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PREFAȚĂ

Suntem în anul 2020! 

La sfârșitul anului precedent am făcut mai multe totaluri 
și pe lângă mici realizări atinse în plan global în reducerea 
poluării, alegeri mai bune în consum, unele mișcări 
ecologice active ale tinerilor din toată lumea, am făcut și 
concluzii foarte triste: schimbarea vertiginoasă a climei, 
degradarea solurilor, poluarea tuturor elementelor de mediu, 
pierderea încă a unui șir de specii din natura sălbatică.

Acum, în 2020, a venit timpul să abordăm mai activ ca niciodată aceste probleme 
majore, care, deja înțelegem cu toții, ne afectează viețile tuturor în prezent, dar, 
cel mai periculos, pun sub semnul întrebării supraviețuirea generațiilor viitoare.  
Și nu mai vorbim acum de mii de ani! Nici de sute de ani!  Cercetătorii susțin ca 
dacă nu reușim să punem sub control emisiile de CO2 și alte gaze cu efect de seră 
in cursul următorilor 12 ani, pământul va suferi consecințe catastrofale, pe care 
nu va mai fi posibil de stopat sau redus.  Este cazul de ACUM sau NICIODATĂ!

Mulți se întreabă enervați: ”Dar ce pot să fac eu? Ca om simplu, care nu are nici 
companii transnaționale poluante, nici mine de cărbune, nici câmpuri petroliere!”.

Putem multe! 

În primul rând, să protestăm împotriva legislației, politicilor, factorilor decizionali, 
care promovează dezvoltarea poluantă. 

În al doilea rând, să inventariem propriul consum și să reducem tot ce putem fără a 
ne compromite calitatea vieții: consumul de apă, alimente, haine, mobilă, căldură, 
electricitate, etc.

În al treilea rând, să mergem cu transport nepoluant sau mai puțin poluant sau pe 
jos oriunde putem.

În al patrulea rând, să nu ne sfiim să le spunem tuturor despre consecințele unei 
vieți cu consum nechibzuit, să discutăm cu familia, prietenii, colegii, cunoscuții, 
necunoscuții, ce putem face pentru mediu și să introducem în practică cele mai 
bune idei.
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In al cincilea rând, să susținem cu tot ce putem organizațiile, care lucrează onest și 
conștiincios pentru protecția mediului.

In al șaselea rând, să-i descurajăm ca consumatori pe toți producătorii, care 
degradează mediul prin stoparea cumpărăturilor de la aceștia. Dacă nu va exista 
cerere la unele produse, ele nu se vor mai produce!  

Mai există și al șaptelea, și al optulea, și al nouălea rând, da ne oprim aici pentru 
a da posibilitate cititorilor și susținătorilor organizației noastre de a-și face un mic 
plan personal de protecție a naturii și de a-l urma, iar despre rezultate, provocări, 
întrebări apărute pa parcursul realizării acestui plan am putea discuta în paginile 
buletinului. 

Vom aprecia și publica orice experiențe pozitive oferite de cititorii și prietenii BIOS!

Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS
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NOUTĂŢI LA BIOS

• BIOS – 25 de ani de activitate

Pe data de 08 februarie 2020, Asociația Obștească BIOS împlinește 20 de ani de 
la înregistrarea oficiala. AO BIOS îşi consacră toate eforturile pentru realizarea 
misiunii sale: îmbunătățirii mediului şi a condițiilor de trai ale oamenilor din 
Moldova; bazându-se pe principiile dezvoltării durabile. Direcțiile principale de 
activitate ale organizației sunt: cercetare şi dezvoltare în agricultura durabilă, 
agricultura ecologică, protecția mediului, schimbările climatice; implementarea 
practicilor prietenoase mediului; instruirea şi educaţia participativă. 

O organizație nu poate să se dezvolte fără aportul resursei umane. Echipa este cea 
care aduce rezultate, mai ales atunci când viziunea membrilor echipei coincide 
și anume de a avea oameni prosperi și înțelepți din mediul rural care prețuiesc 
pământul, apa și biodiversitatea.

În această perioadă am avut noroc ca să avem cei mai buni parteneri atât la nivel 
local, raional, național și regional. Împreună am trecut prin toate etapele de tranziție 
la economia de piață, de criza financiară, schimbarea multiplelor guverne, etc.; dar 
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am reușit să ne adaptăm la condițiile noi prin exemplul care l-am dat înființând 
gospodării experimentale și aplicând cele mai bune practici de agricultură durabilă 
și protecție a mediului, centre de instruire prin intermediul cărora am realizat 
multiple activități de educare pentru școli, gimnazii, licee, colegii, universități, dar 
și instruire pentru toate organizațiile interesate care activează în mediul rural, și în 
special pentru Federația Națională a Fermierilor care a fost formată în același an 
și care este principalul nostru partener în instruirea fermierilor și formatorilor. Am 
organizat multiple activități atât la nivel  național, cât și local grație celor peste 30 
de donatori care au susținut și susțin în continuare activitățile noastre.

