rezultă că volumul anual de apă 
ce poate fi asigurat în regim natural este doar de 5 miliarde m3/an, ceea ce revine la 220 
m3/locuitor.  
Pe lângă apa formată pe teritoriul ţării, un volum de patru ori mai mare provine din 
cursurile de apă ce vin din afara ţării. Cel mai important aport îl are Dunărea, însă 
utilizarea apelor Dunării este limitată de doi factori: (i) poziţia în extremitatea sudică a ţării, 
şi  (ii) limitările impuse de navigaţie care nu permit ţărilor riverane prelevări la debite ale 
fluviului mai mici decât debitul minim necesar pentru navigaţie. Luat în ansamblu, aportul 
efectiv de apă al Dunării la acoperirea consumului este de cel mult 30 miliarde m3/an. În 
total, volumul mediu anual de apă de care dispune România este de circa 70 miliarde 
m3/an, ceea ce revine la 3000 m3/an pe locuitor. Din păcate, repartizarea inegală în 
teritoriu precum şi cerinţele diferenţiate fac ca în multe cazuri apa sa nu fie disponibilă 
când şi unde trebuie.  

 
De aceea, pentru a pune în concordanţă disponibilul de apă cu cerinţele 
este necesar să se construiască baraje care să permită acumularea 
apei în perioadele excedentare în vederea folosirii ei în perioadele 
deficitare. 
 
Realizarea barajelor modifică regimul hidrologic natural, chimismul 
apei, reduce transportul debitului solid în aval şi reprezintă o barieră 
pentru animalele migratoare. Apa lacurilor se îmbogăţeşte cu nutrienţi 
aduşi de apele de precipitaţii, din depunerile atmosferice şi din 
ecosistemele terestre din amonte, ce are ca rezultat creşterea 
producţiei primare şi eutrofizarea accelerată (vezi capitolul 4.6.3). 
Schimbarea calităţii apei are ca rezultat reducerea diversităţii biologice. 
Astfel, deşi există oglinzi mari de apă, piscicultura în lacurile de baraj 
este limitată. În lacurile mai mici, în care se asigură o oxigenare mai 
bună a apei, dezvoltarea peştilor este limitată de variaţiile de nivel 
zilnice din lacuri, care împiedică eclozarea icrelor depuse. 
 
Creşterea populaţiei face să se majoreze consumul de apă potabilă şi a 
celui utilizat în agricultură. Cele mai mari consumuri le prezintă ţările din 
America de Nord, urmate la mare distanţă de cele din Europa. În ultimii 
ani, în aceste ţări, consumul de apă potabilă şi industrială a înregistrat 
creşteri mici, în timp ce consumul pentru agricultură continuă să solicite 
cantităţi sporite. În reducerea consumului industrial de apă o importanţă 
majoră o are utilizarea acesteia în circuit închis (reciclarea apei), soluţie 
tot mai utilizată în ţările dezvoltate economic. Urbanizarea şi 
industrializarea au condus la creşterea exponenţială a consumului de 
apă, în multe cazuri acesta majorându-se de 10 ori. Numeroase oraşe 
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au mari probleme în asigurarea apei potabile, aplicând restricţii severe 
şi orare de funcţionare în cursul zilei. Prioritatea care se dă asigurării cu 
apă potabilă, face ca în multe zone să se reducă apa alocată irigaţiilor, 
ceea ce are influenţe negative asupra producţiei agricole. Pe de altă 
parte, utilizarea excesivă a apelor freatice a coborât nivelul acestora. 
 
TA 6.8 
 
1. Cea mai mare cantitate de apă se foloseşte în: 
  a. industrie 
  b. consum menajer 
  c. agricultură 
  d. transport naval 
 
2. România are suficiente resurse de apă. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 
 
 

6.6 Fragmentarea ecosistemelor naturale 
 
Se estimează că în preistorie aproximativ 70-80% din suprafaţa 
României era acoperită de păduri. Se putea merge din Carpaţii 
Meridionali până la Dunăre doar prin păduri. De exemplu, Teleorman 
înseamnă în turca veche “pădure nebună”, deşi acum pădurile ocupă 
doar 10% din suprafaţa judeţului. Pădurile au rămas doar pe 27% din 
teritoriul ţării, adică doar o treime din suprafaţa iniţială împădurită. 
Distrugerea pădurilor a fost accentuată de degradarea parcelelor de 
pădure rămase şi de fragmentarea acestora. În continuare vă voi 
prezenta aspectele legate de fragmentarea habitatelor naturale şi 
impactul acesteia asupra speciilor. 
 

6.6.1 Cauzele fragmentării 
 

Extinderea în spaţiu a sistemului socio-economic uman, creşterea 
complexităţii subsistemelor componente precum şi sporirea conexiunilor 
dintre acestea duc la distrugerea, degradarea şi fragmentarea 
sistemelor ecologice naturale şi seminaturale. Alterarea sistemelor 
ecologice naturale terestre şi a apelor curgătoare este considerată una 
din cele mai grave ameninţări asupra biodiversităţii la nivel global. 
Cea mai vizibilă şi cu un impact major este distrugerea directă a 
sistemelor ecologice (ex. tăierea unei păduri, drenarea unui zone 
umede, construirea unui baraj, transformarea zonelor de 
stepă/preerie/savană în agroecosisteme). Deseori impactul distrugerii 
directe este mult amplificat de fragmentarea sistemelor ecologice 
rămase. Fragmentarea poate duce la întreruperea continuităţii 
structurale sau funcţionale a sistemelor ecologice, datorită distribuirii 
habitatului rămas în parcele mici, izolate (figura 6.9). Rezultatul final al 
dezvoltării componentelor sistemului socio-economic uman într-o 
regiune sunt un ansamblu de zone naturale şi seminaturale, cu 
suprafaţă redusă, izolate, adevărate insule într-o “mare” de 
agroecosisteme, ecosisteme urbane şi rurale (tabelul din figura 6.10). 
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Figura 6.10 - Evoluţia suprafeţei unor categorii de ecosisteme sub acţiunea sistemului 
socio-economic uman la nivel global. 
 

Ecosisteme Data Suprafaţa 
x106 km2 

Data Suprafaţa 
x106 km2 

Diferenţă 
% 

Terenuri cultivate 1700 2,7 1990 14,4 +530 

Terenuri irigate 1800 0,1 1989 2,0 +2000 

Păduri compacte, dense preagricol 46,3 1983 39,3 -15 

Păduri şi terenuri împădurite preagricol 61,5 1983 52,4 -15 

Păşuni 1700 68,6 1980 67,9 -1 

 
 
TA 6.9 
 
1. Râurile sunt fragmentate prin construirea __________________. 
 
2. Priviţi datele din tabelul  din figura 6.10. Ce categorie de ecosisteme 
s-a extins cel mai mult datorită SSEU. 
 

 
6.6.2 Fragmentare şi eterogenitate 

 
Sistemele ecologice naturale sunt eterogene în timp şi spaţiu. Există 
deosebiri majore între eterogenitatea sistemelor ecologice naturale şi 
seminaturale şi eterogenitatea sistemelor ecologice antropizate, 
fragmentate, care au structuri aparent similare. În primul rând sistemele 
ecologice naturale au o structură internă complexă.  Componentele 
lor sunt variate şi contribuie la creşterea diversităţii locale şi regionale 
(pajişti, doborâturi de vânt, zone mlăştinoase, bălţi temporare etc.). 
Sistemele antropizate fragmentate sunt în schimb dominate de 
componente simplificate (agroecosisteme, terenuri de parcare, 
plantaţii forestiere, terenuri de sport, zone rezidenţiale, parcuri etc.). În 
al doilea rând deosebirile dintre componentele structurale ale unui 
ecosistem natural sunt mici. De exemplu, un sistem alcătuit dintr-o 
pădure în mijlocul căreia se află o poiană, prin care trece un pârâu şi 
unde eventual există un lac, are o complexitate ridicată. Situaţia este 
diferită în cazul unui ecosistem fragmentat antropic unde deosebirile 
dintre componente pot fi foarte mari. În final, unele componente ale 
sistemelor ecologice antropizate, cum sunt reţelele de drumuri, precum 
şi o serie de activităţi specifice umane, ameninţă direct supravieţuirea 
unor populaţii. De exemplu, şoselele cauzează moartea unui număr 
foarte mare de animale, de la nevertebrate la mamifere mari. S-a 
constatat că dispersia animalelor şi a plantelor este favorizată de 
eterogenitatea naturală, dar este afectată negativ de fragmentarea 
antropică. 
 

Exemplu 
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Figura 6.9 - Impactul defrişării asupra unor parcele de pădure. Suprafaţa iniţială este 
reprezentată în stânga iar cea rezultată în urma defrişării în dreapta (A-C). Deşi suprafaţa 
defrişată este aceeaşi, parcelele rezultate  pot suferi din cauza efectului de margine (mare 
în A şi maxim în C) sau a izolării sporite în B. 
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Caracterizarea eterogenităţii sistemelor ecologice fragmentate antropic 
se realizează determinând o serie de parametri caracteristici ce 
măsoară suprafaţa de habitat rămasă în regim natural (pădure, zonă 
umedă, păşune etc.), suprafaţa medie a parcelelor de habitat rămase şi 
distanţa medie între parcelele de habitat, ca o măsură a gradului de 
izolare. 
 
TA 6.10 
 
1. Ecosistemele naturale au o structură __________________ în timp 
ce ecosistemele antropizate au o structură ______________________. 
 
2. Fragmentarea antropică este benefică pentru speciile din zonă. 
            a. Adevărat           b. Fals 
 
 
 

6.6.3 Consecinţele fragmentării 
 

Consecinţele fragmentării depind de o serie de factori, principalii fiind 
mărimea fragmentelor şi gradul de izolare al parcelelor rămase precum 
şi  modificarea raportului suprafaţă/ perimetru (Figura 6.11). Efectele 
fragmentării variază în raport cu scara de timp şi spaţiu. Astfel, la nivelul 
regiunilor biogeografice efectele fragmentării apar după sute, chiar mii 
de ani. Cel mai adesea se manifestă prin intensificarea procesului de 
speciaţie, prin dezvoltarea unor faune şi flore specifice. Fragmentarea 
internă a unui ecosistem sau complex de ecosisteme are efecte rapide, 
în intervale de timp de ordinul lunilor şi anilor. Fragmentarea are efecte 
multiple asupra speciilor. Dintre acestea voi menţiona pe cele mai 
importante: 
 
Scăderea raportului suprafaţă/perimetru duce la intensificarea efectului 
de margine într-un habitat. Cu cât zona marginală a unui habitat este mai 
mare, cu atât creşte vulnerabilitatea speciilor existente la perturbări. Un 
perimetru mare poate expune habitatul interior la variaţii climatice mai 
mari. Doborâturile de pădure afectează mult mai des fragmente izolate de 
pădure decât zone compact împădurite. Creşte de asemenea riscul 
pătrunderii unor prădători oportunişti, reprezentaţi adesea de animale 
domestice cum sunt câinii sau pisicile (Figura 6.11). 
 
 
Habitatul de margine este zona de tranziţie dintre două ecosisteme. 
Când ambele ecosisteme sunt naturale, diversitatea specifică este 
frecvent mai mare. Când unul dintre acestea este antropizat, habitatul 
de margine este adesea degradat. 
Efectul de margine se referă la influenţa negativă a habitatului de 
margine asupra habitatului interior, ce se manifestă fie prin influenţe 
climatice, prin pătrunderea unor specii oportuniste de prădători sau alte 
specii competitoare. 

Definiţie 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 183. 



Impactul antropic 
 

164  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

 
 

 
Figura 6.11 – Forma diferită a parcelelor de habitat cu suprafaţa egală 
afectează  ponderea zonelor de margine şi a celor interioare. 
 
Lanţurile trofice se scurtează în fragmentele rămase de habitat. 
Fragmentarea duce la reducerea sau chiar dispariţia speciilor din vârful 
piramidei trofice şi a speciilor de dimensiuni mari, deoarece se reduce atât 
suprafaţa ocupată, cât şi densitatea indivizilor pe fragmentele de habitat 
rămase. În schimb, speciile caracterizate printr-o talie mică, creştere 
rapidă, durată scurtă a generaţiilor şi specificitate de habitat crescută, 
rămân cu o densitate similară în fragmentele rămase.  
 
Fragmentarea habitatelor poate să modifice raportul dintre specii, 
competitoare sau dintre pradă şi prădător. Creşterea numărului 
fragmentelor de habitat poate să favorizeze speciile slab competitoare, 
dar cu o capacitate de dispersie bună (cele cu strategie de dezvoltare de 
tip r). Acestea pot coloniza fragmente neocupate de habitat înainte de 
venirea competitorilor mai buni, care îi elimină. În intervalul de timp dintre 
colonizare şi eliminare populaţia produce descendenţi ce colonizează alte 
habitate disponibile.  
 
Consecinţele fragmentării se manifestă în etape. Astfel, într-o primă 
etapă are loc extincţia speciilor endemice sau care sunt specializate în 
ocuparea unor anumite habitate (excludere iniţială). Apoi sporeşte 
gradul de izolare al populaţiilor rămase din cauza barierelor apărute, 
ceea ce poate duce la consangvinizare şi derivă genetică mărind 
şansele extincţiei. Fragmentele de habitat rezultate devin suprapopulate 
şi pot fi inospitaliere pentru multe specii native susceptibile de extincţie. 

Impactul 
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În final efectul de margine reduce şi mai mult suprafaţa interioară de 
habitat prielnic. 
Se poate propune un model care leagă gradul de distrugere al 
habitatelor la nivelul complexului de ecosisteme de diversitatea 
specifică (Figura 6.12). Conform acestui model, se diferenţiază patru 
etape în care variază diversitatea specifică.  
 
Într-o primă fază, scade puţin ponderea habitatelor naturale (de la 1 la 
p1), dar sporeşte suprafaţa habitatului de margine, ceea ce favorizează 
speciile caracteristice acestor zone şi are loc o creştere a diversităţii 
specifice, de la (B0 la B1). Fragmentele de habitat sunt încă bine 
conectate. 
În a doua etapă, odată cu scăderea proporţiei habitatului rămas (de la 
p1 la pc), gradul de fragmentare creşte iar conectivitatea structurală 
scade. Speciile generaliste şi cele caracteristice zonelor de margine îşi 
extind arealul iar speciile mai sensibile la fragmentare dispar. 
Diversitatea specifică scade de la B1 la Bc, apropiindu-se de punctul 
critic. 
Când proporţia habitatului rămas scade sub punctul critic (pc), 
conectivitatea scade mult. Pentru foarte multe specii, nivelul de 
conectivitate al habitatului este prea scăzut pentru a mai permite 
recolonizarea habitatelor neocupate, iar ratele locale de extincţie 
depăşesc ratele de recolonizare. Diversitatea specifică regională scade 
repede, într-un interval scurt de timp, de la Bc la B2. Dacă distrugerea 
habitatelor continuă, parcelele rămase devin total izolate. Diversitatea 
specifică se menţine la valori foarte scăzute, fiind reprezentată doar prin 
specii generaliste şi cele caracteristice habitatelor de margine. 
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Figura 6.12 - Relaţia între proporţia de habitat rămasă la nivelul 
complexelor de ecosisteme şi biodiversitate. Se poate observa 
existenţa unei faze de tranziţie, caracterizată printr-un punct de 
inflexiune (pc), unde o scădere bruscă a conectivităţii structurale duce la 
un declin accentuat al diversităţii specifice. 
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TA 6.11 
 
1. Efectul de margine este benefic pentru speciile rămase în 
fragmentele de habitat. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 
2.  _____________ raportului suprafaţă/perimetru duce la 
________________ efectului de margine. 
 

 
6.6.4 Combaterea efectelor fragmentării 

 
Problema combaterii efectelor fragmentării sistemelor naturale şi 
seminaturale precum şi elaborarea unor strategii de conservare adecvate 
are mai multe aspecte, şi anume: 
 

Efectele fragmentării habitatului Măsuri de combatere 

descreşterea totală a suprafeţei 
habitatului 

creşterea efectivă a suprafeţei arealului 

fragmentarea habitatului în parcele 
izolate 

creşterea conectivităţii între fragmentele 
de habitat 

pierderea selectivă a speciilor acţiuni de conservare specie-specifice 
 

Este foarte importantă conservarea intactă, nefragmentată a zonelor 
rămase în regim natural prin limitarea construcţiei de drumuri, a 
defrişărilor sau a creării altor bariere suplimentare ce limitează dispersia 
(Figura 6.13). Aceste măsuri trebuie dublate de sporirea suprafeţelor în 
regim natural.  

 
Figura 6.13 – Ilustrarea impactului fragmentării habitatului şi a efectului 
de margine. În ambele cazuri, suprafeţele distruse sunt egale. (a) 
Distrugerea habitatului a afectat doar o porţiune marginală, restul a 
rămas compact. (b) Fragmentarea habitatului a dus la formarea a 10 
parcele de habitat, izolate prin reţeaua de drumuri construită. 
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Coridorul reprezintă un culoar ce conectează fragmente de habitat. 
 

Coridoarele au un rol major în facilitarea dispersiei a numeroase specii 
şi contribuie la reducerea impactului fragmentării. În aprecierea utilităţii 
coridoarelor existente şi a oportunităţii refacerii sau creării de noi 
coridoare trebuie să se ţină cont însă de avantajele şi dezavantajele 
acestora (tabelul din figura 6.14). 

 
Figura 6.14 - Avantajele şi dezavantajele potenţiale ale coridoarelor în conservarea şi 
protecţia biodiversităţii. 

 
Avantaje potenţiale Dezavantaje potenţiale 

1. Sporesc ratele de imigrare într-o zonă 
protejată ceea ce poate: 
  a. creşte sau menţine diversitatea specifică; 
  b. creşte efectivele populaţiei unei anumite 
specii şi reduce probabilitatea de extincţie 
(“efect de salvare”) sau permite recolonizarea; 
  c. preveni consangvinizarea şi menţine 
diversitatea genetică intraspecifică. 

1. Sporesc rata de imigrare într-o zonă protejată 
ceea ce poate: 
   a. facilita pătrunderea unui agent patogen sau 
parazit, sau a unei specii exotice; 
   b. reduce variabilitatea intraspecifică sau 
modifică anumite adaptări locale sau co-
adaptări. 

2. Furnizează zone de hrănire suplimentare 
pentru numeroase specii. 

2. Facilitează extinderea incendiilor sau a altor 
perturbări. 

3. Permit reducerea impactului prădătorilor în 
cursul migraţiilor dintr-un habitat în altul. 

3. Sporesc riscul vânătorii şi a braconajului. 

4. Furnizează o diversitate de habitate în stadii 
succesionale diferite favorabile unor specii 
care necesită o varietate de habitate pentru 
diferite activităţii sau stadii de dezvoltare. 

4. Coridoarele ripariene s-ar putea să nu 
faciliteze dispersia sau supravieţuirea speciilor 
strict terestre. 

5. Oferă refugiu în faţa unor perturbări majore. 5. Costurile pot fi ridicate şi pot apărea conflicte 
cu strategiile clasice de conservare a habitatelor 
speciilor periclitate, în special când calitatea 
habitatului oferit de coridor este scăzută. 

6. Reprezintă “cordoane verzi” care limitează 
extinderea urbană, reduc poluarea, oferă 
posibilităţi de recreere şi măresc valoarea 
peisagistică. 

 

 
 

TA 6.12 
 
1. Care din următoarele poate funcţiona ca un coridor de dispersie: 
  a. perdea forestieră 
  b. canal irigaţii 
  c. drum de ţară 
  d. hat (gard viu) 
 
 
2. Coridoarele au numai efecte benefice deoarece reduc fragmentarea. 
  a. Adevărat  b. Fals 
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6.7 Introducerea de specii noi 
 

Când polinezienii au început să colonizeze insulele din Pacific şi au plecat 
cu flotile de pirogi în necunoscut, nu au călătorit singuri. Transportau cu ei 
seminţe, răsaduri, animale domestice şi ‘pasageri clandestini’, ca şoareci 
şi şobolani. Perioada marilor descoperiri geografice a fost urmată de 
colonizarea noilor teritorii, în principal de către europeni (cele două 
Americi, Australia, insulele din Pacific etc.). Oamenii nu au plecat nicăieri 
singuri, pretutindeni au fost însoţiţi de animale domestice sau de 
companie, dar şi de o serie de specii oportuniste ca rozătoarele. De 
exemplu, în Noua Zeelandă din 3360 specii de plante vasculare, 1570 
sunt străine, fiind aduse fie de primii colonişti maori acum 800 de ani, fie 
de europenii care au început să se stabilească acolo acum 200 de ani. Pe 
insula Tristan Da Cunha, situată în sudul Oceanului Atlantic şi având o 
suprafaţă de doar 160 km2, din cele 138 de specii de plante vasculare 97 
sunt străine.  
În cele ce urmează voi caracteriza căile prin care oamenii au contribuit la 
extinderea artificială a arealului unor specii, la cauzele şi motivele lor, 
precum şi la impactul speciilor străine în noile ecosisteme. 
   