AO BIOS este acreditată la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite în Schimbările 
Climatice şi la Convenţia Naţiunilor Unite în Combaterea Deşertificării.  AO BIOS 
e membru al: 

• Comitetului consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene a   
 Strategiei UE privind Regiunea Dunăreană.
• Uniunii  Internaţionale a Ştiinţei Solului, 
• Asociaţiei Mondiale pentru Conservarea Solului şi Apei, 
• Rețelei ONG-urilor a Facilității Globale de Mediu, 
• ONG-urile Independente de Cercetare în cadrul Convenţiei Cadru a   
 Naţiunilor Unite în Schimbările Climatice, 
• Grupului de Lucru pe mediu, climă și securitatea energetică a Platformei  
 Partenieriatului Estic, 
• Platformei Naționale a ONG-urilor a Partenieriatului Estic cu UE.

În prezent realizăm împreună cu partenerii Strategia Națională de Implicare în 
soluționarea problemelor Pământului – NES Moldova, elaborarea căreia a fost 
facilitată de BIOS.

Felicităm întreaga echipă BIOS, partenerii noștri și donatorii cu această ocazie și 
dorim să avem o continuitate a tuturor inițiativelor noastre, astfel ca să realizăm 
împreună misiunea.

Cu respect,
Consiliul Director al AO BIOS.
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•	 A.O.	BIOS	a	fost	selectată	să	realizeze	un	studiu	de		
	 către	FAO

Asociația Obștească BIOS a fost selectată de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO) pentru a realiza Studiul de bază la nivel de 
țară privind reducerea riscului în caz de dezastre, sisteme de avertizare timpurie 
și servicii de agrometeorologie în Moldova în cadrul proiectului „Sprijin pentru 
evaluarea reducerii riscului de dezastre în sectorul agricol din Caucaz și Europa 
de Est”. Studiul se va elabora în baza interviurilor cu persoanele responsabile din 
domeniile relevante din Ministere, Agenții, instituții publice, precum și în baza 
materialelor existente în domeniu.

•	 Lucrul	în	cadrul	Panoului	UNCCD	a	societății	civile

BIOS în calitate de co-președinte a Panoului organizaíilor societății civile (OSC) a 
Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării (UNCCD) a pregătit agenda și 
a moderat videoconferințele care au avut loc. În această perioadă au fost organizate 
alegerile noilor membri ai Panoului OSC ai UNCCD.

Pe data de 03 februarie 2020, Marcos Montoiro, Ofițer de legătură cu ONGurile 
și societatea civilă a UNCCD, a anunțat rezultatele alegerilor și a trimis următorul 
mesaj celor circa 600 de organizații acreditae la UNCCD:
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“Dragi colegi, Vă informez că în rezultatul alegerilor au fost alese următoarele 
persoane/organizații vor reprezenta regiunile în Panoului OSC ai UNCCD:

• Africa: dl. Tcharbuahbokengo Nfinn de la Federația Diversității ecologice  
 pentru reînnoirea agricolă și drepturile omului (Camerun),
• Asia: d-na Nahid Naghizadeh din CENESTA (Iran).
• America Latină și Caraibe: dl. Pablo Motta de la Misiune Verde   
 Amazonia (Columbia).
• Europa de Est: d-na Sabina Gasimova Fundația IDEA (Azerbaidjan).
• Grupul de state din Europa de Vest și alte state: d-na Manon Albagnac din  
 CARI (Franța).

Dorim să felicităm noii membri ai Panoului OSC ai UNCCD. De asemenea, am dori 
să folosim această ocazie pentru a extinde recunoștința noastră către Djatougbe, 
Jiajia, Octavio, Valentin și Nathalie. Sub conducerea lor, OSC-urile au reușit să ia, 
după 25 de ani, o decizie cu privire la proprietatea funciară la ultima Conferință a 
părților, au jucat un rol fundamental în comitetul director al fondului LDN și au 
coordonat contribuția OSC-urilor la toate politicile principale discutate de părțile 
Convenției”. 

Echipa BIOS deasemenea felicită călduros pe noii membrii ai Panoului OSC ai 
UNCCD. Le dorim o bună cooperare și realizări frumoase următorii doi ani. Vom 
sta la dispoziția lor pentru ai ajuta dacă va fi necesar.

Totodată, mulțumesc foarte mult colegilor mei: Djatougbe, Jiajia, Nathalie și Octavio 
pentru colaborare, pentru opiniile lor critice și pentru bunăvoința și dedicația lor. 
Am avut o deosebită plăcere să lucrez împreună cu ei în cadrul Panoului OSC a 
UNCCD. Am învățat multe lucruri noi, lucrând împreună în ultimii 2 ani.

Sincere mulțumiri Secretariatului UNCCD și în special lui Marcos Montoiro 
pentru sprijinul permanent care l-a acordat OSC-urilor acreditate, pentru memoria 
instituțională a Panoului OSC și răbdarea nemărginită cu care am fost tratați 
mine. Voi prețui amintirile bune ale cooperării noastre de la Conferința Globală 
de Dezvoltare Durabilă din New Delhi, India cea de-a 17 ședință a Comitetului de 
Evaluare a UNCCD – CRIC 17 din Georgetown, Guyana și evident cea de-a 14 
Conferința a Părților - COP14, care a avut loc în New Delhi.

Valentin Ciubotaru,
Director executiv, AO BIOS,
Reprezentantul Europei de Est în Panoul Societății Civile a UNCCD.
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UNELE INFORMAȚII DE LA COALIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI

•	 Anunț	de	aderare	la	Coaliția	Internațională	a														
	 Pământului	(ILC)

Coaliția Internațională a Pământului solicit organizațiile 
interesate în a devein membri ai ILC să trimită o 
scrisoare de motivație Comitetului de examinare a 
cererilor pentru a deveni membru la adresa de e-mail   
Members@landcoalition.org începând cu 1 aprilie 2020. 
Scrisoarea ar trebui să descrie de ce sunt interesați să se 
alăture ILC și cu ce ar putea contribui la rețeaua ILC. 
Reieșind din cererile și recomadările trimise, Comitetul 
de membru va selecta candidații care vor fi invitați să 
depună o cerere completă. Termenul limită este: 30 iunie 
2020. Mai multe informații puteți obține pe site-urile: 
https://www.landcoalition.org/en/engage/become-a-member/
și https://mailchi.mp/landcoalition/ilc-emena-spring-2020-newsletter?e=[UNIQID]

AO BIOS este disponibilă să ofere consultații și sfaturi organizațiilor interesate. Vă 
dorim succese!!!

•	 BIOS	-	Membru	al	grupului	de	elaborare	a	documentului
	 de	 poziție	 privind	 schimbările	 climatice	 și	 aspectele
		 funciare

Recent, ILC a inițiat elaborea unui document de poziție privind schimbările climatice 
și aspectele funciare. Obiectivul ILC este de a poziționa problemele funciare 
(deținerea terenurilor și guvernanța funciară centrată pe oameni) ca imperative în 
discuțiile despre climă. AO BIOS este printre membrii Grupului de referință care 
ghidează acest proces - atât pe contur, cât și în conținutul lucrării. Noi vom depune 
toate eforturile pentru a consolida poziția globală pentru activitățile de politică și 
advocacy. 

Anna Moldovan
Facilitatorul Platformei NES Moldova.
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PĂMÂNTUL	–	BOGĂŢIA	NOASTRĂ

•	 Mesaj	de	la	Pământ	Sol!

Buna! Prenumele meu e Pământ, iar numele e Sol.

Îți mulțumesc că mi-ai făcut azi o vizită. Știu că cunoști multe despre mine, dar, 
într-un fel, nu ne-am întâlnit niciodată și nici nu am vorbit cu adevărat. Așadar, 
permit-mi să mă prezint foarte pe scurt.

Cum spuneam, numele meu este Sol. Am înălțimea de aproximativ șase centimetri, 
în medie, de la vârful capului, stratul meu superior, până la tălpile picioarelor mele, 
roca mamă, care se află sub mine. Aceasta e o distanță mică până la dispariția mea, 
dacă nu aveți grijă bună de mine.

Cu ajutorul termitelor și a tuturor celorlalte organisme, care trăiesc în solul pe care 
nu îl vedeți, dar care mă hrănesc pentru a mă menține sănătos, fac tot posibilul să 
vă hrănesc și să vă asigur apă curată, adecvată și sănătoasă. Dacă aveți grijă de 
mine, vă promit că voi fi acolo pentru voi și pentru copiii voștri, pentru generațiile 
următoare.

Dar mă tem că familia mea și cu mine pierdem bătălia. O mare parte a familiei mele 
este acum pe cale de dispariție. Durează un timp foarte scurt pentru a ne distruge, 
în timp ce dezvoltarea și maturizarea noastră durează foarte mult timp.  E nevoie de 
forte mult timp până putem produce și ne putem reproduce.
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Vedeți, în fiecare an, se erodează între 28-75 miliarde de tone de sol. Aceasta 
înseamnă că tu, ca persoană, pierzi aproximativ 4-10 tone de sol, în fiecare an. 
Pământul fertil se pierde prin acțiune umană și prin evenimente legate de vreme, 
cum ar fi inundațiile în flux și seceta. Altfel spus, în fiecare secundă, 24 de terenuri 
de fotbal de teren fertil devin neproductive doar din cauza deșertificării și a secetei!

Ceea ce mă afectează pe mine și pe familia mea cel mai mult este nivelul de 
ignoranță în majoritatea rasei umane. De exemplu, foarte puțini oameni știu că doar 
aproximativ 3,3% din întregul Pământ este pământ productiv. Foarte puțini oameni 
ne prețuiesc. Mai rău, majoritatea oamenilor presupune că zonele de deșert ale 
familiei mele - zone ale uscatului, care alcătuiesc aproape 34% din Pământ - sunt 
pământuri pustii; terenuri fără valoare. Și totuși, o mulțime de alimente, pe care tu 
le consumi astăzi, provin din aceste soluri fragile. De fapt, aceste zone de deșert 
reprezintă 44% din toate sistemele cultivate, iar jumătate din fauna sălbatică a lumii 
trăiește acolo!