Arealul geografic se referă la teritoriul ocupat de populaţiile unei specii. 
Majoritatea speciilor nu au o răspândire uniformă în cadrul arealului, 
existând zone cu densitate mare şi zone cu densitate mică. 
Extinderea arealului reprezintă ocuparea unei zone prin dispersie, zonă 
neocupată anterior de către respectiva specie. Extinderea naturală a 
arealului unei specii are loc în urma dispersiei indivizilor componenţi. De 
aceea arealul geografic al unei specii este dinamic, modificându-se 
permanent. 
  
Există o deosebire clară între extinderea naturală a realului şi cea mediată 
de om (antropică). Dispersia şi extinderea arealului sunt fenomene 
naturale, dinamice. Ele asigură coeziunea internă a speciei şi reduc riscul 
extincţiei. Arealul unei specii este dinamic, modificându-se în funcţie de 
variaţia factorilor abiotici şi/sau de adaptările şi schimbările suferite de 
indivizii respectivei specii. 
 
Procesul de extindere a arealului este un proces natural care a apărut 
odată cu apariţia vieţii. Acesta diferă însă fundamental de cel determinat 
de activităţile antropice, întrucât se desfăşoară la altă scară de timp. 
Introducerea de specii noi de către om este un proces accelerat, ratele de 
introducere fiind de sute şi chiar mii de ori mai mari decât cele naturale. 
Este greu de diferenţiat între extinderea naturală a arealului unei specii şi 
extinderea artificială. O serie de specii dispun de un potenţial de dispersie 
foarte ridicat (insectele zburătoare, păsări, lilieci, seminţele de plante 
anemochore, hidrochore sau zoochore etc.) de aceea populaţii izolate se 
pot stabili la distanţe mari de limita arealului. La alte specii, extinderea 
arealului este mult mai lentă şi se realizează doar în imediata vecinătate a 
arealului iniţial. 
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Dezvoltarea fără precedent a transportului rutier, feroviar şi maritim, a 
turismului precum şi mobilitatea sporită a populaţiilor umane în general, 
oferă numeroase oportunităţi de transport. De aceste posibilităţi sporite de 
colonizare pot beneficia un număr mare de specii, asociate într-un fel sau 
altul cu omul. În prezent se constată accelerarea şi extinderea în spaţiu a 
frecvenţei introducerilor, ce tind să omogenizeze fauna şi flora la nivel 
global. Efectele sunt dezastruoase, unul din ele fiind amplificarea ratei de 
extincţie a speciilor native. Astfel, din 188 specii de păsări dispărute în 
ultimii patru sute de ani, cel puţin 55% au dispărut din cauza unor specii 
introduse. 
 
Specii exotice se referă la speciile străine pătrunse într-un ecosistem. 
Termenul nu se limitează şi nu se referă doar la specii din zone tropicale, 
ci se referă la orice specie nou introdusă. Termenul recomandat şi utilizat 
în legislaţie este însă de specie străină. 
 
O specie care îşi extinde arealul pe cale naturală poate fi considerată 
“exotică” doar pentru că pătrunde pentru prima dată într-o regiune sau 
ţară. De exemplu, guguştiucul, câinele enot, şacalul, elanul şi alte specii 
şi-au extins arealul pe cale naturală în România. Alteori, speciile 
inventariate ca străine provin efectiv de pe alte continente, având arealul 
nativ situat la distanţe de sute sau mii de kilometri. Din păcate, speciile 
introduse se bucură de interes din partea specialiştilor doar dacă produc 
pagube economice. De aceea, prezenţa celor mai multe şi impactul lor 
sunt practic nestudiate în regiunile recent colonizate. De cele mai multe 
ori legislaţiile naţionale ignoră speciile nou introduse şi frecvent ele nici nu 
sunt enumerate în listele de specii la nivel naţional. 
Pentru majoritatea ţărilor, numărul introducerilor cunoscute variază în 
domeniul 100-10.000 specii. Aceste estimări reprezintă însă doar vârful 
icebergului, deoarece cele mai multe dintre speciile nou introduse 
rămân nedetectate mult timp.  
 

Cadrul 6.3  Specii străine din România 
S-a estimat că rata de invazie a ecosistemelor acvatice din România, începând cu secolul 
19, este de o specie la fiecare 3-4 ani pentru zona litorală a Mării Negre şi o specie la 4-5 
ani pentru apele continentale. În total, un număr de 67 de specii străine au invadat 
ecosistemele acvatice din România (din care 60% sunt marine, iar 40% sunt dulcicole). De 
asemenea, în România au fost inventariate 112 specii şi subspecii de plante lemnoase 
(arbori şi arbuşti) străine. Unele din acestea ridică deja probleme grave de mediu. De 
exemplu, în lunca şi delta Dunării suprafeţe mari de teren sunt acoperite cu Amorpha 
fruticosa, Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus americana, precum şi cu clone de plopi euro-
americani sau hibrizi de Populus nigra, ce elimină speciile autohtone. 

 
Impactul cel mai puternic al introducerii de specii noi este observat în 
insule, fie că este vorba de insulele din Oceanul Planetar, fie că ne 
referim la lacurile de pe continente. Acestea conţin frecvent un procent 
ridicat de specii endemice. De exemplu, flora din arhipelagul Hawaii (cel 
mai izolat arhipelag de pe glob) conţine aproximativ 1.600 specii native, 
cele mai multe endemice, şi peste 4.000 specii introduse. Se estimează 
că rata de pătrundere a speciilor noi de angiosperme, în absenţa 
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intervenţiei umane, a fost de aproximativ o specie la 100.000 ani. 
După colonizarea arhipelagului de către polinezieni în secolul 4, rata 
medie de colonizare a ajuns la aproximativ o specie nouă la fiecare doi 
ani. În prezent, rata de introducere se apropie de 4 specii/an. Estimări 
similare au fost realizate şi pentru arhipelagul Galapagos, de o specie la 
10.000 ani fără influenţe antropice şi de două specii pe an după prima 
debarcare a europenilor în 1535. În Noua Zeelandă sunt aproximativ 
2.400 specii native de plante şi peste 1.600 introduse, rata actuală de 
colonizare fiind estimată la o specie pe lună. În Marile Lacuri din 
America de Nord, doar în ultimii 150 de ani s-au stabilit peste 140 de 
specii noi. 
 
TA 6.13  
 
1. Ce este o specie străină? 
     a. o specie care a fost salvată de la extincţie 
     b. o specie care a fost obligată să se adapteze la modificările  
      cauzate de om 
     c. o specie care pătrunde în teritoriul altei specii 
     d. o specie care s-a răspândit în zone în care nu a existat anterior 
 
2. Speciile exotice provin din regiuni tropicale. 
           a. Adevărat        b. Fals 
 

6.7.1 Căi de introducere 
 
Introducerile de specii noi datorate activităţilor antropice pot fi accidentale, 
atunci când o specie este transportată pasiv de om, sau deliberate. În 
continuare, voi caracteriza pe scurt ambele căi de introducere: 
 
Introducerile accidentale 
Din cauza diversificării conexiunilor şi a ratelor de schimb între 
componentele sistemului social uman şi între acestea şi ecosferă, sunt 
facilitate introducerile accidentale. Măsurile de carantină şi de prevenire, 
oricât de severe, nu pot stopa acest proces, ci pot doar să îl încetinească. 
Principalele căi de introducere accidentale sunt datorate utilizării pe scară 
tot mai largă a containerelor în transportul de marfă, utilizării apei ca lest 
pe vapoare şi traficului aerian. 
 
Introducerile deliberate 
Introducerile deliberate se referă fie la specii cu valoare economică (în 
principal plante agricole şi silvice), cinegetică (de exemplu fazanul), 
piscicolă (crapii chinezeşti, păstrăvul curcubeu) sau estetică (plante 
ornamentale, animale de companie, peşti, plante si animale de acvariu), 
fie la specii de paraziţi şi prădători introduşi pentru controlul biologic al 
unor dăunători. Scopul introducerilor deliberate este de obicei foarte 
limitat, urmăreşte beneficii imediate şi nu ţine cont de efectele pe 
termen lung şi de posibilele efecte negative.  
Trebuie menţionat că cea mai mare parte a hranei pe care o consumăm 
este furnizată de specii străine. Astfel porumbul, cartofii şi roşiile provin 
din America Centrală şi de Sud, curcanul din America de Nord, bibilica 
din Africa, soia şi orezul din Asia etc. 

 
Rapana venosa 

Rata de 
colonizare
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Cadrul 6.4 Pătrunderea lui Rapana venosa în Marea Neagră  
 
Gasteropodul marin Rapana venosa este o specie originară din Marea Japoniei şi Marea 
Chinei de Sud. A fost semnalat în 1947 la Novorosiisk, în URRS pentru prima dată în 
Marea Neagră, sub denumirea greşită de Rapana thomasiana. Arealul său s-a extins 
rapid. Astfel, a fost semnalat în 1954 la Yalta şi Sevastopol, iar în 1963 este semnalat 
pentru prima dată la litoralul românesc. 
Rapana venosa are o fertilitate ridicată şi practic nu are competitori în Marea Neagră. Are 
de asemenea o mare capacitate adaptativă faţă de salinitate şi o mare toleranţă faţă de 
apele poluate şi condiţii de hipoxie. De aceea a reuşit să dezvolte populaţii extrem de 
numeroase, a căror biomasă totală a atins în unele zone valori de sute de tone/km2. 
Rapana, care se hrăneşte de regulă cu scoici (stridii, pectinide şi midii), a distrus în scurt 
timp bancurile existente pe litoralul Mării Negre, modificând complet structura specifică a 
biocenozelor locale. Acum populaţiile sale au intrat în declin, atât datorită sărăcirii resursei 
trofice, cât şi exploatării economice.  

 
TA 6. 14 
 
1. Daţi trei exemple de specii de copaci introduşi deliberat în România. 
 
2.  Fazanul este o specie introdusă accidental. 
            a. Adevărat         b. Fals 
 
 

6.7.2 Efectele pătrunderii unei noi specii 
 
Simplul fapt că un număr de indivizi dintr-o specie străină ajung într-un 
ecosistem, nu înseamnă că aceştia vor şi supravieţui sau integra. Şansele 
lor de a stabili o nouă populaţie sunt în realitate foarte mici. Se pot practic 
întâmpla următoarele (figura 6.15): 
1. Indivizii introduşi supravieţuiesc transportului, dar nu sunt adaptaţi 
pentru noul mediu de viaţă şi mor fără a se reproduce. Acesta e cazul 
păsărilor de apartament ce provin din zone tropicale, care pot scăpa din 
captivitate şi chiar supravieţui un timp în oraşe, dar mor în cursul iernii. La 
fel, o serie de plante de apartament, se pot dezvolta bine în timpul verii 
afară, dar iarna mor dacă nu sunt păstrate în sere. 
2. Indivizii pătrunşi în noul ecosistem supravieţuiesc dar nu se pot 
reproduce. Procesul este de aclimatizare, iar menţinerea speciei depinde 
de aportul de noi indivizi. Este frecvent întâlnit la plantele ornamentale din 
ecosistemele urbane şi rurale. De exemplu, Catalpa este un arbore 
exotic, cultivat în spaţiile verzi din oraşe, dar care nu se poate reproduce 
natural. O situaţie similară este şi în cazul lui Gingko biloba, ai cărui 
indivizi pot trăi zeci sau sute de ani, dar nu se pot reproduce. 
3. Populaţia se poate menţine şi reproduce. Aceasta corespunde 
procesului de naturalizare. 
4. Populaţia naturalizată îşi poate extinde puţin arealul iar impactul său 
ecologic este scăzut. În acest caz se numeşte specie străină 
neinvazivă. Populaţia îşi poate extinde mult arealul şi poate avea un 
impact ecologic important. În acest caz se numeşte specie străină 
invazivă. Această ultimă categorie are un impact negativ major şi 
reprezintă una din căile antropice majore de deteriorare a ecosferei. 
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O specie nou introdusă poate avea efecte diferite asupra unei biocenoze, 
în funcţie de caracteristicile sale: 
• Speciile specializate, pot exclude prin competiţie o specie indigenă ce 
ocupă o nişă similară, ducând până la posibila extincţie a ultimei prin 
excludere competitivă. De exemplu, şobolanul cenuşiu asiatic, a eliminat 
în multe zone speciile native de rozătoare. 
• Speciile generaliste, ce ocupă nişe foarte largi, pot elimina mai multe 
specii indigene, fie direct, fie indirect, prin distrugerea habitatului. De 
exemplu, planta acvatică numită popular ciuma apelor (Elodea sp.) a 
invadat ecosistemele acvatice europene după ce a scăpat din acvarii, 
eliminând speciile native de plante din ecosistemele invadate. 
• O specie străină înrudită cu una sau mai multe specii native poate 
hibrida cu acestea, deteriorând genofondul speciei înrudite native. 
Aceasta poate conduce chiar la extincţia prin hibridizare a speciei locale. 
Astfel, s-a constatat că pisica sălbatică din Europa hibridizează cu pisici 
domestice într-o proporţie îngrijorătoare, efectivul animalelor pure fiind în 
continuă scădere.  
• Speciile invazive pot cauza modificări majore ale habitatului, 
determinând restructurarea ecosistemului invadat. De exemplu, 
aproximativ 1000 de specii de plante dintr-o regiune a Australiei se 
reproduc cu ajutorul furnicilor care le răspândesc seminţele. Extinderea 
cu succes a arealului unei specii invadatoare de furnici, Iridomyrmex 
humilis, care nu îngroapă seminţele de plante şi care înlocuieşte speciile 
native de furnici, poate afecta structura întregii comunităţi de plante. Se 
estimează că între 12 şi 25% din cele 7316 specii de plante din zonă sunt 
ameninţate. 
• Un parazit, patogen sau vectorul acestora poate afecta un număr 
variabil de specii gazdă, dar dacă specia gazdă afectată este o specie 
dominată, implicaţiile pentru ecosistem ca întreg sunt potenţial 
catastrofale. De exemplu, agenţii patogeni şi paraziţii copacilor pun în 
pericol existenţa întregului ecosistem când distrug specia sau speciile de 
copaci gazdă. 

 
 
Cadrul 6.5 Extinderea arealului vectorilor malariei  
 
Malaria este o boală transmisă de ţânţari care cauzează anual moartea unui milion de 
oameni pe glob. În 1930 în Brazilia fost semnalată prezenţa lui Anopheles gambiae, unul din 
vectorii cei mai vechi ai malariei. Acesta a ajuns cel mai probabil din Dakar, profitând de 
intensificarea rutelor de transport între cele două continente. Deşi zona unde se reproducea 
acest ţânţar acoperea doar un km2, la puţin timp a avut loc o epidemie puternică de malarie. 
Gravitatea acestei epidemii a impus luarea unor măsuri severe, dar abia după 10 ani focarul 
de malarie a putut fi izolat iar specia străină de ţânţar eliminată.  
 

Exemplu 

Exemplu 
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Figura 6.15 – Principalele etape în procesul de invazie al unei specii străine. 

 
Figura 6.16 ilustrează dinamica efectivelor unei specii străine. Aceştia pot 
muri rapid, fără să se reproducă (a), pot să se aclimatizeze 
(supravieţuiesc dar nu se reproduc) (b), se pot reproduce dar nu îşi extind 
mult arealul în cazul speciilor străine neinvazive (c), sau pot să devină 
specii străine invazive (d). 
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Figura 6.16 – Dinamica efectivelor unei specii străine pătrunse într-un 
ecosistem cu un efectiv iniţial N0.  
 

 
TA 6. 15 
 
1. Indivizii dintr-o specie aclimatizată _______________ dar nu se pot 
_____________. 
 
 
2. O specie străină invazivă este: 
  a. o specie aclimatizată 
  b. o specie străină cu areal restrâns 
  c. o specie străină în curs de dispariţie 
  d. o specie străină ce îşi extinde arealul 
 
 
 

6.7.3 Atitudini şi căi de remediere 
 
În general, extinderea arealului unei specii este un fenomen comun şi nu 
trebuie considerat un eveniment anormal. Gravitatea fenomenului este 
însă dată de amploarea fără precedent, datorată activităţilor umane. Spre 
deosebire de celelalte căi de deteriorare antropice, care sunt fie 
reversibile fie pot fi atenuate, majoritatea introducerilor reuşite sunt 
ireversibile. 
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Efectul pe termen mediu şi lung este de simplificare şi reducere a 
biodiversităţii la nivel local, regional şi global, de uniformizare a biosferei. 
Ce atitudine trebuie avută faţă de aşteptata sporire a ratei invaziilor? Până 
în prezent problema invaziilor nu a fost niciodată tratată la timp şi efectiv. 
Puţinele încercări mai importante de a controla invazia speciilor străine au 
fost fie moderate, fie tardive. În ultimii ani, introducerea de specii noi a 
început să fie considerată una din cele mai grave ameninţări, însă lipsa 
de coeziune a activităţilor între diferitele organisme internaţionale şi slabul 
interes manifestat la nivel local şi regional pentru speciile străine 
împiedică încă abordarea unitară la nivel global. Tendinţei fireşti de 
combatere a invaziilor, i se opune conceptul conform căruia invaziile sunt 
un corolar inevitabil al activităţilor antropice. Activităţile care vizează 
stoparea sau încetinirea ritmului invaziilor au două componente:  
• de prevenire şi limitare realizate printr-o carantină sporită şi printr-o 
educaţie a populaţiei în scopul prevenirii introducerilor accidentale sau 
voite; 
• de combatere şi eradicare efectivă a speciilor invadatoare existente. 
 Pentru realizarea unui control eficient este necesară decelarea 
invaziei în stadii incipiente, când măsuri de control relativ simple şi puţin 
costisitoare, pot da rezultate imediate. Căile de acces posibile trebuie 
identificate şi supravegheate prioritar (aeroporturi, porturi, vămi, 
depozite cu mărfuri de import etc.). 
 
TA 6.16 
 
1. În controlul speciilor străine măsurile preventive sunt comparativ cu 
cele de combatere mai: 
 a. ieftine 
 b. scumpe 
 c. eficiente 
 d. ineficiente 
 
 

6.8 Poluarea genetică 
 
Una dintre cele mai dinamice direcţii de cercetare şi dezvoltare actuale, 
cu multiple utilizări potenţiale, este ingineria genetică, factor cheie al 
biotehnologiilor moderne. Manipularea genetică a organismelor îşi 
propune fie ameliorarea unor caracteristici fiziologice şi metabolice, fie 
inducerea rezistenţei la diverşi compuşi chimici (pesticide, metale grele 
sau alţi poluanţi), factori abiotici (temperaturi scăzute, uscăciune, 
sărăturare), sau paraziţi/patogeni. 
 
Dinamica extraordinară a acestei direcţii de dezvoltare este foarte bine 
ilustrată de creşterea accelerată a suprafeţelor agricole pe care se 
cultivă plantele modificate genetic. Primele plante modificate genetic 
au fost obţinute în 1983, fără a suscita foarte mult interes, fiind neglijate 
potenţialele aplicaţii. În 1990 în SUA se recunoaşte că organismele 
modificate genetic pot fi brevetate. Primele seminţe modificate genetic 
au fost semănate în SUA în 1994. Zece ani mai târziu, suprafeţele 
cultivate la nivel global au ajuns la 81 milioane de hectare, adică 
aproximativ 5% din totalul suprafeţei arabile la nivel global. 
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Dintre acestea, soia modificată genetic ocupă 60% din suprafeţe, 
porumbul 23% iar bumbacul 11%.  
Pentru comparaţie, suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic la 
nivel global este de opt ori mai mare decât întreaga suprafaţă agricolă a 
României. Din 1987 până în 2002 în SUA au fost aprobate peste 40.000 
testări de organisme modificate genetic, din care doar în 2001 şi 2002 
au fost testate 10.000. Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare în 
domeniul biotehnologiei în lume vor atinge 5,5 miliarde dolari SUA în 
2006. Creşterea suprafeţelor cultivate cu 15% în 2003 şi cu 20% în 
2004 este însoţită şi de o creştere a beneficiilor care se estimează că 
vor atinge 5 miliarde de dolari SUA în 2005. 
 

Figura 6.17 – Principalele 14 ţări cultivatoare de plante modificate genetic în 2004. 
 
 

Nr. Ţara Suprafaţa cultivată 
(milioane ha) 

Procentul din 
suprafaţa 
agricolă 

Speciile de plante cultivate 

1 SUA 47,6 59 Soia, porumb, bumbac, canola 
2 Argentina 16,3 20 Soia, porumb, bumbac 
3 Canada 5,4 6 Canola, porumb, soia 
4 Brazilia 5,0 6 Soia 
5 China 3,7 5 Bumbac 
6 Paraguay 1,2 2 Soia 
7 India 0,5 1 Bumbac 
8 Africa de Sud 0,5 1 Porumb, soia, bumbac 
9 Uruguay 0,3 <1 Soia, porumb 

10 Australia 0,2 <1 Bumbac 
11 România 0,1 <1 Soia 
12 Mexic 0,1 <1 Bumbac, soia 
13 Spania 0,1 <1 Porumb 
14 Filipine 0,1 <1 Porumb 

 
 

Subiectul organismelor modificate genetic (OMG) a suscitat numeroase 
dezbateri şi luări de poziţie, cel mai adesea radical opuse. Dincolo de 
vorbe şi declaraţii, faptele indică România ca ţara europeană cu cea 
mai mare suprafaţă cultivată cu OMG, în condiţiile unei cvasiabsenţe a 
dezbaterilor pe această temă (tabelul din figura 6.17). Beneficiile 
cultivării de plante modificate genetic sunt ridicate, productivitatea este 
mai crescută iar plantele sunt mai rezistente. Dar care sunt costurile? 
Barry Commoner a publicat în 1972 o carte de referinţă “Cercul care se 
închide” (tradusă în româneşte în 1980). În aceasta autorul prezintă 
câteva aspecte sintetice referitoare la relaţia omului cu ecosfera, 
denumite de el „legile ecologiei”. A patra lege, aşa cum a fost formulată 
de autor, este “nimic nu se capătă pe degeaba”. În cele ce urmează voi 
încerca să prezint riscurile asociate cultivării OMG, “preţul” pe care 
trebuie să îl plătim.  
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Dincolo de fascinaţia aparentei descoperirii a unui univers nou în care 
omul de ştiinţă, ca un atotputernic vrăjitor, modifică şi transformă 
organismele vii după bunul lui plac, situaţia în realitate aminteşte mai 
degrabă de ucenicul vrăjitor. Să vedem într-o primă fază care sunt 
procesele naturale cu care interferă biotehnologiile moderne. 
 
TA 6. 17 
 
Care sunt principalele trei specii de plante modificate genetic cultivate la 
nivel global? 
 
 

 
 
6.8.1 Geneza diversităţii genetice a speciilor domesticite 

   
Variabilitatea genetică a organismelor este rezultatul tuturor proceselor 
evolutive ce s-au produs pe Pământ. La nivelul plantelor cultivate şi a 
animalelor domesticite, diversitatea genetică actuală este rezultatul a 
două procese majore. Pe de o parte, selecţia naturală şi evoluţia de-a 
lungul timpului a speciilor respective, iar pe de alta, selecţia artificială 
realizată de om. 
 
Selecţia artificială este selecţia realizată de om prin încrucişări dirijate, 
după alte criterii decât cele favorizate de selecţia naturală. Ea permite 
propagarea altor combinaţii de gene în cadrul limitativ al genotipului.  
 
Omenirea depinde, prin tradiţie, de câteva sute de specii de plante 
pentru satisfacerea unor necesităţi directe, ceea ce reprezintă mai puţin 
de 1% din flora actuală cunoscută. Se apreciază că doar 1.500 de 
specii de plante din cele 250.000 de specii cunoscute au fost introduse 
în agricultură în diferite momente. În prezent sunt cultivate la scară 
mare doar aproximativ 150 de specii cu peste 250.000 de varietăţi şi 
soiuri locale. Civilizaţia umană a exploatat adaptările speciilor 
“sălbatice” valorificând variabilitatea genetică a acestora datorate 
selecţiei naturale. La speciile de plante cultivate pentru hrană s-a 
urmărit ameliorarea ţesuturilor de stocare existente deja (endospermul 
seminţelor, rădăcini, tuberculi). La plantele tehnice, oamenii au 
îmbunătăţit şi au extras ţesuturile de suport (in, cânepă) sau firele 
utilizate pentru dispersia seminţelor (bumbac). Principiile active din 
plante, utilizate ca medicamente, condimente sau coloranţi naturali sunt 
răspunsuri adaptative faţă de agresiunea fitofagilor sau patogenilor, 
selectate de-a lungul multor generaţii. Sute de generaţii de cultivatori au 
contribuit la acest proces prin metodele tradiţionale de selecţie, 
rezultând un mozaic geografic extrem de complex de soiuri şi varietăţi 
de plante cultivate. Diversitatea genetică a speciilor cultivate este în 
prezent în pericol, deoarece se cultivă doar câteva varietăţi comerciale 
în monoculturi pe suprafeţe din ce în ce mai mari. În prezent se 
recunoaşte importanţa resurselor genetice vegetale (ale plantelor de 
cultură) şi animale (ale animalelor domesticite) şi necesitatea protejării 
şi conservării lor.  

Definiţie 

Exemplu 
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Astfel, se estimează că doar în India s-au pierdut aproape 30.000 de 
varietăţi de orez, iar la nivelul Asiei de Sud-est până la 100.000 de 
varietăţi de orez. În SUA, până la 97% din varietăţile şi soiurile de fructe 
şi legume cultivate s-au pierdut, iar în Orientul Apropiat, s-au pierdut 
aproximativ 85% din varietăţile de grâu cultivate tradiţional. 
 
Biotehnologiile, mai mult decât tehnicile de selecţie tradiţionale, pot 
beneficia de aceste biblioteci genetice ale adaptărilor selectate la 
soiurile cultivate. Biotehnologiile ar putea juca un rol important în 
încetinirea ratei de extincţie a speciilor şi a diversităţii genetice. 
Ameliorarea genetică a plantelor cultivate prin utilizarea tehnicilor de 
inginerie genetică oferă mari speranţe pentru îmbunătăţirea calităţii 
produselor şi pentru micşorarea necesarului de adaosuri chimice 
(îngrăşăminte şi pesticide). Aceasta ar permite reducerea sau stoparea 
ratei de transformare a sistemelor ecologice naturale şi seminaturale în 
agroecosisteme. Producerea de soiuri şi varietăţi de arbori şi arbuşti 
mai rezistenţi şi/sau productivi ar reduce rata defrişărilor şi ar permite 
realizarea de plantaţii în zone aride, sărăturate sau degradate. Din 
păcate, producerea de organisme modificate genetic este asociată cu o 
serie de riscuri potenţiale care ar putea să depăşească efectele 
benefice pe termen mediu şi lung. 
 
Poluarea genetică se referă la alterarea genofondului unei specii prin 
mijloace ce anulează barierele reproductive naturale, ca urmare a 
eliberării voite sau involuntare în mediu a organismelor modificate 
genetic. 
Organisme modificate genetic (OMG) sau transgenice sunt 
organisme care conţin şi exprimă copii ale unei gene străine în 
genotipul propriu în urma manipulărilor ADN-ului prin tehnici de 
inginerie genetică (genetică moleculară). 
Transgeneza se referă la ansamblul tehnicilor ce permit transferul unei 
gene (care devine transgenă) în individul receptor (numit transgenic), 
genă pe care acesta o poate, în general, transmite descendenţilor. 
 
TA 6. 18 
1. Omul a domesticit în cursul timpului din totalul speciilor de plante 
cunoscute: 
  a. <1% 
  b. 5% 
  c. 10% 
  d. 20% 
 
2. Biotehnologia a căpătat un nou avânt odată cu dezvoltarea 
___________________. 
 

Definiţie 
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6.8.2 Principalele categorii de OMG 
 

În prezent, principalele grupe mari de organisme manipulate genetic 
sunt microorganismele, plantele de cultură şi speciile de animale 
domestice, crescute în ferme zootehnice şi bazine piscicole. 
a. Plantele sunt ţinta modificărilor genetice pentru a le spori toleranţa la 
compuşi chimici toxici (cum sunt ierbicidele sau metalele grele), a 
induce rezistenţa la boli sau dăunători, a optimiza sau îmbunătăţi 
calitatea produsului (ex. întârzierea sau grăbirea coacerii, modificarea 
compoziţiei chimice, sinteza de noi compuşi, reducerea sintezei de 
substanţe toxice şi/sau antinutritive), sau a induce adaptări la condiţii 
extreme de mediu (ex. toleranţa la salinitate, îngheţ, secetă) (tabelul din 
figura 6.18). 
 
b. Microorganismele sunt modificate genetic în principal pentru 
obţinerea unor tulpini cu capacitatea de detoxifiere a reziduurilor toxice, 
pentru producerea de proteine umane, biopesticide, medicamente, 
aditivi alimentari, precum şi pentru ameliorarea unor procese 
microbiene de la nivelul solului, benefice pentru agricultură.  
 

Figura 6.18 – Plante modificate genetic aprobate pentru testare în câmp în SUA în anul 
2001. 
 
Specia Caracteristicile induse 

Soia Calitatea seminţelor ameliorată, conţinut sporit de metionină şi lizină, proteine noi 
introduse, calitatea uleiului modificată, conţinut sporit de fitosteroli şi fitostanoli, 
degradarea fumonizinei, calitatea de furaj ameliorată, toleranţă sporită la ierbicide 

Porumb Metabolismul glucidelor modificat, conţinut sporit de metionină, lizină şi triptofan, 
profilul uleiului modificat, conţinut redus de fitan şi lignină, conţinut de fosfat 
crescut, seminţe cu antociani, producerea de micotoxine inhibată 

Bumbac Calitatea şi rezistenţa fibrelor ameliorată 

Ardei Coacerea întârziată, durata păstrării prelungită 

Pepene Coacerea întârziată 

Tomate Coacerea întârziată, conţinut sporit de amidon şi substanţe solide, modificarea 
conţinutului de pigmenţi, proteine şi glucide, dimensiunea fructelor mărită 

 
c. Doar câteva specii de animale crescute intensiv, fie în ferme 
zootehnice fie în bazine piscicole, au fost modificate genetic până în 
prezent. O varietate de fenotipuri transgenice sunt sau vor fi în curând 
disponibile. Modificările se referă la: rata metabolismului, sporirea 
toleranţei faţă de diverşi factori abiotici, comportament, utilizarea unei 
anumite resurse de hrană, sporirea rezistenţei la boli, paraziţi sau 
prădători.  
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TA 6.19 
 
1. Enumeraţi cinci proprietăţi induse prin biotehnologie la plantele de 
cultură. 
 
 
 
 
 

6.8.3 Pericole potenţiale asociate eliberării OMG în mediu 
 

Ingineria genetică anulează bariera naturală existentă între specii, 
permiţând transferul de gene între organisme foarte îndepărtate 
evolutiv, între care acest transfer nu ar fi posibil pe cale naturală. Astfel, 
la scară mare de timp şi spaţiu, procesele evolutive naturale pot fi 
radical alterate. Plantele transgenice sunt destinate cultivării în 
agroecosisteme,  acestea fiind sisteme deschise, spre deosebire de 
majoritatea microorganismelor modificate genetic care sunt crescute în 
laborator în sisteme artificiale, controlate. De aceea producerea 
plantelor transgenice este însoţită de numeroase riscuri.  
  
Căile prin care OMG ar putea afecta stabilitatea sistemelor ecologice 
sunt extrem de variate. OMG pot migra, pot suferi mutaţii şi se pot 
multiplica necontrolat. Din această cauză sunt şi greu de anticipat 
efectele pe care le pot avea. Voi aminti doar câteva dintre acestea: 
 
Fluxul de gene necontrolat precum şi transferul pe orizontală a 
transgenelor. Transmiterea pe orizontală (instantanee, între 
organismele ce trăiesc la un moment dat împreună), pe verticală (de la 
ascendenţi la descendenţi), şi/sau hibridizarea, pot duce la reducerea 
diversităţii genetice. Astfel, plantele pot transmite relativ uşor genele 
introduse varietăţilor nemodificate sau chiar speciilor sălbatice înrudite. 
Se poate ajunge la crearea de noi varietăţi de buruieni sau la 
amplificarea efectelor nocive ale varietăţilor deja existente. 
 
Cadrul 6.6 Transmiterea transgenelor indivizilor nemodificaţi 
 
Cercetările în teren asupra culturilor de cartof transgenic au evidenţiat 
atât frecvenţa ridicată cât şi intensitatea fluxului genetic. Plantând 
cartofi nemodificaţi la distanţe mergând până la 1100 m de cultura de 
cartofi transgenici şi colectând ulterior seminţele, s-a constatat că până 
la 72% din ele conţineau gena introdusă. La distanţe mai mari, un 
procent relativ constant de 35% din seminţe conţineau respectiva 
transgenă. 
Un studiu similar realizat pe rapiţă a evidenţiat că polenul produs de 
plantele transgenice poate fecunda plante situate la o distanţă de până 
la 4000 m distanţă, unde 5% din flori sunt polenizate.  De asemenea, 
polenul de porumb este transportat la distanţe mai mari de 200 m, cât 
este limita de separare indicată pentru a împiedica polenizarea 
încrucişată. 

 

Riscurile 
ecologice 
asociate 

eliberării OMG 
în mediu 
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S-a evidenţiat deja un transfer de gene de la plante la microorganisme, 
în special către cele din sol sau patogene. Bacteriile pot prelua şi 
transmite plasmide cu uşurinţă, astfel încât plasmidele modificate 
genetic se pot răspândi cu repeziciune prin comunităţile bacteriene, 
mult mai rapid decât genele nucleare. Este posibil un transfer viral de 
gene pe orizontală, între specii evoluate, uneori foarte îndepărtate 
filogenetic. Grija deosebită a autorităţilor referitoare la riscul transmiterii 
gripei aviare la om ilustrează tocmai acest aspect. 
 
Instabilitatea genetică, caracterizată prin frecvenţa ridicată a mutaţiilor 
şi recombinărilor ce pot altera radical genele străine introduse. 
Includerea unor porţiuni din virus în plante pentru a le conferi rezistenţa 
la infecţie poate duce la apariţia de noi maladii virale, din cauza 
recombinării genetice. 
 
Perturbări ecologice majore care pot afecta în principal 
agroecosistemele (principala categorie de sisteme ecologice vizată), cât 
şi sistemele ecologice naturale şi seminaturale. Astfel, OMG pot căpăta 
avantaje competitive care să le permită să excludă o serie de alte specii 
şi să-şi extindă arealul. 
 

Cadrul 6.7 Efecte nedorite 
 
O tulpină a bacteriei Klebsiella planticola comună la nivelul rizosferei, a fost modificată 
genetic pentru a transforma deşeurile vegetale în etanol, pe care fermierii îl pot uşor utiliza 
în loc de combustibil. Bacteria modificată genetic nu numai că a supravieţuit în diferite 
tipuri de sol dar a intrat în competiţie cu microorganismele nemodificate. Bacteriile au  
inhibat creşterea sau au eliminat plantele din diferite tipuri de sol prin otrăvirea acestora cu 
alcool. În toate tipurile de sol, comunităţile de ciuperci  microscopice simbiotice (micorize) 
s-au redus, afectând creşterea plantelor şi circuitele biogeochimice. 
 
O tulpină a bacteriei Pseudomonas putida a fost modificată genetic pentru a degrada 
ierbicidul 2,4-D. Din păcate, produsul de degradare rezultat are acţiune fungicidă. Aceasta 
a dus la distrugerea micorizelor din sol afectând grav ecosistemele tratate. 
 

 
OMG pot afecta sănătatea umană, din cauza posibilei acţiuni alergene 
a proteinelor noi care nu a fost încă testată. De asemenea, pot apărea 
afecţiuni noi din cauza transferului necontrolat al transgenelor la unele 
organisme patogene. De exemplu, în 1996 a fost retrasă de pe piaţă 
înainte de comercializare o varietate de soia modificată genetic cu gene 
provenite de la nuca de Brazilia (Bertholletia excelsa). Nuca este un 
cunoscut alergen uman, iar produsul modificat genetic ar fi putut induce 
alergii grave la personale sensibile. 

Exemplu 
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TA 6.20 
 
1. Transferul pe orizontală a informaţiei genetice se referă la 
____________________. 
 
2. Transferul transgenei ce conferă rezistenţă la ierbicide către alte 
specii sălbatice este benefic. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 
 
 
 
 

6.8.4 Efecte socio-economice 
 
 
Beneficiile uriaşe pe care le obţin marile companii de biotehnologie şi 
farmaceutice prin inginerie genetică au dus la crearea unui curent de 
opinie favorabil acestui tip de activităţi. Aceasta s-a realizat prin 
minimalizarea riscurilor potenţiale şi prezentarea simplistă a 
problemelor existente şi potenţiale. Se manifestă în prezent o rezistenţă 
destul de puternică din partea consumatorilor, în special a celor avizaţi 
din ţările dezvoltate, faţă de produsele obţinute prin inginerie genetică. 
Presiunea demografică tot mai accentuată precum şi reducerea într-un 
viitor apropiat a resurselor de hrană va conduce la utilizarea pe scară 
tot mai largă a OMG, în pofida riscurilor. Etichetarea produselor 
alimentare dublată de sensibilizarea opiniei publice la riscurile 
potenţiale asociate consumului de OMG, ar putea determina stabilirea 
unor standarde mai riguroase. 
 
Avocaţii ingineriei genetice menţionează frecvent beneficiile potenţiale 
pe care introducerea plantelor de cultură modificate genetic rezistente 
la secetă şi dăunători, cu producţii sporite, adaptate condiţiilor locale, le 
vor aduce ţărilor în curs de dezvoltare. În realitate, majoritatea 
programelor de inginerie genetică sunt axate pe aplicaţii în ţările 
dezvoltate. Plantele rezistente la ierbicide permit utilizarea unor cantităţi 
din ce în ce mai mari din aceşti compuşi chimici. Cultivarea acestor 
varietăţi va duce în mod cert la apariţia de buruieni rezistente la 
ierbicide, ceea ce va implica producerea de noi ierbicide sau de noi 
soiuri cultivate rezistente. În orice caz, rezultatul va fi o poluare sporită a 
terenurilor cu pesticide. 
 