Dar sunt încântat că ne-am întâlnit astăzi și că pot împărtăși cu tine câteva secrete 
care ne vor ajuta pe toți.

Ia aminte, dacă noi - pământul sau solul - suntem distruși, veți suporta consecințe 
în viitor. Adulții de astăzi vor pleca în curând și ne vor lua cu ei, dacă nu se vor lua 
măsuri urgente. Dacă noi, Pământul și Solul, vom dispărea înainte de momentul 
când vei avea și tu o familie, cum te vei hrăni pe tine și pe copiii tăi? Unde vei găsi 
apă curgătoare curată și adecvată?
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Deci, iată două secrete importante pentru tine. Mai întâi, nu uita că părinții tăi nu 
sunt singurii noștri proprietari, chiar dacă au un titlu de proprietate asupra noastră. 
Și voi, copiii și tinerii sunteți acționari ai terenurilor, deoarece, de fapt, le-ați 
împrumutat proprietatea doar pentru utilizare, plus că le-am fost lăsați lor în deplină 
sănătate, de părinții lor. Deci ai dreptul de a-i responsabiliza pe adulți pentru modul, 
în care folosesc terenurile. Dacă nu o faci, te vei învinovăți singur/ă în viitor.

În al doilea rând, ai o armă secretă pe care o poți folosi acum pentru a-i chema la 
acțiune pe adulți. În iunie anul trecut (2012), la Rio de Janeiro, Brazilia, liderii 
mondiali au convenit să asigure situația, în care ca terenurile să fie libere de 
degradare - au numit-o „o lume cu degradare zero a terenurilor”.
Care este aspirația lor? De a ajunge într-un punct, în care pământurile în stare de 
degradare să nu fie mai multe decât pământurile restaurate - pentru că, vedeți voi, de 
fiecare dată când vă servim fără să avem grijă de noi înșine, noi devenim mai slabi. 
Dar dacă oamenii pot evita să ne gestioneze greșit și dacă pot interveni la timp ori 
de câte ori se întâmplă aceasta, ne putem menține sănătatea sau ne putem readuce 
rapid la sănătatea deplină. Astăzi, peste 2 miliarde de hectare de pământ sunt în 
stare precară de sănătate, dar ele pot fi refăcute până la sănătate deplină, posibil 
până în 2030, dacă va exista voință politică.

Este nevoie de foarte puțin pentru a fi neutru în sensul de degradare a terenurilor. Doar 
trei angajamente. Angajamentul de a evita degradarea de mai departe a terenurilor 
și solului. Angajamentul de a restabili terenurile degradate pentru reutilizare. Și în 
al treilea rând, ori de câte ori degradarea terenului sau solului devine inevitabilă, 
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angajamentul de a restabili o suprafață egală de teren sau pământ deja degradat, în 
mod ideal, în același ecosistem și în același interval de timp. Este atât de simplu, iar 
costurile sunt minime dacă începem acum. Dacă faci aceasta mai târziu, costul va fi 
mult, mult mai mare. Și vei plăti prețul.

Însă, dacă ești tentat să crezi că nu ești parte a problemei, permite-mi să subliniez, 
că este posibil că tu mănânci sau beai lucruri, care au fost importate dintr-un astfel 
de loc. Având în vedere că 197 de țări au declarat că suferă de deșertificare, s-ar 
putea întâmpla că producția de alimente și apă să fi condus la o reducere a sănătății 
mele?

Ce mai trebuie să se întâmple, ca tu să te schimbi? Ca să-ți schimbi modul, în care 
mă privești - ca pe noroi sub picioare? Ca să-ți schimbi atitudinea față de mine? 
Ce va trebuie să se mai întâmple ca tu să devii un susținător activ și vocal al unei 
lumi, în care un teren sănătos e echivalent cu viață bună. Unde noi - Pământul și 
Solul - suntem îngrijiți și bine hrăniți, astfel încât și voi să vă bucurați de cea mai 
bună viață?

Ce mai aștepți? Vei fi avocatul meu astăzi? Vei vorbi în numele meu? Vei spune 
lumii că îți pasă de sănătatea mea astăzi, pentru că contează pentru tine? Vei face 
aceasta?

Chiar sper că da!

Invitatul tău zilnic la masă, Pământul Solul.



15

Nr. 1 (38), martie 2020

•	 Reacția	Naturii

Cu toții știm istoria lui Noe și arca lui. Unii au citit-o, altora le-au povestit-o părinții 
sau buneii în copilărie, dar, cu siguranță, că ne-a impresionat și speriat acel scenariu, 
chiar dacă mulți l-am crezut fictiv sau exagerat. 

De la o seamă încoace însă potopul de apă descris în Biblie nu ni se mai pare atât de 
fantastic, deoarece ultimii ani ne-au făcut martori la o mulțime de astfel de scenarii: 
incendii masive, inundații devastatoare, epidemii și pandemii care au răpus multe 
vieți. 