În concluzie se poate afirma că, deşi aparent modificarea genetică a 
organismelor oferă soluţii viabile pentru o serie de probleme actuale, nu 
rezolvă cauzele, ci doar atenuează efectele. Astfel, nu se iau în 
continuare măsuri concrete pentru reducerea exploziei demografice, ci 
se încearcă doar sporirea cantităţii de hrană, prin obţinerea de varietăţi 
şi soiuri mai productive. Politicienii amână luarea unor decizii importante 
deoarece ingineria genetică pretinde că poate asigura, cel puţin un 
timp, hrănirea unei populaţii umane tot mai numeroase. 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 184. 
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TA 6.21 
 
1. Enumeraţi avantajele potenţiale ale utilizării OMG. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Răspunsuri la testele de autoevaluare 
 

TA 6.1 (1) b. (2a) depunerile de plumb din gazele de eşapament pe 
terenurile din vecinătatea drumurilor; (2b) conducta ce deversează apa 
de răcire de la Centrala Nucleară Cernavodă; (2c) coşul prin care sunt 
eliminate în aer gaze toxice dintr-o platformă petrochimică. (3) fizic. 
(secţiunea 6.1) 
 
TA 6.2  (1) maşini cu convertor catalitic, benzină cu conţinut scăzut de 
sulf sau benzen, mersul pe bicicletă. (secţiunea 6.2) 
 
TA 6.3 (1) b; (2) a şi d. (secţiunea 6.2.1) 
 
TA 6.4 (1) Utilizarea pesticidelor a redus mult frecvenţa unor boli 
transmise de insecte şi a permis obţinerea unor producţii agricole 
ridicate; (2) De exemplu prin intermediul păsărilor migratoare, al 
curenţilor de aer ce transportă particulele de praf etc. (secţiunea 6.3) 
 
TA 6.5 Deoarece România nu îşi permite încă să cheltuiască mai mult 
pentru reciclare. Reciclarea implică colectare selectivă, transport şi 
reciclarea propriu-zisă ce necesită tehnologii avansate. (secţiunea 6.4) 
 
TA 6.6 (1) Extincţia economică se referă la scăderea efectivelor unei 
specii cu valoare economică dincolo de pragul sub care exploatarea ei 
nu mai este rentabilă. (2) b; (3) b. (paginile 153-155) 
 
TA 6.7 (1) Subvenţiile permit desfăşurarea unor activităţi ineficiente 
economic. (2) b. (paginile 156-158) 
 
TA 6.8 (1) c. (2) b. (secţiunea 6.5.2) 
 
TA 6.9 (1) baraje; (2) terenurile irigate. (secţiunea 6.6.1) 
 
TA 6.10 (1) complexă, simplificată. (2) b. (secţiunea 6.6.2) 
 
TA 6.11 (1) b. (2) Scăderea, intensificarea – sau corolarul – creşterea, 
diminuarea. (secţiunea 6.6.3) 
 
TA 6.12 (1) a, b, d. (2) b. (secţiunea 6.6.4) 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 184. 
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TA 6.13 (1) d. (2) b. (secţiunea 6.7) 
 
TA 6.14 (1) salcâmul, plopul canadian, pinul mediteranean. (2) b. 
(secţiunea 6.7.1) 
 
TA 6.15 (1) supravieţuiesc, reproduce. (2) d. (secţiunea 6.7.2) 
 
TA 6.16 (1) a, c. (secţiunea 6.7.3) 
 
TA 6.17 soia, porumb, bumbac. (secţiunea 6.8) 
 
TA 6.18 (1) a. (2) ingineriei genetice. (secţiunea 6.8.1) 
 
TA 6.19 rezistenţa la uscăciune, sărătură, frig, pesticide, paraziţi, 
modificarea compoziţiei chimice, modificarea perioadei de înflorire, 
coacere, maturare etc. (secţiunea 6.8.2) 
 
TA 6.20 (1) transferul între indivizi care coexistă. (2) b. (secţiunea 6.8.3) 
 
TA 6.21 Sporirea producţiei biologice, obţinerea de microorganisme 
care să permită depoluarea, obţinerea de medicamente ieftine şi/sau 
noi. (secţiunea 6.8.4) 
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Obiectivele unităţii de învăţare 7 
 
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare veţi fi capabili să: 

 Descrieţi importanţa componentelor ierarhiei sistemelor ecologice în generarea de 
bunuri şi servicii esenţiale pentru sistemul socio-economic uman; 

 Caracterizaţi domeniul conservării naturii şi cel al reconstrucţiei ecologice şi să 
înţelegeţi particularităţile acestora; 

 Explicaţi importanţa unui sistem eficient de stabilire a priorităţilor în conservare; 
 Promovaţi un nou sistem de valori, bazat pe necesitatea co-dezvoltării sistemului 

socio-economic uman şi a ecosferei. 
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Informaţii generale despre evaluare 
 
Însuşirea cunoştinţelor şi conceptelor prezentate în această unitate de 
învăţare trebuie verificată cu ajutorul celor 19 teste de autoevaluare 
distribuite pe parcurs. Răspunsurile sunt prezentate la sfârşitul unităţii. 
Dacă nu aţi răspuns corect este necesar să parcurgeţi din nou 
secţiunea respectivă şi apoi să reveniţi asupra rezolvării testelor. Unele 
dintre testele de autoevaluare sunt foarte simple iar răspunsul lor este 
evident în text. Alte teste sunt mai complexe şi necesită o bună 
integrare a cunoştinţelor obţinute. Parcurgerea cu succes a testelor de 
autoevaluare are un rol important în fixarea cunoştinţelor şi în formarea 
unei imagini de ansamblu a materiei prezentate. Nivelul de dobândire a 
conceptelor şi procedurilor prezentate în această unitate de învăţare şi 
în unitatea de învăţare 6 va fi cuantificat pe baza notei obţinute la 
Lucrarea de verificare 4. Detalii asupra modului de rezolvare şi condiţiile 
de transmitere a acesteia către tutore au fost prezentate în introducere. 

 
 
7.1 Bunurile şi serviciile furnizate de natură 
 

O proporţie tot mai mare din populaţia lumii trăieşte în oraşe, într-un 
mediu dominat de construcţii şi maşini. Natura apare aici ca ceva destul 
de îndepărtat, de care ne bucurăm la un sfârşit de săptămână când 
ieşim la pădure, sau eventual când ne uităm la televizor pe Discovery 
sau Animal Planet. Chiar şi în zonele rurale, conservarea naturii poate 
apare ca un lux, fără legătură cu bună-starea oamenilor care au nevoie 
de electricitate, lemne de foc, apă potabilă etc. O mlaştină de exemplu, 
este cel mai adesea considerată o suprafaţă irosită, care trebuie 
asanată pentru a fi utilizată ca teren agricol. În realitate, ne iluzionăm cu 
progresul tehnologic dar uităm un lucru elementar: că suntem total 
dependenţi de bunurile şi serviciile furnizate de ecosferă. 
 
Sistemul socio-economic uman exercită o presiune din ce în ce mai 
crescută asupra ecosferei, deşi aceasta reprezintă sistemul suport al 
vieţii. Astfel, în intervalul 1981-1990 s-au adăugat mai mult de 4,5 
trilioane dolari SUA la Produsul Global Brut, creşterea din acest deceniu 
fiind astfel mai mare decât întreaga creştere economică a societăţii 
umane din antichitate şi până în anul 1950. Economia mondială se 
bazează pe un sistem contabil incomplet, care ignoră costurile legate 
de mediu şi încurajează astfel distrugerea capitalului natural, 
deoarece aceasta este o acţiune generatoare de mari beneficii pe 
termen scurt. Poate fi comparată cu o firmă care îşi vinde fabricile şi 
înregistrează vânzările drept câştig, nu drept pierderi. Evident că după 
ce vinde toate fabricile, corporaţia dă faliment.  
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În prezent se ignoră capacitatea de suport a ecosferei, unii cercetători 
apreciind că aceasta a fost deja depăşită. Economiştii consideră că nu 
se poate aplica conceptul de capacitate de suport populaţiilor umane 
(vezi capitolele 2.2 şi 5.8.2), deoarece comerţul internaţional şi 
perfecţionarea proceselor tehnologice şi extractive, pot spori 
capacitatea de suport a unei regiuni la nesfârşit. 

 
Considerată în cercurile economice “o poveste de succes’, dezvoltarea 
economică fără precedent a Chinei din ultimele decenii este însă 
extrem de riscantă şi ridică numeroase întrebări. În 1994, guvernul 
chinez a decis că ţara va dezvolta un sistem de transport axat pe 
maşini şi că industria de automobile va reprezenta unul din motoarele 
creşterii economice viitoare. Deja transportul tradiţional cu bicicleta a 
început să fie descurajat în marile oraşe, iar ponderea lui scade. Dacă 
însă acest ţel s-ar materializa şi sistemul de transport centrat pe 
automobile ar deveni realitate, necesarul de petrol al Chinei ar depăşi 
producţia mondială actuală. De asemenea, odată cu dezvoltarea 
economică a Chinei, creşte şi consumul de hârtie. În prezent consumul 
anual de hârtie este de 35 kg pe locuitor. Dacă consumul ar creşte 
până la nivelul SUA de 342 kg hârtie/locuitor, atunci întreaga producţie 
mondială actuală de hârtie ar fi insuficientă. Apare evident că modelul 
occidental de dezvoltare economică nu este viabil pentru China, pur şi 
simplu pentru că nu există suficiente resurse pentru a alimenta 
consumul. China demonstrează că omenirea nu mai poate rămâne mult 
timp pe calea economică actuală.  
Evident că aceeaşi argumentaţie este valabilă şi pentru India şi 
majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. De aceea este necesară o 
restructurare rapidă a economiei globale. 

Figura 7.1 – Creşterea 
consumului uman dincolo 
de capacitatea de suport a 
sistemelor ecologice a 
început în anii ’70. În 
prezent, o bună parte din 
resursele naturale sunt 
supraexploatate, ceea ce 
determină o scădere a 
capacităţii de suport şi 
evident impune o limitare 
din ce în ce mai drastică 
asupra consumului. 

Exemplu 
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TA 7.1  
 
1. Biodiversitatea include: 
  a. diversitatea urbană 
  b. diversitatea specifică 
  c. diversitatea genetică 
  d. diversitatea ecosistemică 
 
2. Capacitatea de suport a unei regiuni poate creşte la nesfârşit datorită 
progresului tehnologic. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 

 
7.1.1 Amprenta ecologică 
 

Pe lângă resursele de apă şi hrană necesare pentru supravieţuirea 
oamenilor al căror număr continuă să crească, standardul de viaţă 
creşte într-un ritm alarmant. Creşterea consumului de apă, hârtie, 
combustibili fosili şi alte resurse vitale, este mult mai intensă decât 
creşterea demografică. Am prezentat scăderea suprafeţelor de terenuri 
productive la nivel global, datorate în principal creşterii demografice 
(vezi capitolul 5.7.1). Problema este însă mult mai complexă. Un 
cercetător canadian a propus conceptul de “amprentă ecologică” 
(termenul în engleză este de “ecological footprint”), ca măsură a 
impactului antropic asupra ecosferei. 
 
Calculul amprentei ecologice se bazează pe procesele cunoscute deja, 
ale fluxurilor de materie şi energie la nivelul ecosistemului. Metoda se 
bazează pe premiza că majoritatea fluxurilor de materie şi energie pot fi 
convertite în suprafeţe echivalente de uscat sau luciu de apă. În final, 
amprenta ecologică se exprimă în suprafaţa de uscat şi de apă 
necesară. Metoda în sine este foarte flexibilă, putând fi aplicată atât 
unui grup restrâns de indivizi, cât şi la totalitatea populaţiei umane de 
pe glob. 
 
Amprenta ecologică este o măsură a impactului realizat de o anumită 
populaţie umană asupra naturii. Reprezintă suprafaţa de uscat şi luciu 
de apă necesare pentru a asigura resursele pentru consum şi a asimila 
deşeurile produse de respectiva populaţie, caracterizată printr-un 
anumit standard de viaţă. 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 223. 
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Metoda calculării amprentei ecologice se bazează pe următoarele 
premize: 
1. Majoritatea resurselor consumate şi a deşeurilor generate de oameni 
pot fi identificate şi cuantificate. 
2. Fluxul de resurse preluate şi deşeurile produse poate fi transformat 
în suprafeţele productive (de exemplu terenuri agricole, livezi, vii, luciu 
de apă, păduri etc.) necesare pentru menţinerea acestora. De exemplu, 
dacă la masa de prânz o cantină serveşte un singur meniu alcătuit din 
peşte cu cartofi la 100 de oameni, consumul poate fi transformat în 
suprafaţa de luciu de apă necesară pentru a obţine cantitatea de peşte 
respectivă, suprafaţa de teren necesară pentru cultivarea cartofilor, a 
uleiului folosit la gătit, precum şi suprafaţa de pădure necesară pentru a 
asigura energia utilizată la transportul alimentelor şi la gătit. 
3. Tipuri diferite de suprafeţe productive pot fi exprimate în acelaşi tip 
de unitate de măsură după ce productivitatea lor este adusă la unităţi 
comparabile. Astfel, în loc de a avea o listă lungă cu suprafeţele 
diferitelor tipuri de ecosisteme, acestea se pot condensa într-o singură 
valoare. De exemplu, suprafeţele agricole cultivate cu grâu, livezi, vii 
sau păduri pot fi însumate după multiplicarea cu un factor de conversie. 
Astfel, factorul de conversie propus pentru terenuri agricole este de 2,1, 
pentru păşuni de 0,5 iar pentru păduri de 1,4. Aceste suprafeţe pot fi 
însumate pentru a calcula totalul necesităţilor umane. Suprafaţa astfel 
calculată poate fi comparată cu suprafaţa disponibilă. 
 
În calculul amprentei ecologice se ţine cont de mărimea populaţiei, de 
standardul mediu de viaţă (cu cât acesta este mai ridicat cu atât 
amprenta ecologică este mai mare), de productivitatea terenurilor 
agricole şi a luciului de apă (care variază mult pe glob), precum şi de 
eficienţa de exploatare, prelucrare şi utilizare a resursei respective.  
 
 

Cadrul 7.1 Exemplu de calcul – amprenta ecologică 
 
Vom calcula pe baza consumului de grâu în Canada, amprenta ecologică a acestui 
aliment de bază (datele sunt din 1993). Este un calcul elementar care ilustrează modul de 
abordare al problemei. 
Mărimea populaţiei: 28.817.000 locuitori 
Producţia medie de grâu: 2,74 tone/ha 
Producţia internă: 51.416.000 tone 
Export: 26.428.400 tone 
Import: 499.100 tone 
 
Consumul intern se calculează însumând producţia internă cu importurile şi scăzând 
exporturile: 51.416.000  + 499.100 – 26.428.400 = 25.486.700 tone  
Suprafaţa de teren arabil necesară pentru cultivarea acestei cantităţi: consumul intern 
împărţit la producţia medie de grâu: 9.288.200 ha teren arabil. 
Amprenta ecologică pe locuitor referitoare la consumul de grâu: 0,32 ha teren arabil. 

Exemplu 
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Un studiu recent care estimează amprenta ecologică globală sugerează 
că SSEU a depăşit capacitatea de suport a planetei şi are deja un 
deficit global de peste 30%, acumulând o datorie ecologică ce nu poate 
fi plătită. Se estimează că la nivel global sunt disponibile aproximativ 
două ha de teren productiv pe locuitor. Locuitorii din ţările dezvoltate au 
o amprentă ecologică de 5-10 ha, în funcţie de standardul de viaţă. 
Aceasta e parţial compensată de amprenta ecologică inferioară mediei 
din ţările în curs de dezvoltare: chinezul de nivel mediu are o amprentă 
ecologică mai mică de 1,5 ha, iar un locuitor din Bangladesh sub 0,5 
ha. Dacă însă toţi locuitorii planetei ar ajunge la standardul mediu de 
trai al unui nord-american, pentru cele şase miliarde de locuitori ai 
planetei ar mai fi necesare alte trei planete suplimentare. Menţiunea că 
nu avem aceste planete poate părea inutilă, dar trebuie să ne 
amintească că actualul mod de dezvoltare economică nu este cel 
corect şi trebuie rapid schimbat. 
 
Cunoaşterea mărimii amprentei ecologice umane este importantă în 
conservarea naturii, deoarece resursele materiale şi energetice extrase 
din natură în folosul populaţiei umane, nu mai sunt accesibile altor 
specii. Cu cât este mai mare amprenta ecologică umană, cu atât mai 
scăzută va fi biodiversitatea. 
 
TA 7.2 
 
1. Care din alimentele consumate au o amprentă ecologică mai mare? 

a. mălai 
b. cartofi 
c. pâine 
d. carne de vită 

 
2. Enumeraţi trei modalităţi de reducere a amprentei ecologice proprii. 
 

 
7.1.2 Resursele naturale 
 

Economiştii sunt de acord că biodiversitatea are valoare economică 
pentru societatea umană. Cum poate fi însă stabilită valoarea 
biodiversităţii? Ce preţ are o buburuză, sau o păpădie? Dar o fâneaţă 
sau un pâlc de arbori? Cum se poate pune o “etichetă” cu valoarea 
acestora?  Înainte de a încerca să răspund la aceste întrebări voi mai 
pune una: de ce să facem acest lucru, care este utilitatea? Deoarece 
permanent trebuie să optăm între variante de dezvoltare diferite. De 
exemplu, un proiect care îşi propune să defrişeze o pădure din 
vecinătatea unui oraş pentru a construi în locul ei un cartier rezidenţial. 
Argumentele folosite sunt foarte convingătoare: în primul rând se oferă 
locuri de muncă, se va dezvolta sectorul de servicii, valoarea terenurilor 
va creşte etc. Arsenalul de cuvinte folosit este impresionant: dezvoltare, 
progres, prosperitate. 

Depăşirea 
capacităţii de 

suport a 
planetei 

Valoarea 
economică a 
biodiversităţii 
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Care sunt contra-argumentele: o listă de specii, din care câteva 
periclitate (ei şi, cui îi pasă?), valoarea recreativă pentru locuitori (dar 
fără beneficii pentru administraţie). 
Dacă însă reuşim să calculăm valoarea reală a pădurii, dincolo de 
valoarea masei lemnoase şi de preţul terenului, putem contrabalansa 
opţiunea defrişării. 
Principala problemă constă în evaluarea valorii bunurilor şi serviciilor 
furnizate de ecosisteme, a căror distrugere generează în prezent 
beneficii imediate mari. Sistemul socio-economic uman beneficiază însă 
de o serie de bunuri şi servicii furnizate de către acestea (figura 7.2): 

 
(a) Materiile prime reprezentate de resurse regenerabile (plante şi 

animale folosite în alimentaţie, lemne de foc sau pentru construcţii, fibre 
vegetale, lână, piei şi blănuri pentru îmbrăcăminte,  medicamente etc.), 
ce reprezintă bunurile. Resursele regenerabile condiţionat sunt cele 
care necesită o gestionare atentă. Utilizarea raţională a acestor 
resurse, în limitele capacităţii de suport, poate asigura un flux constant 
de bunuri şi servicii. Depăşirea capacităţii de regenerare, determină 
însă supraexploatarea respectivei resurse şi epuizarea ei. 

 
Următoarele două categorii reprezintă serviciile. 
 
(b) Absorbţia şi reciclarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor 

umane. Astfel sunt descompuşi fizic sau chimic poluanţii, iar nutrienţii 
sunt reciclaţi. 

 
(c) Stabilizarea climatului şi a circuitului hidrologic, ce are un rol 

decisiv în menţinerea biodiversităţii şi contribuie la creşterea stabilităţii 
şi rezilienţei sistemelor ecologice.  
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Figura 7.2 - Sistemul de clasificare al resurselor naturale (bunuri şi servicii) furnizate de 
capitalul natural.  
 

Principalele funcţii realizate de componentele capitalului natural se 
împart în: funcţii habitat, funcţii de producţie şi funcţii reglatoare. 
De exemplu, funcţiile reglatoare controlează o serie de procese la 
nivelul ecosferei, cum ar fi reglarea compoziţiei chimice a atmosferei, 
controlul circuitului hidrologic, ducând la regularizarea precipitaţiilor şi la 
reducerea impactului evenimentelor meteorologice extreme (cum ar fi 
inundaţiile şi secetele), geneza solului (pedogeneza), stocarea şi 
reciclarea compuşilor chimici. 
 
Capitalul natural furnizează o varietate de opţiuni pentru dezvoltarea 
economică. Ecosfera şi ecosistemele naturale pot continua să existe 
independent de prezenţa sistemului socio-economic uman, dar 
sistemul socio-economic uman nu poate exista fără sistemele 
ecologice naturale şi seminaturale.  
 
TA 7.3 
 
1. Resursele regenerabile trebuie exploatate în limitele 
_____________________. 
 
2.  Motivul pentru care resursele _________________ trebuie 
conservate şi utilizate cât mai eficient este pentru că nu se pot reface. 
 

 
7.1.3 Valoarea economică a capitalului natural 
 

Evaluarea economică a bunurilor şi serviciilor furnizate de 
componentele capitalului natural este extrem de dificilă. Abordările 
propuse sunt complexe şi implică identificarea şi evaluarea tuturor 
activităţilor umane cu impact asupra capitalului natural. Formulată în 
termeni economici, valoarea economică totală (VET) a unei resurse 
constă în valoarea de utilizare (VU) şi în valoarea neutilizabilă (VN). 
Acestea pot fi la rândul lor descompuse în componente. Astfel, valoarea 
de utilizare se împarte în valoare directă, valoare indirectă şi valoare 
opţională, iar valoarea neutilizabilă se împarte în valoare 
testamentară şi valoare existenţială. 
 
(a) Valoarea directă se referă la resursele regenerabile (bunuri şi 
funcţii de producţie) furnizate de componentele capitalului natural. 
Resursele pot fi clasificate în comercializabile sau necomercializabile. În 
funcţie de modul de exploatare resursele pot fi extractive sau 
neextractive. Prin combinarea acestor două criterii de evaluare 
monetară a biodiversităţii rezultă patru variante: comercializabilă 
extractivă, comercializabilă neextractivă, necomercializabilă extractivă 
şi necomercializabilă neextractivă. Dintre activităţile umane ce au 
valoare directă, cele mai cunoscute sunt: 
• subzistenţă (vânătoare, pescuit şi cules) - valoare   necomercializabilă 
extractivă; 
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• recreere (vânătoare şi pescuit sportiv) - valoare comercializabilă 
extractivă; 
• farmaceutică şi medicală - valoare comercializabilă extractivă; 
• exploatarea resurselor regenerabile – cum sunt produsele piscicole, 
forestiere, agricole, textile, pielărie, blănărie etc. - comercializabilă 
extractivă; 
• turism naţional şi internaţional - turism ecologic şi fotografie - valoare 
comercializabilă neextractivă; 

 
Figura 7.3 - Diferitele moduri de evaluare monetară a capitalului natural. 

 
 (b) Valoarea indirectă se referă la funcţiile reglatoare şi de habitat 
realizate de componentele capitalului natural. Principalele funcţii care 
pot fi încadrate în această categorie sunt: 
• Controlul compoziţiei chimice a atmosferei. Atmosfera realizează 
filtrarea selectivă a energiei solare şi determină reţinerea energiei 
termice emise, cu profunde influenţe asupra climei (vezi capitolul 5.3); 
• Controlul circuitului hidrologic, ducând la reducerea impactului 
inundaţiilor, la reducerea frecvenţei şi a gravităţii secetei, oferind 
protecţie faţă de eroziune şi filtrând apa din pânza freatică, ceea ce 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin epurarea 
biologică; 
• Geneza şi protecţia solurilor; 
• Controlul speciilor dăunătoare (prădători, paraziţi şi vectori);  
• Polenizarea speciilor de plante cu valoare directă; 
• Stocarea şi reciclarea nutrienţilor (circuite biogeochimice), ceea ce 
duce la degradarea şi descompunerea deşeurilor rezultate în urma 
activităţilor umane (depoluare); 
• Furnizarea de zone de reproducere (funcţia de habitat) pentru speciile 
cu valoare directă. 
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(c) Valoarea opţională se referă la utilizările viitoare potenţiale a 
speciilor. Astfel se pot cultiva noi specii de plante sau domesticii alte 
specii de animale, identifica şi realiza noi produse farmaceutice, 
cosmetice şi industriale. 
 
(d) Valoarea testamentară reprezintă valoarea pe care oamenii o 
acordă faptului că generaţiile viitoare vor beneficia şi ele de aceste 
resurse. Utilizarea durabilă a resurselor asigură tocmai continuitatea lor 
în timp şi disponibilitatea lor pentru viitor. 
 
(e) Valoarea existenţială reprezintă componenta care se referă la 
disponibilitatea societăţii de a plăti pentru a conserva resursele 
naturale, indiferent de utilitatea lor şi de valoarea lor utilizabilă prezentă 
sau viitoare.  
 

Cadrul 7.1 Alimentarea cu apă a oraşului New York 
 
În 1996, Primăria oraşului New York, oraş cu peste 14 milioane de locuitori, s-a decis să 
investească între 1-1,5 miliarde de dolari în conservarea naturii, ceea ce a permis  
economisirea între 6-8 miliarde de dolari în următorii 10 ani. Din punct de vedere 
economic nici o altă investiţie nu ar genera un asemenea profit într-un timp atât de scurt. 
Apa necesară oraşului New York provine dintr-un bazin hidrografic situat în munţii Catskill. 
Până recent, procesele de filtrare, sedimentare şi purificare ale apei realizate de sistemele 
ecologice din regiune erau suficiente pentru a asigura o calitate a apei conformă cu 
standardele naţionale. Dezvoltarea din zonă, în special aportul sporit de ape menajere 
netratate, utilizarea pe scară tot mai mare a îngrăşămintelor şi a pesticidelor, au redus 
eficienţa procesului de epurare naturală, astfel încât calitatea apei a scăzut sub nivelul 
standardelor. Primăria oraşului a avut de ales între a reface şi reconstrui ecologic 
ecosistemele din munţii Catskill sau a investi într-o staţie de filtrare al cărui cost de 
realizare ar fi fost de ordinul a 6-8 miliarde de dolari, plus costul anual de operare de 300 
milioane de dolari. Investiţia în capitalul natural a însemnat, în acest caz, cumpărarea de 
teren în bazinul hidrografic şi în jurul acestuia, pentru a putea fi limitate unele activităţi 
umane, precum şi pentru subvenţionarea construcţiei unor staţii mai performante de 
tratare a apelor menajere din regiune. Astfel printr-o investiţie de 1-1,5 miliarde în capitalul 
natural se evită o investiţie de 6-8 miliarde în capital fizic. Aceste evaluări sunt mult 
subestimate deoarece iau în considerare doar funcţia de purificare a apei de către 
sistemele ecologice din zonă (în special păduri), fără a lua însă în calcul şi celelalte bunuri 
şi servicii furnizate. 
 

TA 7.4 
 
1. Fructele de pădure au valoare: 
  a. comercializabilă neextractivă 
  b. comercializabilă extractivă 
  c. necomercializabilă neextractivă 
  d. comercializabilă extractivă 
 
2. Funcţiile habitat şi reglatoare au valoare _____________ în timp ce 
funcţia de producţie are valoare _________________. 
 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 223. 



Conservarea naturii 
 

Proiectul pentru Învăţământ Rural  195 

 
7.1.4 Evaluarea economică globală a bunurilor şi serviciilor ecologice 

 
Un studiu publicat în 1997 de către un grup de economişti coordonat de 
Costanza a estimat valoarea anuală a bunurilor şi serviciilor furnizate de 
ecosistemele naturale la peste 33.000 miliarde de dolari SUA. Metoda 
folosită de aceştia este relativ simplă: au identificat 17 bunuri şi servicii 
ecologice, care variază de la reglarea compoziţiei gazoase a 
atmosferei, reglarea climei, atenuarea perturbărilor, reglarea circuitului 
hidrologic, furnizarea de apă, controlul eroziunii, formarea solului, 
ciclarea nutrienţilor, preluarea şi tratarea deşeurilor, polenizare, 
controlul biologic al dăunătorilor, furnizarea de habitat sau refugii, 
producţia de hrană, materii prime, resurse genetice, turism şi recreere 
şi valoarea culturală. A fost apoi estimată valoarea anuală a fiecăruia 
din aceste servicii pe unitatea de suprafaţă. Prin însumare a fost 
estimată valoarea bunurilor şi serviciilor ecologice furnizate anual de 
fiecare tip de ecosistem (tabelul din figura 7.4). Nu au fost luate în 
calcul ecosistemele urbane şi rurale, tundra, zonele deşertice, zonele 
acoperite de gheaţă pentru care nu s-au făcut estimări, deşi suprafaţa 
lor este inclusă în suprafaţa totală. Nu toate serviciile ecologice au fost 
incluse în calcul, de aceea valoarea totală poate fi considerată 
subestimată. 
 
Se observă din tabelul din figura 7.4 că ecosistemele terestre 
furnizează în medie mai multe bunuri şi servicii ecologice comparativ cu 
cele marine. Categoria de ecosisteme ce furnizează cele mai valoroase 
servicii ecologice sunt zonele umede, urmate apoi de râuri şi lacuri 
continentale. Acest argument poate fi oricând folosit ca justificare 
pentru necesitatea conservării zonelor umede şi a apelor continentale. 
 

Figura 7.4 – Valoarea globală a bunurilor şi serviciilor ecologice furnizate de ecosistemele 
naturale.  
Tip de ecosistem Suprafaţa  

(milioane hectare) 
Valoarea 

(dolari SUA/ha/an) 
Valoarea totală (miliarde 

dolari SUA/an) 

Oceanic 36.302 577 20.949 
   Pelagial 33.200 252 8.381 
   Costier 3.102 4.052 12.568 
    
Terestru 15.323 804 12.319 
   Zone umede 330 14.785 4.879 
   Râuri şi lacuri 200 8.498 1.700 
   Păduri 4.855 969 4.706 

   Păşuni 3.898 232 906 
  Agroecosisteme 1.400 92 128 

Total 51.625  33.268 

 

Căi de 
evaluare 

economică 
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TA 7.5 
 
În tabelul din figura 7.4, care sunt categoriile de ecosisteme (terestre şi 
acvatice) care generează cele mai valoroase servicii ecologice pe 
unitatea de suprafaţă? 
 

 
 
 
7.2 Conservarea naturii 
 

Ecosfera a suferit transformări majore datorită activităţilor umane. 
Impactul antropic a afectat, într-o măsura mai mare sau mai mică, toate 
sistemele ecologice de pe planetă, multe fiind total sau parţial distruse. 
Oamenii sunt consideraţii a fi în prezent principalul factor de selecţie şi 
evoluţie al biosferei. În faţa acestui impact trebuie să acţionăm repede 
şi cât mai eficient. Istoria ne oferă multe exemple când comunităţi umane 
au cauzat modificări majore asupra mediului şi au trebuit fie să se 
adapteze la noile condiţii, sau au dispărut. În prezent suntem confruntaţi 
cu situaţia în care trebuie să ne adaptăm, să ne schimbăm modul de viaţă, 
nu doar la nivel individual, ci omenirea în ansamblu. 
Comunitatea ştiinţifică anticipă riscurile şi ameninţările cauzate de 
proasta gestionare a mediului, dar responsabilitatea de a lua măsuri în 
vederea prevenirii sau diminuării acestora revine autorităţilor. Trebuie să 
înţelegem că societatea umană este doar o componentă, un 
subsistem, al ecosferei, care este sistemul suport al vieţii şi că nu 
putem supravieţui în afara ei. Singura soluţie posibilă este utilizarea 
durabilă a resurselor naturale. Tranziţia de la modul actual de viaţă spre o 
dezvoltare durabilă, nu este nici simplă, nici bine înţeleasă, dar 
conservarea naturii reprezintă un instrument major pentru atingerea 
acestui obiectiv. 
 
Dezvoltarea durabilă se referă la utilizarea în prezent a resurselor 
naturale, fără a afecta accesibilitatea acestora pentru urmaşii noştri. 
 
Conservarea naturii s-a impus ca o disciplină necesară pentru stoparea 
acestei situaţii de criză. Această disciplină nouă, sintetică, apelează la 
cunoştinţe din domenii variate: ecologie, biogeografie, genetica 
populaţiei, economie, sociologie, antropologie, filozofie şi alte discipline 
preponderent teoretice, în vederea conservării biodiversităţii la nivel 
global. Strategiile de conservare tradiţionale se bazau pe o filozofie 
utilitară, ancorată în valoarea economică a componentelor 
biodiversităţii. Biodiversitatea era considerată doar ca o sursă de bunuri 
şi servicii, prin câteva componente vizibile (vânat, lemn, produse 
piscicole, fructe, plante medicinale etc.) şi era gestionată pentru a 
maximaliza efectivele a doar câteva specii, un eşantion nesemnificativ 
al diversităţii biologice. În prezent se recunoaşte că toate componentele 
biodiversităţii sunt importante. Această nouă viziune a dus la 
reorientarea strategiilor de conservare axate pe specii, spre biocenoze 
şi sisteme ecologice.  

Definiţie 
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TA 7.6 
 
Răspundeţi la următoarele două întrebări prin adevărat sau fals. 
1. Numai speciile folositoare trebuie conservate. 
 
2. Sistemul socio-economic uman nu poate supravieţui decât în cadrul 
ecosferei. 
 

 
 
7.2.1 Caracteristicile conservării naturii 
 

Conservarea naturii este o disciplină aparte, caracterizată prin 
următoarele particularităţi: 
1. Scara spaţio-temporală. Deşi frecvent conservarea naturii se 
adresează unor obiective la nivel local şi regional, scopul final este 
rezolvarea problemelor globale (modificările climatice cum sunt efectul de 
seră şi subţierea păturii de ozon, supraexploatarea resurselor naturale, 
reducerea dramatică a biodiversităţii din ultimele decenii etc.). 
 
2. Un domeniu multidisciplinar. Conservarea naturii este o disciplină 
complexă, ce include atât domenii „teoretice“ cât şi „practice“ cum ar fi: 
biologia, ecologia, geologia, geografia, meteorologia, genetica, biologia 
moleculară, biogeografia, silvicultura, sociologia, antropologia, economia, 
filozofia şi ştiinţele politice. 
 
3. O ştiinţă inexactă. Deşi această asociaţie de termeni, ştiinţă şi inexact 
par improprii, aceasta este caracteristică tuturor ştiinţelor care se ocupă cu 
dinamica unor sisteme mari şi complexe. De altfel, suntem obişnuiţi cu 
incertitudinea în ştiinţă de la prognozele meteo. Există un accept tacit că 
prognozele meteo nu sunt 100% precise. Nimeni nu pretinde să afle, de 
exemplu, cum va fi vremea într-un anumit oraş peste trei ani şi două luni. 
Aceleaşi criterii se aplică şi în conservare deoarece sistemele ecologice 
sunt mari, complexe şi dincolo de un anumit prag, imprevizibile. 
Incertitudinea este o componentă asociată conservării naturii, iar factorii 
de decizie şi publicul trebuie să înţeleagă şi să accepte aceasta. 
 
4. Schimbări majore în percepţie. În trecut, conservarea naturii era 
percepută ca o disciplină opţională, bazată mult pe caritate, de interes 
doar pentru unele categorii sociale preocupate de problemele de mediu. 
Acest lucru implica o traiectorie unidirecţională a fondurilor, de la donor la 
receptor, în vederea conservării individuale a unor specii. În prezent, 
conservarea naturii a devenit o problemă de interes global, o disciplină 
obligatorie, vitală pentru supravieţuirea societăţii noastre şi asigurarea 
continuităţii vieţii pe Pământ. Scopul ei este axat pe păstrarea funcţiilor 
sistemelor suport al vieţii la nivel global.  

Exemplu 
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5. Obiective pe termen lung. Scopul final al conservării este păstrarea 
viabilităţii sistemelor suport a vieţii pe Pământ şi menţinerea pentru 
totdeauna a biodiversităţii. Acesta este un obiectiv care tinde mult mai 
departe decât scara spaţio-temporală umană la care se iau deciziile. 
 
6. O disciplină pentru situaţii de criză. În conservare sunt luate frecvent 
decizii şi se acţionează fără însă a dispune de cunoştinţe şi informaţii 
suficiente asupra problemei, bazându-ne doar pe informaţia disponibilă 
(adesea fragmentară şi imprecisă), intuiţie şi creativitate, operând 
permanent cu o doză ridicată de incertitudine. În alte discipline specialiştii 
întâi identifică o problemă de interes, iar apoi selectează metodele de 
investigare. În conservare problemele ne sunt impuse, iar noi trebuie să 
identificăm informaţiile necesare pentru a selecta metoda de răspuns. În 
cazul unei catastrofe, naturale (cum a fost tsunami-ul din Oceanul Indian 
din 2004, inundaţiile din România din 2005 şi 2006) sau antropice (cum a 
fost accidentul de la Aurul Baia Mare, care a dus la deversarea unor 
cantităţi uriaşe de cianuri şi metale grele), deciziile trebuie luate rapid. O 
epidemie care afectează speciile dintr-o arie protejată necesită luarea 
unor măsuri în regim de urgenţă, uneori cu o minimă documentare. 
 
7. O ştiinţă a vigilenţei permanente. Protecţia sistemelor ecologice 
necesită o vigilenţă permanentă. Ceea ce pare în siguranţă azi poate fi 
periclitat mâine. Natura poate fi distrusă cu uşurinţă, dar nu poate fi 
(re)creată, ci doar parţial reconstruită sau refăcută.  
 
TA 7.7 
 
Enunţaţi cinci caracteristici ale conservării naturii. 
 
 
 
 

 
 
7.2.2 Conservarea axată pe specii 
 

Majoritatea abordărilor tradiţionale în conservare au fost axate pe 
specii. Astfel, au beneficiat de măsuri de protecţie speciile cu valoare 
economică, cele rare, sau periclitate. Una din problemele teoretice 
clasice cu care se confruntă acest gen de abordare este dacă toate 
speciile sunt egale. Discuţiile pe această temă pornesc de la două 
abordări diferite. Prima susţine că toate speciile sunt egale deoarece 
sunt un produs unic al evoluţiei. Oamenii, reprezentanţi ai uneia din 
milioanele de specii existente, nu au dreptul şi nici capacitatea de a 
decide ce ‘specii merită să trăiască şi ce specii nu’. De exemplu, deşi 
personal consider că ecosfera s-ar putea descurca fără ţânţari, nu 
consider că avem dreptul de a decide distrugerea lor (aceasta în cazul 
în care ar fi posibil).  

Exemplu 
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Cea de-a doua abordare încearcă să acorde o importanţă mai mare 
unor specii, pe diferite criterii. Unul din criterii propune o valoare egală 
pentru categoriile taxonomice de rang supraspecific (gen, familie, 
ordin). În acest caz Ginkgo biloba ce reprezintă o linie evolutivă unică, 
ar fi echivalentă cu cele 610 de specii de conifere (figura 7.5). Ierarhia 
taxonomică fiind însă bazată pe ordine şi nu pe criteriul organizării, nu 
permite întotdeauna identificarea şi clasificarea corectă a sistemelor 
biologice.  
Având în vedere discuţia anterioară avută despre specii (vezi capitolul 
1.5), nu este corect să acceptăm o clasificare valabilă la un moment 
dat, dar nu neapărat corectă şi să ne bazăm strategia de conservare pe 
ea.  

 
Figura 7.5 – Poziţia taxonomică a două specii de conifere, Ginkgo 
biloba, unica specie a ordinului Ginkgoale şi o specie de pin (Pinus sp.), 
reprezentatul unui ordin cu 610 specii (Conifere) din care 120 aparţin 
aceluiaşi gen (Pinus). 
 
Unul din cele mai dificile aspecte cu care se confruntă factorii de decizie 
este absenţa unor date comparabile. Aceasta face ca procesul 
decizional în loc să fie obiectiv, reproductibil, să fie subiectiv, supus 
unor presiuni sociale şi economice mari. 

Exemplu 

Compararea 
unor taxoni 

de rang diferit 
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Frecventele lacune existente în cunoaştere sunt deseori folosite  de 
politicieni pentru a justifica absenţa unor măsuri eficiente de conservare 
şi protecţie. Deseori, neîncrederea acestora în datele furnizate de 
specialişti este justificată. În tabelul din figura 7.6 se observă 
discrepanţele, uneori foarte semnificative, între datele oficiale 
comunicate de diferitele organizaţii internaţionale şi naţionale. Cauzele 
acestor deosebiri sunt multiple: o serie de statistici includ speciile 
străine în timp ce altele nu o fac, criteriile după care o specie este 
considerată vulnerabilă variază sau sunt aplicate diferenţiat, rezultatele 
programelor de inventariere a speciilor nu sunt întotdeauna cunoscute 
suficient, ceea ce face ca o serie de specii să nu fie incluse. 

 
Absenţa unor criterii clare în stabilirea statutului unei specii poate 
conduce la greşeli legislative, cu consecinţe uneori foarte grave. 
 