La fel ca ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Noe, toate scenariile apocaliptice la care 
de voie de nevoie suntem nevoiți să facem parte, trebuie luate nu ca o pedeapsă, 
ci ca o lecție practică de viață, ca o preîntâmpinare ca în orice moment am putea 
pierde tot ce avem mai scump: pământul pe care mergem, aerul pe care îl respirăm 
și apa care ne menține în viață. Și da, aceste lecții sunt foarte dure, dar după cum 
știm cu toții, practica bate gramatica și e mai efectiv să vezi o dată decât să auzi sau 
să citești de zece ori. Natura își are metoda ei! 

Desigur că știm cu toții de mici că nu e bine să arunci gunoiul pe unde se nimerește, 
să distrugi landșafturi, să poluezi solul din care s-au hrănit strămoșii și care ar trebui 
să fie sursa de hrană pentru urmași, dar, cu regret, pentru unii acestea au rămas doar 
sfaturi nesemnificative care, fiind încălcate, ne-ar putea aduce ceva venit sau ne-ar 
putea scuti de un efort în plus. 

Din această cauză, natura a hotărât să ne arate care sunt rezultatele lenei sau 
acțiunilor noastre împotriva ei, fie ele involuntare sau bine planificate și chiar dacă 
unele cataclisme se întâmplă fără aportul nostru evident, e bine să ne învățăm a citi 
printre rânduri și să ne dăm seama că natura se poate descurca bine mersi și fără noi, 
dar noi fără ea - puțin probabil. 

Așa cum respectăm gazda când venind ca musafiri și ni se oferă posibilitatea de a ne 
spăla mâinile, cel mai bun loc la masă și un ceai fierbinte, așa trebuie să respectăm 
și natura, deoarece noi suntem pe acest pământ doar în vizită, pe când ea e gazda, 
cea care trebuie să aibă grijă să fie apă în robinet, scaunul să nu fie stricat iar ceaiul 
să fie gustos. 

Deci rolul naturii ca gazdă este clar. Ea are grijă să avem tot necesarul și să ne 
simțim confortabil, dar nu e vina ei dacă nu ne-am spălat bine mâinile și am făcut 
intoxicație sau dacă ne-am dat huța pe scaun și acesta s-a stricat. 
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Deci, ca să ne învățăm bine lecția, trebuie să luăm aminte la câteva lucruri necesare, 
care ne-ar ajuta să ne simțim bine în natură, să arătăm că suntem oaspeți educați 
și respectuoși, totodată încercând să reparăm consecințele negative ale acțiunilor 
noastre cu demnitate și respect față de toți și toate ce ne înconjoară:

• Să respectăm atât igiena personală, cât și a casei și localității, în care ne 
aflăm. Acest lucru este necesar și benefic nu doar pentru sănătatea și bunăstarea 
noastră, dar și pentru mediul înconjurător. 
• Să dăm o mână de ajutor celor care au avut și au de suferit din cauza 
diverselor catastrofe. Acest ajutor poate fi oferit în sute de feluri: adoptarea 
unui animăluț flămând din stradă, acțiuni practice de salvare, donarea de apă, 
alimente, medicamente, haine, adăpost, o vorbă bună spusă unui om care s-a 
lăsat copleșit de panică sau disperare,  etc.
• Să ne alipim sau să creăm un grup de inițiativă, care să facă ceva util pentru 
localitatea în care stăm, de exemplu, plantarea arborilor și arbuștilor,  colectarea 
gunoiului din parc, educația ecologică a copiilor, ajutorul prin gospodărie a 
persoanelor în vârstă,  mese calde pentru oamenii străzii, etc. 
• Să implementăm un orar, în care să notăm un pas zilnic spre unitatea cu 
natura, de exemplu luni sădim un puiet, marți confecționăm o hrănitoare pentru 
păsări, miercuri sortăm gunoiul (si facem din asta un obicei permanent), etc. 
• Să petrecem cât mai mult timp în aer liber, studiind plantele, insectele, 
păsările, dar să nu lăsăm deșeuri în urma noastră. 
• Să ne păstrăm calmul. Toate scenariile apocaliptice la care suntem martori 
în ultimul timp nu devin mai puțin înfricoșătoare dacă facem panică sau ne 
plângem de milă. Dimpotrivă, este o ocazie potrivită pentru a dovedi cât suntem 
de oameni și cât suntem de pregătiți pentru a înlătura consecințele rapid și 
eficient. La acest punct, fiecare face ce știe mai bine dar pe o scară mai largă 
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decât de obicei, de exemplu dacă o gospodină gătește zilnic cina pentru familia 
ei, în situații de criză, să servească și cu o porție-două pe cineva care poate duce 
foamea; sau o mamă care adoră copii ar putea implica în activitățile familiei sale 
și copiii vecinilor, astfel dându-le posibilitatea părinților să ajute și ei la rândul 
lor pe altcineva sau măcar să se relaxeze un pic. 

Această listă ar putea continua și v-am fi foarte recunoscători dacă ați veni și voi, 
dragi cititori, cu oarecare inițiative și idei noi pentru a încerca să fim în armonie cu 
natura chiar și în situații de criză majoră. În așa condiții nu este nimic mai prețios 
decât încrederea, uniunea și gândirea creativă, și abordând astfel situația, vom fi 
pregătiți în caz că ne mai așteaptă și alte încercări. 