Cadrul 7.5 Erori taxonomice şi consecinţele acestora  
 
 
Tuatara este o şopârlă cu caractere primitive, singurul gen relict al unui ordin de reptile 
dispărut în prezent din care mai supravieţuiesc doar două specii, pe câteva insule din 
Noua Zeelandă. Cel mai adesea s-a considerat că există o singură specie de tuatara 
Sphaenodon punctatus. Evoluţia cunoaşterii acestui gen are însă o istorie complexă, care 
poate fi împărţită în patru etape distincte: 
1. Între 1831 - 1886 sunt descrise trei specii de Sphaenodon, dintre care una dispărută, 
iar una dintre ele (S. punctatus)  cu două subspecii; 
2. În 1904, în catalogul vertebratelor Noii Zeelande este trecută, dintr-o omisiune 
regretabilă, doar o specie, respectiv S. punctatus. Din această cauză legislaţia nu a 
recunoscut decât o singură specie, care nu era considerată nici rară nici în pericol. 
3. Între 1931 şi 1943 a fost (re)confirmată existenţa a două specii şi a mai fost descrisă 
încă o subspecie. Acest lucru nu a dus însă la modificarea statului de protecţie şi implicit la 
adaptarea măsurilor de protecţie necesare. 
4. Studiile din perioada 1949-1981 nu au observat nici o deosebire între taxoni, concluzie 
unanim acceptată de către specialişti. Evident că în acest interval nu a avut loc nici o 
modificare a statutului de protecţie. 
5. Studiul electroforetic a 24 de populaţii de tuatara a confirmat clasificarea propusă în 
1877, două specii din care una cu două subspecii. O evaluare a stării populaţiilor de 
tuatara a arătat că în ultimul secol au dispărut 10 din cele 40 de populaţii existente, încă 4 
populaţii fiind în pragul extincţiei. Una din subspecii a dispărut, iar din cealaltă specie de 
tuatara (S. guntheri) supravieţuieşte o singură populaţie.  
Astfel, o simplă neglijenţă administrativă care nu a ţinut cont de clasificarea taxonomică, a 
pus şi pune în pericol supravieţuirea unor specii relicte. 
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Figura 7.6 - Numărul total de specii şi numărul de specii periclitate din patru ordine de 
vertebrate, din trei ţări europene, conform statisticilor Organizaţiei de Cooperare şi 
Dezvoltare Economică din 1991 (OCDE), Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu 1991 
(UNEP) şi a celor naţionale (1989-1991). 
 
Ţara  Ordinul OCDE 

Total     Periclitat 
UNEP 

Total     Periclitat 
Naţionale 

Total   Periclitat    Vulnerabil 
Marea    
Britanie 

Mamifere 
Păsări 
Reptile 
Amfibieni 

77 
233 
11 
6 

24 
35 
5 
3 

77 
233 

8 
7 

24 
35 
5 
2 

76 
519 
11 
6 

2 
61 
2 
1 

12 
2 
0 
1 

Germania Mamifere 
Păsări 
Reptile 
Amfibieni 

94 
305 
12 
19 

37 
78 
9 

11 

94 
305 
12 
20 

44 
98 
9 

11 

94 
305 
12 
19 

44 
102 

7 
11 

6 
24 
2 
0 

Olanda Mamifere 
Păsări 
Reptile 
Amfibieni 

60 
257 

7 
15 

29 
85 
6 

10 

60 
257 

7 
16 

39 
86 
6 

10 

66 
400 

7 
14 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
TA 7.8 
 
Răspundeţi la următoarele două întrebări prin adevărat sau fals. 
 
1. Toate speciile sunt un produs unic al evoluţiei. 
 
 
2. Taxonomia este utilă în conservare. 
 
 

 
7.2.3 Metode utilizate în conservare 

 
Majoritatea componentelor biodiversităţii se menţin fără intervenţie 
umană. Totuşi, întrucât sistemele ecologice naturale şi seminaturale 
sunt direct afectate de activităţile umane, din ce în ce mai intense şi 
diverse, menţinerea nivelului actual al biodiversităţii depinde tot mai 
mult de măsuri manageriale specifice. Tehnicile de management ale 
biodiversităţii pot fi incluse în câteva mari categorii (tabelul din figura 
7.7): 
 
1. Conservarea in situ se bazează pe crearea şi managementul ariilor 
protejate, pe conservarea  în natură şi nu în sisteme artificiale. Acest tip 
de conservare variază în funcţie de obiectivele specifice. 
       Conservarea ecosistemelor se realizează prin stabilirea unui 
sistem de arii protejate sau de zone ce necesită măsuri speciale de 
conservare, în paralel cu crearea unor programe adecvate de 

 
Răspundeţi doar 
în spaţiul 
rezervat prin 
chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 223. 
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management pentru ariile protejate  şi cu promovarea unei dezvoltări 
durabile în rândul comunităţilor locale. 
 
       Conservarea populaţiilor şi speciilor, în special a celor 
periclitate, în sistemele ecologice naturale şi seminaturale, în principal 
în cadrul sistemului de arii protejate. 
 
2. Conservare ex situ se referă la păstrarea speciilor în captivitate 
(grădini botanice, grădini zoologice, acvarii), sau a materialului biologic 
în bănci de gene (seminţe, spori, embrioni, microorganisme, ţesuturi 
etc.). Se bazează pe dezvoltarea unor instituţii şi tehnologii de 
conservare specifice. 

 
Figura 7.7 - Diferite strategii utilizate în conservarea componentelor biodiversităţii. 
 

In situ Ex situ 

Conservarea 
ecosistemelor 

Conservarea speciilor Colecţii de 
organisme vii 

Bănci de gene 

Parcuri naţionale 

Arii protejate 

Sanctuare marine 

Agroecosisteme 
Sanctuare pentru specii 
protejate 
Bănci de gene in situ 
Rezervaţii de vânătoare 

Grădini zoologice 
Grădini botanice 
Programe de 
reproducere în 
captivitate 

Bănci de seminţe şi 
polen 
Bănci de ovule, spermă 
şi embrioni 
Culturi microbiene 
Culturi de ţesuturi 

  
Intervenţie umană sporită 

Procese naturale 
 
Cadrul 7.2 Instituţiile implicate în conservare ex situ 
 
Există aproximativ 10.000 de grădini zoologice la nivel global, din care doar aproximativ 
1.000 au capacitatea de a se implica activ  în programe de conservare. Grădinile zoologice 
pot fi integrate şi uneori reprezintă o componentă necesară în programele de conservare, 
dar nu sunt un substitut al activităţilor de conservare, ci doar o componentă.  Există  peste 
1.500 de grădini botanice în lume,  din care 532 în Europa şi doar 82 în Africa (un 
continent cu o diversitate floristică foarte mare). 

 
3. Reconstrucţia şi refacerea ecologică a sistemelor ecologice 
distruse sau degradate (vezi capitolul 7.3). 
 
4. Elaborarea de strategii care să includă conservarea în cadrul politic 
şi în practica curentă a utilizării terenurilor. Aceste strategii se pun în 
aplicare prin măsuri politice, administrative şi instituţionale, dezvoltând o 
infrastructură care să sprijine financiar şi legal măsurile de conservare. 
 
Rolul şi importanţa instituţiilor care se ocupă cu conservarea 
biodiversităţii s-au schimbat în timp. În trecut, colecţiile se axau aproape 
exclusiv pe animale conservate (împăiate, formolizate etc.) şi plante 
herborizate. Ulterior s-a trecut la grădini zoologice şi botanice care doar 
expuneau organisme vii. În prezent, băncile de gene (seminţe, ţesuturi, 
embrioni, spermă etc.) capătă o amploare tot mai mare (figura 7.8). 
 

Instituţii 
implicate în 
conservare 
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Figura 7.8 - Evoluţia în timp a percepţiei asupra naturii şi a colecţiilor 
biologice, de la organisme conservate, la organisme vii şi la bănci de 
gene. 

 
TA 7.9 
 
1. Conservarea în natură se numeşte: 
 a. ex situ b. in vitro c. in situ d. in vivo 
 
2. Enumeraţi trei tipuri de instituţii implicate în conservarea ex situ: 
 

 
 
Cadrul 7.3 Reproducerea în captivitate 
 
În 1977 a fost descoperită pe insula Mallorca din Marea Mediterană o specie de broască, 
cunoscută anterior doar din resturile fosile şi considerată dispărută de peste două mii de 
ani. Nou descoperita specie, numită Alytes muletensis, trăia doar în câteva văi din zona 
muntoasă a insulei, efectivele fiind estimate la doar câteva sute de animale. Existenţa ei 
era grav periclitată de două specii introduse, de şobolan şi şarpe. De aceea, în 1985 a fost 
început un program de reproducere în captivitate, pornind de la câteva zeci de animale 
capturate. Proiectul a avut un mare succes, animalele reproducându-se fără probleme în 
captivitate. Patru ani mai târziu, în 1989, au fost reintroduşi mormoloci în două zone din 
care specia dispăruse. Până în prezent, datorită reintroducerilor, arealul speciei şi numărul 
de populaţii s-a dublat. Se estimează că în prezent sunt între 1000-3000 de animale în 
natură, din care aproximativ un sfert sunt animale eliberate din captivitate. Pe lângă 
acestea mai sunt câteva sute de animale în captivitate, în diferite instituţii din Marea 
Britanie, Spania şi Germania. Supravieţuirea speciei este astfel asigurată iar experienţa 
acumulată este de mare folos în stabilirea unor strategii de reproducere în captivitate. 
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Principalul obiectiv al unui program de conservare al unei specii este de 
a reduce riscul extincţiei populaţiilor componente. O primă etapă 
este de a identifica factorii care pot cauza extincţia respectivelor 
populaţii. Principalul factor de risc este, evident, reducerea efectivelor 
populaţiei. Dacă efectivele unei populaţii sunt în declin şi nu se iau 
măsuri pentru a remedia acest lucru, extincţia populaţiei este inevitabilă. 
Totuşi, chiar dacă o populaţie cu efective mici nu este în declin sau 
chiar dacă efectivele sporesc, soarta ei rămâne nesigură. Riscul ca 
populaţiile cu efective mici să dispară este ridicat, factorii răspunzători 
putând fi atât intrinseci (deriva genetică, efecte demografice) sau 
extrinseci, datorită variabilităţii mediului. O altă sursă de risc sunt 
evenimentele catastrofale, care pot fi naturale (inundaţii, incendii, 
furtuni, inclusiv epidemii) sau cauzate de om (defrişări sau alte activităţi 
umane care duc la distrugerea habitatelor naturale) (figura 7.9). 
 
Analiza Viabilităţii Populaţiei (AVP) este procesul de evaluare 
sistematică a  probabilităţii de extincţie în timp a unei populaţii 
periclitate. 
 
Primele abordări în conservare au fost caracterizate prin simplism şi 
reducţionism, axate pe stabilirea unei suprafeţe şi a efectivului minim 
necesar supravieţuirii unei populaţii. Astfel, cercetătorii au observat că 
probabilitatea de supravieţuire a unei populaţii este mai mare dacă 
efectivele ei se menţin deasupra unui anumit nivel, numit mărimea 
minimă a populaţiei (MMP). Ulterior s-a dovedit că nu există un MMP 
unic, care să fie aplicabil tuturor speciilor sau chiar şi unei singure 
specii, deşi este dovedit că populaţiile devin mai vulnerabile la extincţie 
pe măsură ce efectivele scad.  

 
 
Figura 7.9 - Efectul diferiţilor factori intrinseci şi extrinseci asupra riscului de extincţie şi al 
păstrării diversităţii genetice într-o populaţie. 

Definiţie 
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O populaţie cu un risc ridicat de extincţie este considerată periclitată. 
Principalul obiectiv al conservării este reducerea riscului de extincţie la 
un nivel acceptabil, cât mai apropiat de riscul “normal” al populaţiei 
respective. Conceptul de risc este deseori utilizat în programele de 
management al speciilor periclitate, pentru a stabili obiectivele unui 
program de conservare şi refacere a efectivelor. Estimarea riscului 
asociat diferitelor opţiuni manageriale este necesară pentru sporirea 
obiectivităţii în procesul decizional precum şi pentru controlul acestuia. 
Principalii parametrii la care se evaluează riscul sunt extincţia şi 
pierderea diversităţii genetice. Pornind de la aceste principii s-au pus la 
punct o serie de tehnici, numite generic. Analiza Viabilităţii Populaţiei 
(AVP). Aceasta este un procedeu care permite simularea pe computer 
a proceselor de extincţie asupra populaţiilor cu efective mici, pentru a 
estima viabilitatea lor pe termen lung. Deoarece lipsesc date detaliate 
asupra majorităţii speciilor şi a factorilor care condiţionează 
supravieţuirea lor, AVP rămâne o tehnică speculativă, iar valoarea ei 
predictivă trebuie interpretată doar în sens probabilistic. În ansamblu, 
utilizarea acestei tehnici permite identificarea mărimii populaţiei 
necesare pentru supravieţuirea unei anumite specii, cu o anumită 
probabilitate, de-a lungul unei perioade de timp măsurată în număr de 
generaţii. Practic sunt estimate riscurile asociate diferiţilor factori, ceea 
ce permite o evaluare a opţiunilor şi o îmbunătăţire a procesului 
decizional. 
 
TA 7.10 
 
Scopul AVP este de a _____________________________________. 
 
 

 
 
 
 
7.2.4 Stabilirea priorităţilor în conservare 
 

Conservarea componentelor biodiversităţii se confruntă cu mari 
dificultăţi  din cauza ratei ridicate a extincţiei speciilor şi a distrugerii 
habitatelor naturale. În situaţia astfel creată de ce nu conservăm toate 
speciile? De ce nu extindem ariile protejate de la 7% cât ocupă acestea 
în prezent, la 50% din suprafaţa ţării? De ce nu se face asta la nivel 
european sau global? Răspunsul este simplu: nu sunt bani, iar fondurile 
sunt preponderent direcţionate către alte sectoare. În România de 
exemplu, o bună parte din cheltuielile legate de protecţia mediului în 
ultimul deceniu au fost direcţionate către amenajări hidrotehnice şi staţii 
de epurare a apei menajere. Mai nou, o parte din Fondul pentru Mediu 
a fost utilizat pentru a stimula înlocuirea maşinilor vechi, puternic 
poluatoare, cu maşini noi. 

Exemplu 

Analiza 
viabilităţii 
populaţiei 
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Deoarece resursele economice disponibile pentru conservare sunt 
limitate, este necesară stabilirea unor priorităţi în alocarea acestora. În 
plus este necesară şi elaborarea unor criterii care să măsoare eficienţa 
măsurilor de conservare luate (analiză cost-beneficiu). Astfel, pentru 
conservare se recunoaşte că unele componente ale biodiversităţii sunt 
mai valoroase sau mai periclitate decât altele. Un obiectiv pe termen 
scurt este de a identifica tocmai aceste elemente şi a le proteja.  
Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că obiectivul pe termen lung este de 
a reface cât mai multe din componentele deteriorate ale biodiversităţii şi 
a asigura viabilitatea lor.   
Stabilirea priorităţilor este un proces extrem de complex dar permite o 
utilizare eficientă a resurselor economice şi umane limitate alocate 
conservării. În plus conferă transparenţă şi credibilitate ştiinţifică 
strategiilor de conservare.  
 
TA 7.11 
 
Ce avantaje conferă stabilirea priorităţilor în conservare? 
 
 

 
 
7.2.4.1 Principii în stabilirea priorităţilor în conservare 

Conservarea biodiversităţii este o preocupare a întregii umanităţi, dar 
ţelul comun nu se traduce şi în priorităţi comune, acestea variind mult la 
nivel local, regional şi global (tabelul din figura 7.10). Stabilirea 
priorităţilor se realizează cu un scop, care trebuie să fie explicit şi 
înţeles de toate părţile implicate. Obiectivul ar trebui să indice dacă 
intenţia este de a menţine actualul nivel al biodiversităţii, de a-l spori 
sau doar de a minimiza pierderile. Trebuie specificat care componente 
ale biodiversităţii sunt prioritare şi să se stabilească suprafeţele ce pot fi 
incluse în arii protejate. 

Figura 7.10 - Trei perspective diferite asupra conservării biodiversităţii. 
 

Conservarea 
biodiversităţii 

Nivel global Nivel naţional Nivel local 

Priorităţi Salvarea tuturor categoriilor de 
ecosisteme, a speciilor şi genelor 

Salvarea ecosistemelor, 
speciilor şi genelor 
valoroase/utile naţional 

Salvarea speciilor 
şi habitatelor care 
reprezintă resurse 
locale 

Motivaţie Echitate intergeneraţii 
Etică 

Dezvoltare durabilă 
Etică/Utilitarism 

Beneficii directe 
Utilitarism/ 
Culturală 

Proprietate Moştenire comună Resurse naţionale Resurse locale 

Zone prioritare Ţări cu megadiversitate 
Reprezentarea tuturor categoriilor 
majore de ecosisteme în reţele 
globale de zone protejate 

Zone cu biodiversitate 
ridicată la nivel naţional 
şi zone ce satisfac 
cerinţe multiple 

Surse de beneficii 
materiale şi 
culturale 

Strategii de 
acţiune 

Reducerea datoriilor externe 
Asistenţă tehnică pentru dezvoltare 
Sprijin economic în schimbul  
conservării 

Anularea datoriilor 
Transfer de tehnologie 
Biotehnologii 
Programe naţionale 

Recăpătarea 
controlului asupra 
resurselor 
Participare în 
planificare 

Scara spaţio-
temporală în 
conservare 
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Reproductibilitatea şi transparenţa procesului de stabilire a priorităţilor 
conferă acestuia credibilitate. Mai mult, reduce interpretările subiective 
şi politice, permiţând îmbunătăţirea procesului decizional, economisind 
timp şi efort în reevaluările ulterioare. Guvernele, agenţiile de 
conservare şi sponsorii sunt interesaţi în stabilirea de priorităţi deoarece 
acestea simplifică procesul decizional. Calitatea priorităţilor stabilite 
depinde de informaţia utilizată în procesul de evaluare. Toate 
informaţiile disponibile trebuie utilizate complet, dar cele mai recente 
sunt mai valoroase datorită vitezei cu care se modifică componentele 
biodiversităţii şi cu care informaţia se perimează.  
 
TA 7.12 
 
Stabilirea priorităţilor în conservare este un proces subiectiv. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 

 
7.2.4.2 Criterii utilizate pentru stabilirea priorităţilor în conservare 
 

Orice strategie de management a biodiversităţii care îşi propune să 
stabilească priorităţi în conservare utilizează criterii, deşi nu 
întotdeauna clar definite. Numărul de criterii utilizabile pentru 
identificarea priorităţilor în conservare este imens. În practică se 
utilizează un număr restrâns de criterii. În continuare, voi prezenta 
câteva din cele mai frecvent utilizate criterii.  
 
a. Criterii biologice 
 
Bogăţia specifică se referă la numărul de specii dintr-o anumită zonă; 
cu cât acesta este mai mare cu atât importanţa este mai ridicată. De 
exemplu, o zonă în care au fost inventariate 500 de specii va avea o 
valoare mai ridicată decât o zonă în care sunt doar 300 de specii. 
Utilizarea acestui criteriu porneşte de la premiza că toate speciile au 
valoare egală. 
 
Raritatea este un criteriu care conferă valoare mai mare pentru 
conservare componentelor mai rare (genotipuri, specii sau ecosisteme). 
Se bazează pe informaţii cantitative, respectiv frecvenţa unui genotip, 
specie sau ecosistem, ca măsură a rarităţii. De exemplu, o specie cu 
areal restrâns va avea o importanţă mai mare decât o specie comună 
cu areal vast.  
 
Vulnerabilitatea stabileşte priorităţile în conservare în funcţie de gradul 
de risc. Categoriile periclitate sunt considerate priorităţi. Relaţiile 
cauzale între factorii de risc (de obicei antropici) şi efectele lor asupra 
componentelor biodiversităţii sunt de obicei dificil de stabilit, de aceea 
introduc un factor de subiectivitate. Vulnerabilitatea este diferită de 
raritate, deoarece o specie poate fi rară, fără a fi însă şi periclitată. 
Totuşi, cel mai adesea raritatea implică un risc mai ridicat (vezi capitolul 
7.2.5). 

Exemplu 
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b. Criterii sociale şi politice 
 
Utilitatea se referă la valoarea utilitară, cunoscută sau potenţială, 
pentru om. Este un criteriu antropocentric ce se bucură de suport politic 
mai mult decât criteriile biologice. Întrucât aceleaşi specii sau 
ecosisteme pot avea diferite valori utilitare pentru diferite comunităţi 
umane, acest criteriu este subiectiv şi relativ. De exemplu, pădurile 
degradate pot avea încă o biodiversitate ridicată şi pot fi extrem de 
valoroase pentru comunităţile locale care depind de resursele furnizate, 
dar pentru autorităţile centrale pot prezenta o valoare limitată 
comparativ cu pădurile virgine cu potenţial turistic ridicat. 
 
Fezabilitatea este un criteriu caracterizat prin simplitate şi importanţă 
practică, măsurând posibilitatea de realizare a unui proiect de 
conservare. Spre deosebire de criteriile biologice, acesta se poate 
modifica rapid şi radical, în funcţie de schimbările politice sau 
instituţionale. De exemplu, un proiect de conservare ar putea fi mai uşor 
realizat într-o zonă unde sprijinul politic este asigurat, decât într-o zonă 
cu biodiversitate mai mare, dar unde interesele economice şi/sau 
politice se opun proiectului. Frecvent acesta este principalul criteriu 
folosit de factorii de decizie care preferă să opteze pentru soluţia cel 
mai uşor de aplicat. De exemplu, pădurile în Afganistan au ajuns să 
ocupe doar 1-2% din teritoriul ţării, în special în zone muntoase, greu 
accesibile. În condiţiile actuale, în care au loc lupte sporadice tocmai în 
acele regiuni, este practic imposibil în prezent de a conserva eficient 
acele zone. 
 
Dincolo de toate celelalte considerente prezentate anterior trebuie 
reţinut că în final conservarea eficientă este un proces politic, ale cărui 
şanse de succes cresc prin asigurarea unei participări largi a factorilor 
de decizie, a reprezentanţilor comunităţilor locale şi a proprietarilor de 
terenuri, ceea ce întăreşte legătura între priorităţile de conservare 
stabilite şi activităţile în teren. 
 
TA 7.13 
 
1. Criteriile socio-economice şi politice sunt subiective. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 
2. Bogăţia specifică se referă la: 
  a. biodiversitate 
  b. numărul de specii 
  c. numărul de genotipuri 
  d. numărul de ecosisteme 

Exemplu 

Criterii 
nebiologice 
de selecţie 



Conservarea naturii 
 

Proiectul pentru Învăţământ Rural  209 

 
7.2.5 Listele Roşii 
 

Prima Listă Roşie (Red Data Book) a fost publicată în 1966 de către 
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN), deşi 
prototipul a circulat din 1962. Primele liste roşii au fost realizate pentru 
identificarea speciilor considerate a fi ameninţate de extincţie şi care 
necesitau măsuri de conservare speciale. Ultima evaluare a fost 
realizată în 2004 (figura 7.11). 

 
 
 

Figura 7.11 – Distribuţia în funcţie de categoriile de periclitate a celor 
38.047 specii evaluate în 2004 de către UICN. 
 
Scopul listelor roşii s-a extins în prezent şi urmăreşte (i) identificarea 
categoriilor taxonomice sau regiuni care au specii cu risc ridicat sau 
scăzut de extincţie şi (ii) decelarea tendinţelor în evoluţia statutului 
speciilor şi identificarea modificărilor prin reevaluarea la intervale 
regulate de timp. 
 
Informaţiile obţinute privind statutul de conservare al speciilor sunt 
utilizate într-o varietate de situaţii, fiind de un real folos în procesul 
decizional: 
• Includerea speciilor periclitate în legislaţia naţională şi internaţională 
(de exemplu Convenţia Internaţională privind Comerţul cu Specii 
Periclitate - CITES); 
• Includerea categoriilor şi criteriilor listelor roşii în programele de 
conservare naţionale şi regionale; 
• Elaborarea unor planuri de acţiune şi programe de conservare pentru 
speciile periclitate; 
• Stabilirea unor criterii de prioritizare, inclusiv identificarea de zone 
importante pentru biodiversitate; 
• Identificarea speciilor ce necesită măsuri prioritare de conservare şi 
refacere; 
• Utilizarea Listelor Roşii în programe de educaţie. 

Periclitate si 
vulnerabile

Neelucidat

Nepericlitate

Disparute si disparute 
din naturaPotential 

Importanţa 
Listelor Roşii 
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Răspundeţi doar 
în spaţiul rezervat 
prin chenar. 
Comparaţi cu 
răspunsul de la 
pagina 223. 

 
Pentru a asigura caracterul obiectiv şi rigoarea ştiinţifică a Listelor Roşii 
IUCN au fost dezvoltate o serie de Categorii şi Criterii privind listele 
roşii în 1994 şi revizuite în 2001. Au fost acceptate nouă categorii, 
fiecare fiind însoţită de criterii cantitative (figura 7.12). 

 
 

Figura 7.12 – Structura categoriilor de specii conform criteriilor elaborate în 2001 de UICN. 
 
 

TA 7.14 
 
Conceptul de Liste Roşii a fost elaborat de: 
  a. UICN 
  b. ONU 
  c. WWF 
  d. UNEP 
 
 

7.2.6 Instrumente în procesul decizional din conservare 
 

În prezent conservarea naturii se bazează pe două concepte, respectiv 
abordarea ecosistemică şi managementul de mediu.  
 
Abordarea ecosistemică reprezintă o strategie pentru managementul 
integrat al uscatului, apei şi resurselor vii ce promovează conservarea şi 
utilizarea durabilă a acestora într-un mod echitabil.  
 
Managementul de mediu este tot un instrument de gestionare, care 
poate fi la rândul său integrat atunci când include toate componentele 
biodiversităţii, fiind bazat pe abordarea ecosistemică, sau adaptativ, 
când opţiunile de management se modifică periodic în raport cu 
dinamica sistemului gestionat.  

Definiţie 
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Managementul adaptativ poate fi la rândul său  fie reactiv, ca răspuns 
la o schimbare în starea sistemului gestionat, fie anticipativ, în vederea 
prevenirii unor schimbări considerate detrimentale la nivelul sistemului. 
Principala caracteristică a acestei abordări o constituie existenţa unei 
monitorizări (supraveghere) ce furnizează informaţiile de actualizare 
(feed-back) şi permit revizuirea unor decizii sau măsuri luate anterior. 
Utilizând aceste două concepte, procesul decizional în conservare 
devine flexibil şi dinamic, în acord cu dinamica sistemelor ecologice. 
 
TA 7.15 
 
1. Managementul adaptativ reactiv este utilizat în 
_________________________________. 
 
2. Managementul adaptativ anticipativ este utilizat pentru 
__________________________. 
 
 

 
Figura 7.13 – Reprezentarea schematică a etapelor din cadrul unui 
proces adaptativ de management de mediu. 



Conservarea naturii 
 

212  Proiectul pentru Învăţământ Rural 

 
7.3 Reconstrucţia ecologică 

 
Preeria din America de Nord reprezintă un tip aparte de păşune, ce 
acoperea sute de mii de kilometri pătraţi. Coloniştii care au început să 
se stabilească în zonă în secolul 19, au reuşit ca în câteva zeci de ani 
să are mai mult de 99% din suprafaţa iniţială. Deja în 1920 preeria 
încetase să existe practic ca sistem ecologic. În 1935, la Universitatea 
din Wisconsin, a început primul proiect de reconstrucţie ecologică. Nu 
exista însă nici un precedent, nici un ghid care să permită stabilirea 
etapelor. Primele încercări s-au limitat la colectarea brazdelor de 
pământ cu vegetaţie din micile parcele rămase din preerie şi ameninţate 
de construcţii. Dificultăţile întâmpinate i-au făcut pe cercetători să se 
îndrepte către o altă posibilă soluţie: utilizarea seminţelor. Principala 
problemă era de a găsi seminţele a peste 100 de specii caracteristice 
de plante. Seminţele au fost colectate de-a lungul vechilor căi ferate, 
unele dintre ele abandonate, sau din cimitirele primilor colonişti. 
Procesul de însămânţare a început să dea rezultate, în pofida unor 
eşecuri iniţiale. Dar pajiştea rezultată tot nu avea structura iniţială a 
preeriei. Un mic incendiu accidental a distrus o porţiune de iarbă şi spre 
surprinderea multora, vegetaţia regenerată după a fost tipică pentru 
preerie. Refacerea preeriei a reprezentat un mare succes ştiinţific şi a 
contribuit parţial şi la succesul procesului de salvare de la dispariţie a 
bizonului american. La 70 de ani după primele încercări de refacere a 
unor ecosisteme degradate, reconstrucţia ecologică este deja o 
disciplină de sine stătătoare, cu o fundamentare ştiinţifică temeinică şi 
cu numeroase reuşite la activ.  
 
Figura 7.14 prezintă dinamica în timp a unui ecosistem şi importanţa 
intervenţiei umane pentru stoparea degradării şi refacerea 
ecosistemului. Se observă că la un moment dat ecosistemul începe să 
fie afectat de activităţile umane iar numărul de specii începe să 
scadă.Linia punctată indică evoluţia numărului de specii în timp, în 
condiţiile continuării impactului antropic. Dacă nu se iau măsuri, 
ecosistemul continuă să se degradeze. Refacerea este posibilă mai 
rapid (a) când omul intervine activ pentru remedierea impactului, sau 
mai lent (b) când după încetarea activităţii umane cu impact negativ 
ecosistemul regenerează singur. Linia continuă de sus indică starea 
ecosistemului în timp în absenţa perturbării. 

Primele 
încercări de 
reconstrucţie 

ecologică 
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Figura 7.14 – Refacerea unui ecosistem degradat.  
 
Defrişarea şi degradarea pădurilor a impus de timpuriu luarea unor 
măsuri de remediere şi în România. În Ţările Române, primele măsuri 
de împădurire se iau în timpul domniei lui Barbu Ştirbei. Acesta caută în 
1852 să fixeze dunele nisipoase de pe moşia sa de la Băileşti, în 
Oltenia, prin plantaţii de salcâm şi de plop. O acţiune de mari proporţii 
însă începe sub domnia lui Cuza Vodă, impresionat de « jaful continuu 
practicat în pădurile statului » aşa cum se exprimă într-o scrisoare 
trimisă primului ministru. În 1864 se înfiinţează primele cinci pepiniere 
forestiere şi se acordă fonduri pentru reîmpăduriri. Acţiunile luate se 
diversifică în timp, iar fondurile alocate cresc, ceea ce nu împiedică însă 
reducerea la mai puţin de jumătate a suprafeţelor împădurite în 
următoarea sută de ani. 
 
Refacerea sau regenerarea, se referă la procesul natural prin care un 
ecosistem revine la starea anterioară, după încetarea activităţilor 
perturbatoare.  
 
Reconstrucţia sau restaurarea ecologică, se referă la procesul de 
revenire la starea anterioară sau la o stare echivalentă a unui sistem 
ecologic. Procesul este realizat şi controlat de om. Viteza de 
reconstrucţie este mai mare comparativ cu procesul natural de refacere. 
Trebuie menţionat că adesea, degradarea este atât de avansată, încât 
ecosistemele nu se mai pot reface natural. 
 

Exemplu 

Definiţie 
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Activităţile umane sunt deseori distructive, iar reconstrucţia ecologică se 
ocupă cu refacerea ecosistemelor degradate. Pentru a evita eventuale 
confuzii terminologice trebuie făcută deosebirea între regenerarea 
naturală şi reconstrucţia mediată antropic. Dacă primul termen se 
referă la procesul natural, mai lent, termenul de reconstrucţie sau 
restaurare se referă la procesul controlat de om, care se realizează 
mai rapid dar cu cheltuieli de obicei ridicate. Reconstrucţia ecologică 
este necesară atunci când modificările sunt majore, când trebuie 
refăcute caracteristici ale ecosistemelor distruse (refacerea albiei unui 
râu, lucrări pentru controlul eroziunii în zonele distruse etc.), care nu se 
mai pot realiza pe cale naturală. În continuare voi utiliza însă termenul 
de reconstrucţie ecologică pentru ambele categorii de procese, naturale 
sau mediate antropic. 
Reconstrucţia ecologică nu implică o transformare lineară în sens 
invers celui datorat perturbării, respectiv: 

 
 

Reconstrucţia ecologică urmăreşte refacerea ecosistemului degradat în 
sensul îndeplinirii unor funcţii de către acesta (retenţia nutrienţilor, 
controlul eroziunii, producţia de biomasă lemnoasă etc.). Transformările 
implică o creştere a numărului de specii, dar nu neapărat în sensul 
copierii identice a structurii anterioare. În figura 7.15 se observă 
diferitele tranziţii posibile între ecosisteme în stadii diferite. 
Ecosistemul iniţial se referă la ecosistemele existente cu câteva mii 
de ani în urmă. De exemplu, în sudul României trăiau urşi, lupi, cocoşi 
de munte, specii care acum trăiesc doar în zonele de munte, dar şi 
castori, vulturi, bouri, zimbrii, calul sălbatic care în prezent au dispărut. 
Din când în când, mai pătrundeau în sudul ţării şi lei, specie dispărută 
de mult din Europa, Orientul Apropiat şi Nordul Africii. Evident că nu 
este posibil în prezent să refacem ecosistemele raportându-ne la starea 
iniţială. Există însă o serie de ecosisteme naturale virgine sau cvasi-
virgine în România, unde impactul antropic este minim. O pădure 
naturală poate fi însă degradată datorită păşunatului în pădure, 
înmulţirii excesive a căprioarelor şi iepurilor care distrug puieţii şi 
arbuştii tineri, tăierilor de arbori, ploilor acide etc. Ecosistemul natural 
supus unui impact antropic prelungit se degradează. Dacă impactul 
persistă sau se amplifică, degradarea poate deveni ireversibilă. 
Ecosistemul degradat la încetarea impactului antropic poate, prin 
refacere naturală, să revină la stadiul iniţial. Ecosistemul natural şi cel 
degradat pot fi transformate într-un ecosistem modificat, prin înlocuirea 
unor specii sau introducerea unora dispărute anterior sau chiar a unor 
specii noi. Dacă impactul persistă, pădurea poate fi degradată până la 
dispariţia completă a covorului vegetal. Solul expus poate fi rapid 
spălat, în cazul unor precipitaţii intense. În acest caz refacerea naturală 
nu mai este posibilă, iar în absenţa solului pădurea nu poate fi refăcută 
nici prin plantaţii. Ecosistemul grav degradat nu mai poate fi întors la 
starea iniţială, aşa că este refăcut (proces numit realocare) într-un nou 
tip de ecosistem, diferit de cel iniţial. 

Exemplu 
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Ideile esenţiale ale reconstrucţiei ecologice sunt controlul şi imitarea. 
Reconstrucţia ecologică este un proces ce impune existenţa 
controlului. În plus, reconstrucţia imită nu copiază, prin reproducerea 
esenţialului, creând sisteme similare care funcţionează la fel. Astfel, 
este refăcut un ecosistem care funcţionează similar cu cel iniţial, chiar 
dacă compoziţia specifică diferă. 
 
În prezent reconstrucţia ecologică este nu doar o disciplină aplicativă, ci 
şi o metodă de cercetare ce permite testarea unor ipoteze ecologice şi 
efectuarea unor studii pe termen lung.  

 
 

Figura 7.15 – Tranziţiile posibile între diferitele stări ale unui ecosistem.  
 
 
TA 7.16 
 
1. Care este diferenţa dintre reconstrucţie şi refacere ecologică? 
 
 
 
2. Realocarea se referă la refacerea ecosistemului iniţial. 
  a. Adevărat  b. Fals 
 
 
 

Control şi 
imitare în 

reconstrucţie 
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7.4 Arii protejate 

 
Ariile protejate există de multă vreme, nu este un concept absolut nou. 
De exemplu, în toate cele trei ţări româneşti erau stabilite branişti, 
păduri unde nimeni nu avea voie să tăie lemne, să cosească fân, să 
pască vitele, să vâneze sau să culeagă fructe fără aprobarea 
stăpânului. Braniştile erau de mai multe feluri: domneşti, mânăstireşti 
sau boiereşti. În Ţara Românească de exemplu, cele mai multe branişti 
erau domneşti, cunoscute deja din secolul 14, contemporane cu 
întemeierea statului. Existau de asemenea dregători domneşti speciali, 
numiţi brăniştari care păzeau braniştile şi pedepseau pe cei ce le 
încălcau. 
Ideea de arie protejată s-a modificat mult în ultimele decenii. Dacă iniţial 
se dorea ca o arie protejată să fie ‘sălbatică’, neatinsă de om, iar 
protecţia era deseori asigurată prin construirea unui gard şi constituirea 
unui corp de pază, în prezent percepţia s-a schimbat. Experienţa din 
ţările în curs de dezvoltare a evidenţiat lacunele acestei abordări. 
Localnicii au constatat că accesul la o resursă tradiţională, uneori vitală 
pentru supravieţuire, le era negat, iar rezultatul a fost că restricţiile nu 
erau respectate. Acest lucru impunea luarea de măsuri din ce în ce mai 
restrictive, iar conflictele între administraţia ariei protejate şi comunităţile 
locale sporeau în timp. Se construiau garduri, se plăteau paznici, se 
aplicau amenzi sau pedepse celor ce încălcau ‘legea’, în condiţiile în 
care comunităţile locale nu primeau compensaţii pentru pierderile pe 
care le sufereau din cauză că nu mai aveau acces la resursele naturale 
tradiţionale. În multe ţări din Africa, vânătorii din ţările bogate, deseori 
din fostele puteri coloniale, plăteau pentru dreptul de a vâna în arii 
protejate, drept negat însă localnicilor.  
Rezultatul a fost o creştere a ratei braconajului, mai ales în condiţiile în 
care restricţiile tradiţionale de vânătoare sau pescuit, care permiteau o 
exploatare durabilă, au dispărut.  
 
Ariile protejate (conform UICN) reprezintă porţiuni de uscat sau apă 
unde este protejată diversitatea biologică, împreună cu resursele 
naturale şi culturale asociate, administrată cu măsuri legale sau alte 
mijloace efective. 
 
În prezent nu se mai concepe realizarea unei arii protejate şi a unui 
plan de management, fără implicarea comunităţilor locale. Astfel, 
crearea unei arii protejate nu le va nega accesul la resurse, ci va 
impune doar nişte restricţii, benefice însă pe termen lung. În plus, 
aceste beneficii pot fi dublate de asigurarea unor compensaţii sau 
venituri suplimentare (cel mai adesea din turism). În aceste condiţii 
comunităţile locale vor accepta şi vor dori chiar crearea unei arii 
protejate în zonă. În plus, vor fi primii care vor asigura ‘paza’, 
contribuind astfel la reducerea activităţilor de braconaj şi exploatări 
ilegale. Dincolo de orice considerente, ariile protejate sunt ale tuturor.  

Exemplu 

Exemplu 
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În această perioadă în care ne referim atât de frecvent la ‘drepturi’ 
(drepturile omului, ale copiilor, ale minorităţilor etc.) trebuie să ne 
gândim şi la dreptul generaţiilor viitoare de a se bucura de aceleaşi 
frumuseţi naturale de care beneficiem noi.  
De exemplu, deşi putem afla din literatură despre dropii sau le putem 
vedem împăiate în muzee, dar nu le mai putem vedea în libertate. 
Focile care înainte puteau fi găsite şi în Marea Neagră mai pot fi văzute 
acum doar în diorama din Muzeul Antipa. Noi nu mai avem ‘dreptul’ de 
a le admira vii pe malul mării. 
 
Din punct de vedere tehnic, identificarea, delimitarea şi acordarea 
statutului de zonă protejată este un proces dificil şi complex. Stabilirea 
suprafeţei minime, necesare atingerii obiectivelor pentru care a fost 
realizată aria protejată, necesită studii amănunţite. Dilema clasică cu 
care se confruntă specialiştii din domeniu este de a opta între o singură 
rezervaţie mare, sau mai multe mai mici. În plus, există o multitudine de 
sisteme de clasificare a ariilor protejate, ceea ce generează confuzii. În 
Europa de exemplu, există peste 600 de tipuri de arii protejate descrise 
pe baza legislaţiei naţionale specifice fiecărei ţări. Ariile protejate se pot 
clasifica în diferite categorii, în raport cu o serie de criterii: obiectul 
protecţiei, suprafaţă, statutul legal, etc. Cel mai frecvent utilizate pe plan 
mondial sunt categoriile de arii protejate propuse de UICN. 
 

Cadrul 7.4 Categoriile de arii protejate conform UICN (1994) 
 
Categoria I – Rezervaţii Naturale Ştiinţifice – arii protejate administrate preponderent 
pentru cercetare sau protecţie; 
Categoria Ia – Rezervaţie Naturală strict protejată – arie protejată administrată 
preponderent pentru cercetare ştiinţifică; 
Categoria Ib – Arie protejată preponderent pentru protecţia faunei şi florei sălbatice 
Categoria II – Parcuri Naţionale – arii protejate administrate pentru conservarea 
ecosistemelor şi recreere; 
Categoria III – Monumente ale Naturii – arii protejate administrate pentru conservarea unor 
anumite componente specifice ale biodiversităţii; 
Categoria IV – Arii de Management pentru specii/habitate – arii protejate administrate 
pentru conservare prin intervenţii şi activităţi de management; 
Categoria V – Peisaje Marine Protejate – arii protejate administrate în vederea conservării 
complexelor de ecosisteme costiere şi marine şi recreere; 
Categoria VI – Arii Protejate cu Resurse Gestionate – arii protejate administrate pentru 
exploatarea durabilă a sistemelor ecologice naturale. 