Colegiul de redacție

•	 Așa	își	arată	Natura	disperarea???!!!

În ultimul timp toți suntem foarte îngrijorați despre 
infecțiile, epidemiile, pandemiile grave, care apar tot mai 
des și ne fac viața tot mai complicată.  Ne simțim tot mai 
vulnerabili în o lume, în care eram cu toții regi și regine, 
având fiecare regatul său, profesional, familial, în cadrul 
unui cerc de prieteni, în proprietatea, pe care o deținem! 
Și, brusc, parcă într-o singură zi, ne-am dat seama că 
avem totuși, foarte puțină putere și un mic virus din natura 
sălbatică ne poate paraliza toate activitățile, planurile, 
visele, influența, puterea! 

Iar odată cu înțelegerea situației noastre precare din această perioadă, am început 
să ne punem niște întrebări dureroase, dar legitime. De unde se iau aceste epidemii 
de SARS, coronaviruși, gripă porcină, aviară, dar și temuta ebola! Iar când ni 
se spune că în majoritatea cazurilor, acestea au migrat de la animale – la om, ne 
întrebăm de ce aceste cazuri au devenit așa de frecvente, atât de copleșitoare și atât 
de distrugătoare în ultimele decenii!  

Citim din istorie de pandemii strașnice, de boli, așa ca ciuma din anii 1347-1351, 
care a dus la decesul a 75-200 milioane oameni.  Ciuma bubonică a cauzat decesul 
a o pătrime din londonezi în perioada noiembrie 1664-decembrie 1665. Gripa 
spaniolă din perioada ianuarie 1918-decembrie 1920 a omorât 50-100 milioane 
oameni.  Aceste pandemii se întâmplau rareori, devenind ulterior repere istorice, 
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iar sursele lor se consideră ar fi lipsa sanitarei, aglomerația din orașe, sărăcia, iar în 
ultimii ani – lipsa vaccinării.  

Totuși, unii cercetători moderni le atribuie deși admite cauzele de mai sus, în 
lumina frecvenței tot mai sporite a epidemiilor de viruși  determină alte cauze, mai 
profunde, care vor fi discutate mai jos.

În ultimele decenii în o parte sau alta a globului apar focare de boli grave, care 
sunt mult mai frecvente decât epidemiile din trecut, fac multe victime și ne fac 
să ne simțim vulnerabili și neputincioși. Iar greșeala în abordarea acestora este că 
oamenii nu studiază originea mai adâncă a acestor fenomene grave, ci doar originea 
imediată (o maimuță sau un liliac, sau o varietate de șobolani sau altceva).  Încă 
se investighează și studiază foarte puțin, ce anume le face pe aceste animale să se 
îmbolnăvească în primul rând și de ce boala lor devine transmisibilă la oameni, în 
al doilea rând.  

Totuși, există un șir de studii și ipoteze îndrăznețe și plauzibile, care ar putea să verse 
ceva lumină asupra fenomenelor epidemice și să ne ajute să evităm cele mai grave 
consecințe legate de acestea în viitor, deși, evident, sunt necesare mult mai multe 
studii, care ar face nu doar concluzii științifice în domenii înguste de cercetare, dar 
ar elaboră măsuri universale de prevenire, de eliminare sau cel puțin de diminuare 
a surselor și cauzelor primare și primordiale. 

Una dintre cauzele principale ale răspândirii tot mai vaste ale bolilor animalelor în 
rândul oamenilor, cu consecințe dezastruoase, este reducerea habitatului animalelor 
și a diversității biologice. De ce această concluzie este cea mai plauzibilă? Din 
cauza că majoritatea epidemiilor și pandemiilor s-au început în ”zone fierbinți” din 
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punct de vedere ecologic. Și iată, mai jos, și unele dovezi în acest sens.

Virusul ebola omoară 90% din persoanele infectate.  A apărut în satul Mayibout 
din nordul statului african Gabon. Din 37 persoane infectate din sat, 27 au murit 
imediat.  Cauza invocată, un virus al unui cimpanzeu omorât de localnici pentru 
carne. Boala se transmite prin animale, inclusiv liliecii.  Nu există tratament. 

“Noi invadăm pădurile tropicale și alte locuri sălbatice, care adăpostesc atât de multe 
specii de animale și plante, iar în acele creaturi, sunt atâția viruși necunoscuți”, scria 
recent David Quammen in New York Times. „Am tăiat copacii; ucidem animalele 
sau le punem în cuști și le trimitem la piețe. Deranjăm ecosistemele și perturbăm 
virușii, care și-au pierduți gazdele lor naturale. Când se întâmplă asta, ei au nevoie 
de o gazdă nouă. Adesea, noi suntem această gazdă nouă.”

Pe măsura pierderii tot mai mari a habitatelor și diminuării diversității biologice în 
plan  global, pandemia de coronavirus poate fi doar începutul unor pandemii tot mai 
frecvente și tot mai distrugătoare.