 
Ariile protejate îndeplinesc o serie de funcţii benefice pentru sistemul 
socio-economic uman, iar încadrarea lor trebuie să ţină cont de ele 
(tabelul din figura 7.16). 
Pentru a crea arii protejate care să îşi atingă scopul şi să asigure o 
conservare şi protecţie eficientă, trebuie ţinut cont de o serie de 
aspecte. Ecosistemele sunt sisteme dinamice care se dezvoltă în timp 
(vezi capitolul 4.6), iar acest proces nu trebuie stopat. 

 
În continuare vă voi prezenta câteva aspecte foarte importante de care 
trebuie ţinut cont în identificarea şi crearea unei arii protejate: 

Exemplu 

Exemplu 
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1. Mărimea rezervaţiei. Cu cât o arie protejată este mai mare cu atât 
mai bine. 
 

Figura 7.16 – Tipurile de activităţi şi problemele legate de gestionarea ariilor protejate în 
funcţie de categoria UICN în care se încadrează. Unde 1 – obiectiv primar;  2 – obiectiv 
secundar;  3 – obiectiv potenţial aplicabil;  “-“ nu este cazul. 
Obiectivul de management Ia Ib II III IV V VI 
Cercetare ştiinţifică 1 3 2 2 2 2 3 
Protecţia naturii 2 1 2 3 3 - 2 
Păstrarea diversităţii specifice şi genetice 1 2 1 1 1 2 1 
Menţinerea serviciilor ecologice 2 1 1 - 1 2 1 
Protejarea caracteristicilor specifice naturale şi 
culturale 

- - 2 1 3 1 3 

Turism  - 2 1 1 3 1 3 
Educaţie - - 2 2 2 2 3 
Utilizarea durabilă a resurselor furnizate de 
sistemele ecologice 

- 3 3 - 2 2 1 

Menţinerea atributelor culturale şi tradiţionale - - - - - 1 2 
 
2. Stabilirea unor zone tampon acolo unde este cazul. Zonarea unei 
arii permite atenuarea impactului antropic şi evident îmbunătăţirea 
condiţiilor oferite. 
3. Eterogenitatea. Ariile protejate eterogene spaţial şi temporal sunt în 
general superioare celor omogene, deoarece permit existenţa unui 
număr mai mare de specii. Eterogenitatea este asigurată de o serie de 
factori perturbatori, care pot fi extrem de variaţi. De exemplu mistreţii, în 
timp ce caută hrană, răstoarnă brazde de pământ şi creează condiţii 
propice pentru plantele caracteristice stadiilor succesionale timpurii. 
Vegetaţia ierboasă de-a lungul unui drum forestier diferă mult de cea 
din pădurea învecinată. Când drumul este abandonat şi vegetaţia 
lemnoasă se dezvoltă suficient de mult, lipsa de lumină duce la 
dispariţia acesteia. 
4. Contextul în care se amplasează aria protejată este extrem de 
important şi trebuie să ţină cont de cerinţele diferitelor specii care fac 
obiectul conservării. De exemplu, amfibienii se reproduc primăvara în 
ape stătătoare, cel mai adesea temporare. Pentru a ajunge acolo se 
deplasează uneori pe sute sau mii de metri. Traversarea unui drum 
chiar cu trafic redus, poate cauza o mortalitate masivă în cadrul 
populaţiei respective. Crearea unei bălţi artificiale de aceeaşi parte a 
drumului poate însă salva populaţia respectivă. 
5. Conectarea fragmentelor de habitat permite reducerea efectelor 
fragmentării (vezi capitolul 6.6) şi permite speciilor ţintă să colonizeze şi 
parcelele de habitat favorabile izolate. 
6. Includerea în aria protejată atât a sistemelor ecologice naturale cât 
şi a celor antropizate. Aceasta permite asigurarea unui management 
mai bun în condiţiile în care aria protejată acoperă o zonă unitară. Cel 
mai bun exemplu îl reprezintă un bazin hidrografic, apa curgătoare 
asigurând conectivitatea pe distanţe foarte mari. Se recomandă ca, în 
măsura posibilităţilor, să fie inclus în aria protejată tot bazinul 
hidrografic. În caz contrar, activităţile desfăşurate în porţiunea neinclusă 
pot avea efecte directe, imediate, asupra zonelor protejate. 

Exemplu 

Exemplu 

Exemplu 
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TA 7.17 
 
1. Ariile protejate eterogene permit existenţa unui număr mai 
___________de specii decât cele omogene. 
 
2. Câte categorii de arii protejate există conform criteriilor UICN? 
  a. 5 
  b. 6 
  c. 10 
  d. 600 
 
 

 
7.4.1 Rezervaţii ale biosferei 

 
Conceptul de rezervaţie a biosferei a fost iniţial propus în 1974, doi ani 
mai târziu fiind lansat programul reţelei de rezervaţii ale biosferei. 
Acesta a ajuns în 1995 să includă 324 de rezervaţii în 82 de ţări. 
Reţeaua rezervaţiilor biosferei este reprezentată de sisteme ecologice 
terestre sau marine/costiere, sau dintr-o combinaţie a acestora, 
recunoscute la nivel internaţional în cadrul programului UNESCO “Omul 
şi Biosfera’’ (MAB – Man and the Biosphere). Rezervaţiile  sunt 
nominalizate de către guvernele naţionale, ele trebuind să 
îndeplinească un set minim de criterii şi să adere la un set minimal de 
condiţii, înainte de a fi acceptată în reţea. Fiecare rezervaţie a biosferei 
îndeplineşte trei funcţii complementare: 
Funcţia de conservare – pentru păstrarea diversităţii genetice, a 
bogăţiei specifice şi ecosistemice; 
Funcţia de dezvoltare – pentru promovarea unei dezvoltări economice 
şi sociale durabile; 
Funcţia logistică - oferă suportul pentru proiecte de educaţie 
ecologică, cercetare şi monitoring, atât la nivel local şi naţional, cât şi 
pentru problemele globale legate de conservare şi dezvoltare durabilă. 
 
Fiecare rezervaţie a biosferei este astfel structurată încât conţine trei 
categorii de componente, funcţie de nivelul de protecţie şi tipul 
activităţilor umane permise (figura 7.17):  
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Figura 7.17 – Zonarea unei rezervaţii a biosferei, cu prezentarea tipurilor de activităţi 
admise în fiecare din cele trei zone. 
 

O zonă centrală strict protejată pentru conservarea biodiversităţii, 
monitorizarea unor sisteme ecologice puţin perturbate, realizarea de 
cercetări nedistructive precum şi alte activităţi cu impact scăzut, cum 
este educaţia ecologică; 
 
O zonă tampon care de obicei înconjoară şi este adiacentă zonei 
centrale, utilizată pentru activităţi variate, compatibile cu obiectivele 
conservării incluzând educaţia ecologică, recreere, ecoturism şi 
cercetare fundamentală şi aplicată; 
 
O zonă de tranziţie care include aşezări umane şi unde se pot 
desfăşura o serie de activităţi economice şi agricole. Aici comunităţile 
locale, agenţiile de management, cercetătorii, organizaţiile 
guvernamentale, grupurile cu interese economice în zonă şi alte 
persoane fizice sau juridice, colaborează pentru gestionarea şi 
dezvoltarea durabilă a resurselor locale. 
 
Deşi iniţial cele trei zone au fost concepute ca o serie de inele 
concentrice, ele au fost implementate în moduri extrem de variate, 
pentru a răspunde condiţiilor şi necesităţilor locale. Unul din principalele 
avantaje ale conceptului de rezervaţie a biosferei a fost tocmai 
flexibilitatea cu care este aplicat în diferite situaţii. 
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Cadrul 7. 5 Categorii de arii protejate din România 
 
Conform legislaţiei actuale aflate în vigoare, reţeaua naţională de arii protejate, este 
alcătuită din următoarele categorii: 
 
a) Rezervaţii ştiinţifice   f) Rezervaţii ale biosferei 
b) Parcuri naţionale    g) Zone umede de importanţă internaţională 
c) Monumente ale naturii  h) Situri naturale ale patrimoniului natural universal 
d) Rezervaţii naturale   i) Arii speciale de conservare 
e) Parcuri naturale    j) Arii de protecţie specială avifaunistică 
 

 
TA 7.18 
 
1. Rezervaţiile biosferei îndeplinesc următoarele funcţii: 
  
2. Rezervaţiile biosferei sunt zonate în: 
  a. zone centrale 
  b. zone periferice 
  c. zone tampon 
  d. zone de tranziţie 
 
 

7.5 Legislaţia de mediu în România 
 

În continuare voi prezenta pe scurt principalele legi şi convenţii 
internaţionale din domeniul conservării naturii. Legislaţia românească 
este bine dezvoltată, dar este încă departe de a fi completă şi  perfect 
coerentă. Cadrul juridic general este creat de Legea Protecţiei 
Mediului nr. 137/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 
Aceasta conţine un capitol special (capitolul 3) dedicat protecţiei 
resurselor naturale şi conservării biodiversităţii. Această lege cadru a 
fost recent abrogată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 
2005 privind protecţia mediului. 
Principala convenţie internaţională ce reglementează aspectele de 
conservare şi utilizare raţională a resurselor naturale este Convenţia 
privind Diversitatea Biologică, ratificată de România prin Legea nr. 
58/1994. Cele două directive ale Uniunii Europene în domeniul 
conservării naturii, respectiv “Habitate” şi “Păsări”, au fost transpuse în 
legislaţia internă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 462/2001. 
Principalele legi cadru ce reglementează conservarea naturii şi 
utilizarea resurselor naturale în România sunt prezentate în continuare. 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se bucură de un regim juridic special, 
stabilit prin Legea nr. 82/1993 modificată prin Legea nr. 454/2001. 
Aceste legi stabilesc regimul de protecţie, autorităţile competente şi 

Legile cadrul 
din domeniul 

mediului 
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regimul de autorizare precum şi sancţiunile pentru încălcarea regimului 
de protecţie. De un regim de protecţie specială se bucură şi zona 
montană, pentru care s-a elaborat Legea Muntelui (Legea nr. 
347/2004). 
Protecţia pădurilor este acoperită de Codul Silvic (Legea nr. 26/1996) 
completată de alte hotărâri legislative ulterioare). Regimul faunei de 
interes cinegetic este stabilit de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei 
vânatului nr. 103/1996. 
Protecţia fondului piscicol se realizează conform Legii privind resursele 
acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (Legea nr. 192/2001). În domeniul 
protecţiei apelor şi al ecosistemelor acvatice, principala lege în domeniu 
este Legea Apelor nr. 107/1996. Aceasta a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 310/2004, în vederea transpunerii în legislaţia 
internă a cerinţelor Directivei Cadru Ape a Uniunii Europene. 
În încheiere, voi menţiona legislaţia în domeniul evaluării impactului 
asupra mediului. Legea Protecţiei Mediului prevede cerinţa efectuării 
evaluării de impact şi stabileşte principiile de bază, iar Hotărârea de 
Guvern nr. 918/2002 transpune Directivele Uniunii Europene în 
domeniu. 
 
Autoritatea publică centrală din domeniul conservării şi protecţiei naturii 
este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Acesta are ca 
responsabilităţi coordonarea, reglementarea, monitorizarea şi controlul 
activităţilor din domeniu. Există o direcţie specială, respectiv Direcţia de 
Conservare a Diversităţii Biologice şi Biosecuritate, care se ocupă în 
special de problemele legate de conservare şi protecţie. Nu voi insista 
pe prezentarea mai în detaliu a legislaţiei şi a structurilor create pentru 
transpunerea acestora în practică. Motivul este instabilitatea legislativă 
şi instituţională, dinamica cu care sunt promovate şi abrogate legile şi 
mult prea desele reorganizări instituţionale. De exemplu, într-un interval 
de cinci ani, între 1999-2004, Ministerul Mediului care este autoritatea 
publică centrală responsabilă pentru protecţia mediului în România, a 
fost reorganizat de patru ori. Dincolo însă de criticile formulate şi de 
lipsurile existente, au fost realizaţi paşi importanţi în direcţia creării unui 
cadrul legislativ şi instituţional coerent şi funcţional, care să asigure 
conservarea şi protecţia naturii din România. 
 
TA 7.19 
 
1. Ce convenţie internaţională reglementează conservarea şi utilizarea 
durabilă a biodiversităţii? 
 
 
 
 
 

Exemplu 

Cadrul 
instituţional 
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Răspunsuri la testele de autoevaluare 

 
TA 7.1 (1) b, c, d. (2) b. (secţiunea 7.1) 
 
TA 7.2 (1) d. (2) Exemple de răspuns corect: reducerea transportului 
auto în favoarea mersului pe jos sau pe bicicletă, reciclare, reducerea 
consumului în general (energie, apă, căldură etc.), o dietă bazată pe 
mai multe vegetale şi mai puţină carne etc. (secţiunea 7.1.1) 
 
TA 7.3 (1) capacităţii de regenerare. (2) neregenerabile. (secţiunea 
7.1.2) 
 
TA 7.4 (1) b – dacă sunt vândute, sau d – dacă sunt consumate de cei 
ce le culeg.(2) indirectă, directă. (secţiunea 7.1.3) 
 
TA 7.5 mediul costier pentru ecosistemele marine şi zonele umede 
pentru cele terestre. (secţiunea 7.1.4) 
 
TA 7.6 (1) b. (2) a. (secţiunea 7.2) 
 
TA 7.7 vezi secţiunea 7.2.1 
 
TA 7.8 (1) a. (2) a. (secţiunea 7.2.2) 
 
TA 7.9  (1) c. (2) grădini zoologice, grădini botanice, acvarii, delfinarii, 
bănci de gene. (secţiunea 7.2.3) 
 
TA 7.10 estimează viabilitatea pe termen lung. (pagina 207). 
 
TA 7.11 permite gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru 
conservare. (secţiunea 7.2.4) 
 
TA 7.12 b. (secţiunea 7.2.4.1) 
 
TA 7.13 (1) a. (2) b. (secţiunea 7.2.4.2) 
 
TA 7.14 a. (secţiunea 7.2.5) 
 
TA 7.15 (1) stabilirea măsurilor necesare pentru a contracara o 
schimbare. (2) stabilirea măsurilor de prevenire a unor schimbări. 
(secţiunea 7.2.6) 
 
TA 7.16 (1) reconstrucţia ecologică este un proces controlat de om, în 
timp ce refacerea ecologică se referă la procesul natural. (2) b. 
(secţiunea 7.3) 
 
TA 7.17 (1) mare. (2) b. (secţiunea 7.4) 
 
TA 7.18 (1) conservare, dezvoltare şi logistică. (2) a, c şi d. (secţiunea 
7.4.1) 

  
 
După fiecare 
răspuns.  în 
paranteză este 
indicată 
secţiunea sau 
pagina care 
trebuie recitită 
în cazul în care 
răspunsul dat 
nu este corect. 
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TA 7.19 (1) Convenţia Naţiunilor Unite privind Diversitatea Biologică. 
(secţiunea 7.5) 
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A. Încercuiţi litera sau literele corespunzătoare variantei sau 
variantelor corecte: 
 
4.1 De la ce valori de pH vorbim de ploi acide ? 
 a. 5,6 
 b. 8,3 
 c. 6,2 
 d. 7,4 
 
4.2 O specie endemică este o specie: 
 a. cu un areal foarte extins 
 b. ce trăieşte doar pe insule 
 c. introdusă într-o regiune nouă 
 d. cu un areal restrâns 
 
4.3 Dacă o cantitate mare de compus toxic ajunge în apa unui râu ce se 
întâmplă cu bogăţia specifică a acestuia ? 
 a. nu este afectată 
 b. scade, dar îşi revine încet 
 c. scade, dar îşi revine imediat 
 d. creşte, dar lent 
 
4.4 Care din următoarele NU este o problemă importantă în 
conservarea naturii? 
 a. creşterea poluării în zonele de coastă 
 b. consumul sporit de combustibili fosili 
 c. distrugerile produse de uragane 
 d. creşterea rapidă a populaţiei umane 
 
4.5 Poluarea cu petrol produsă de eşuarea unui tanc petrolier se 
încadrează în : 
 a. poluare chimică difuză a apei 
 b. poluare fizică difuză a apei 
 c. poluare chimică punctiformă a apei 
 d. poluare fizică punctiformă a apei  
 
4.6 Subvenţiile permit continuarea unor activităţi nedurabile deoarece : 
 a. reprezintă venituri suplimentare 
 b. acoperă pierderile 
 c. sunt o cale de tranziţie la o exploatare durabilă 
 d. nu sunt impozitabile 
 
4.7 Căile de deteriorare a mediului pot fi : 
 a. scăderea numărului de specii 
 b. poluarea 
 c. fragmentarea 
 d. supraexploatarea resurselor naturale 

  Lucrarea de verificare 4 
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4.8 O specie străină naturalizată : 
 a. nu supravieţuieşte transportului 
 b. supravieţuieşte transportului dar nu se poate reproduce în noul 
habitat 
 c. reuşeşte să se stabilească şi să se răspândească 
 d. reuşeşte să se stabilească dar dispare după câteva generaţii 
 
4.9 Speciile importante din ecosferă sunt : 
 a. speciile folositoare 
 b. toate speciile 
 c. speciile domesticite 
 d. speciile utile omului 
 
4.10 Pesticidele ajunse în mediu 
 a. se acumulează în mediu 
 b. se degradează imediat 
 c. nu au efecte secundare 
 d. se transmit în lungul lanţurilor trofice 
 
4.11 Combustibilii fosili sunt resurse : 
 a. regenerabile necondiţionat 
 b. neregenerabile 
 c. regenerabile condiţionat 
 
4.12 Managementul adaptativ reactiv : 
 a. previne modificările cu efecte negative asupra sistemului gestionat 
 b. implică existenţa unei monitorizări 
 c. necesită o reevaluare periodică a obiectivelor 
 d. răspunde la schimbări petrecute în starea sistemului gestionat 
  

Total puncte 30 
 
B. Completaţi spaţiile lipsă. 
 
4.13 Declinul numeric accentuat al unor specii exploatate de om poate 
determina __________ economică a acestora. 
 
4.14  Barajele determină  _______________ ecosistemelor acvatice 
curgătoare. 
 
4.15 Coridoarele au un rol important în limitarea efectelor fragmentării 
deoarece facilitează ________________. 
 
4.16 O genă transferată de la o specie sălbatică la ruda ei domestică se 
numeşte __________. 
 
4.17 O măsură a impactului realizat de o anumită populaţie umană 
asupra mediului este calculul ____________ ecologice. 
 
4.18 Conservarea speciilor periclitate în cadrul unor arii protejate se 
numeşte conservare __________. 
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4.19 Cadrul juridic al protecţiei mediului în România este dat de 
___________________________. 

Total puncte 15 
 

 
C. La următoarele întrebări răspundeţi prin adevărat sau fals: 
 
4.20 Reciclarea permite creşterea nelimitată a consumului. 
 
4.21 Pescuitul durabil este atunci când mulţi peşti ajung să moară de 
bătrâneţe. 
 
4.22 Resursa piscicolă este distribuită uniform la nivelul oceanului. 
 
4.23 Transferul unor transgene de la organismele modificate genetic la 
cele sălbatice este benefic. 
 
4.24 Conservarea naturii este o ştiinţă inexactă, caracterizată prin 
incertitudini. 
 
4.25 Reconstrucţia ecologică este un proces ce copiază starea 
ecosistemului iniţial. 

Total puncte 15 
 
D. Răspundeţi pe scurt la următoarea întrebare 
 
4.26 Explicaţi cum au influenţat utilizarea îngrăşămintelor şi a 
pesticidelor creşterea demografică a speciei umane. 
 
4.27 Consideraţi că introducerea salcâmului în România a fost 
benefică ? Argumentaţi. 
 
4.28 Estimaţi valoarea economică totală a unei parcele de pădure prin 
identificarea bunurilor şi serviciilor furnizate de aceasta. 
 

Total puncte 40 
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