Un șir de cercetători consideră că astăzi, distrugerea de către om a biodiversității este 
motivul principal, care creează condiții pentru noi viruși și boli precum Covid-19, 
boala virală care a apărut în China în decembrie 2019, cu efecte profunde asupra 
sănătății și economiei, în țări bogate și sărace deopotrivă. De fapt, este în curs de 
apariție o nouă știință, sănătatea planetară, care se concentrează pe conexiunile din 
ce în ce mai vizibile între bunăstarea oamenilor, alte ființe vii și ecosisteme.

În 2008, Kate Jones și o echipă de cercetători a identificat 335 de boli noi apărute 
între anii 1960 și 2004, dintre care cel puțin 60% proveneau de la animale.
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Jones susține că aceste boli zoonotice sunt legate de schimbările de mediu și 
de comportamentul uman. Fragmentarea pădurilor din cauza tăierilor silvice, 
exploatarea minieră, construirea drumurilor prin locuri îndepărtate, urbanizarea 
rapidă și creșterea populației aduce oamenii în contact mai apropiat cu speciile de 
animale, cu care poate nu au fost niciodată în contact.

Kate Jones susține că transmiterea bolilor de la animale sălbatice la oameni, este 
acum „un cost ascuns al dezvoltării economice. Există un număr limitat de ființe în 
fiecare mediu. Intrăm în locuri în mare parte neatinse în trecut și suntem expuși din 
ce în ce mai mult. Creăm habitate în care virușii se pot transmite mai ușor și suntem 
surprinși că apar noi și noi viruși periculoși pentru om”.

Atunci când distrugem și degradăm habitatele vieții sălbatice, unele specii treptat 
dispar, iar virușii, care le populau, trec la om. Deși riscul trecerii patogenilor de la 
animale la om a existat dintotdeauna, acest risc a sporit imens odată cu dezvoltarea 
economică rapidă, ce are loc în toată lumea.  

Material pregătit de 
Elena Bivol,  Coordonator instruire,
AO BIOS

Referințe:
John Vidal, Tip of the iceberg: is our destruction of nature responsible for 
Covid-19?, 18 martie 2020; David Quammen, Spillover: Animal Infections and 
the Next Pandemic, 2012.
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CE PUTEM FACE?

•	 Reflecții	pe	timp	de	carantină

Din orice situație trebuie de extras o lecție sau mai multe.  Din o situația așa de 
gravă ca pandemia Covid-19, care a afectat toate țările lumii, e obligatoriu să facem 
niște concluzii, despre care, deși aveam o vagă idee precum că ar fi corecte, a fost 
nevoie de o întreagă pandemie ca să le înțelegem și le acceptăm la modul practic.  
Iată câteva dintre aceste concluzii, deși nu putem afirma că e o listă exhaustivă.

Natura se simte mult mai bine fără noi prin jur.  Dacă într-o zi am dispărea ca 
specie, Natura nici n-ar clipi! Ba chiar ar respira ușurată și s-ar ocupa de treburile 
sale obișnuite – reparație, curățenie, ajutor speciilor pe cale de dispariție etc. Și ar 
face-o mult mai rapid fără noi care să turnăm chimicale pe câmpuri, să eliminăm 
fum prin coșuri de fabrici și să poluăm oceanele cu plastic și murdărie de tot felul.

Noi trebuie să acceptăm și respectăm regulile Naturii dacă trăim în casa ei.  
Până acum eram ca un oaspete care a apărut, să zicem, în locuința unui prieten și 
a început metodic să distrugă lucrurile cele mai de preț, să lase mizerie în jur, să 
consume tot ce este mai bun din cămara sau frigiderul gazdei, fără să țină cont de 
viitor, de alți locatari, de bunul simț, în cele din urmă.  
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Bolile Naturii, inclusiv sau îndeosebi cele cauzate de om, sunt adânci și necesită 
sacrificii din partea omului pentru recuperare.  Eroziunea solului, tăierile masive 
ale pădurilor, deșertificarea, schimbarea climei, incendiile, poluarea solului și a apei 
sunt doar unele dintre probleme.  Avem o multitudine de lucruri de făcut și pentru 
aceasta e nevoie să trăim mai frugal, să folosim mult mai puține resurse, să plantăm 
copaci, să-i educăm pe alții, care încă nu conștientizează pericolul.

Pentru a fi fericiți avem nevoie de mult mai puțin.  Cât de râvnită este acum 
în mijloc de carantină o simplă plimbare prin parc! O plimbare, pe care anterior o 
amânam cu ușurință în favoarea unui film la televizor sau în favoarea navigării fără 
sens pe internet. Nu avem nevoie nici de cea mai rapidă și scumpă mașină, poate 
nici nu avem nevoie de loc de o mașină.  Chiar mersul pe jos poate fi un lux în aceste 
zile. Nu avem nevoie nici de 6 costume, nici de 5 rochii noi în fiecare an, nici de 8 
perechi de pantofi.  Cât ne-au servit toate acestea pe timp de carantină!

Mâncarea noastră e prea abundentă și prea sofisticată.  Dacă am avea doar 
câteva ingrediente simple și am învăța să le combinăm în diverse moduri, cu mici 
adausuri de ierburi și condimente locale, am supraviețui fără mari lipsuri și am 
avea conștiința împăcată că nu am consumat produse aduse din alt capăt al lumii cu 
mare consum de energie, ambalaje, resurse, chimicale conservante, etc! Îndeosebi 
ținând cont de faptul că mâncarea prea abundentă și cu prea multe calorii ne face 
rău sănătății.

Locuințele noastre sunt prea încărcate cu lucruri și nu sunt destinate pentru 
viața adevărată.  Tot adunăm și adunăm lucruri de parcă mereu am planifica să 
trecem cu timpul în o casă mai mare! Dar cât de mare e o casă ideală? În loc să ne 
sacrificăm finanțele și să cumpărăm lucruri, care ne fac să trăim înghesuiți, să nu 
ne putem deplasa liber, să nu putem face exerciții fizice, să nu putem face curat 
cu ușurință, să ne certăm din cauza obiectelor stricate, ce ar fi să trăim cu foarte 
puțin, doar strictul necesar, bucurându-se de spațiu, de libertatea mișcării, de aer, 
de curățenie, de comunicare în spațiu odihnitor pentru ochi și pentru întreaga ființă! 

Nu știm cum să fim singuri și nu apreciem suficient singurătatea. Pentru a 
evolua, omul mereu are nevoie de reflecție, de studiu, de examinarea propriei vieți 
pentru a face îmbunătățiri, cât mai este posibil, viața fiind pentru mulți extrem de 
scurtă. Și foarte puțini dintre noi pot face aceste lucruri în mulțime, în gălăgie, în 
agitația comunicării cu alții. În zilele de carantină muți au spus că viața nu va mai fi 
la fel, că avem nevoie de schimbări. Izolarea ne-a forțată să căutăm soluții.  Avem 
nevoie să ne facem un obicei din a ne retrage periodic pentru a reflecta și propune 
și face schimbări și în vremurile bune, ca să nu ajungem așa de frecvent la vremuri 
grele!  Chiar avem nevoie de o boală teribilă pentru a ne învăța un lucru așa de 
simplu!
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Nu avem nici mecanisme, nici educație pentru ajutor reciproc.  În timpul 
pandemiei au apărut mici grupuri de oameni mărinimoși, care au organizat ajutorarea 
bătrânilor, medicilor, diferite distracții electronice pentru copii, dar totuși foarte 
puțini.  Din cauza degradării mediului cu siguranță vom avea parte de alte situații, 
în care o parte din populație se va pomeni în condiții de vulnerabilitate.  Trebuie să 
ne examinăm cu toții atuurile pentru ca data următoare să putem fiecare propune 
ceva lumii și celor mai vulnerabili - un anumit tip de ajutor și ceva ce vom putea 
face bine – ajutor medical, de alimentație, de stingere a incendiilor, de evacuare a 
persoanelor bolnave, de încurajare a celor speriați, organizatorice, etc.

Nu avem grijă suficientă de corpul nostru fizic.  Corpul fizic e un fel de înveliș 
al sufletului, al întregii ființe.  Corpul e cutiuța, în care sălășluiește tot ce avem mai 
prețios.  Iar noi îl lăsăm să se degradeze și să devină neputincios să se apere de boli, 
de frig, de scurte perioade de lipsuri. Ca să nu ajungem în atare condiție, e necesară 
o muncă zilnică conștiincioasă de călire, fortificare, exercițiu, ca să nu devenim o 
povară pentru alții în zilele grele, care, inevitabil, vor mai apărea. 

Nu îi educăm destul de bine pe copii.  În așa mod apar tineri care, spre deosebire 
de cei ce fac voluntariat și se oferă să ajute bolnavi sau bătrâni, nu se pot lipsi de 
frigărui, sunt gata să cumpere cu lăcomie totul din magazin fără a se gândi la alții, îi 
expun pe cei mai slabi la riscuri de îmbolnăvire, etc.  Avem nevoie de introducere în 
sistemul de educație școlar oficial, dar și în educația domestică și preșcolară a mult 
mai multor cunoștințe și abilități cu privire la compasiune, empatie, ajutor reciproc, 
sensul comunității, sentimentul de răspundere pentru ceea ce faci, consumi, sau ceea 
ce nu faci când ar fi nevoie să faci. Și aceasta poate chiar în defavoarea unor ore 
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de matematică sau fizică sau chimie sau limbi străine sau chiar de limbă maternă.  
Pentru că în vremuri de restriște ne sunt de puțin folos cunoștințele enciclopedice 
în toate domeniile, dar se prețuiește mult mai mult să intri în situația altcuiva și să-i 
acorzi ajutor.

Depindem prea mult de tehnologii.  În condițiile acestei pandemii a fost relativ 
ușor în sensul că nu am fost lipsiți de electricitate, comunicații, surse de hrană, apă 
sigură, adăpost.  Dar în alte dezastre iminente din cauza poluării și degradării așa 
ca uragane, inundații, secete îndelungate, cutremure de pământ, poluare, accidente 
tehnologice, etc., putem să nu fim așa de norocoși.  Prin urmare, când lucrurile 
cu pandemia se vor clarifica, ar trebui să ieșim cât mai mult din casă, să învățăm 
diverse dibăcii pentru viața în dificultate, să-i învățăm pe copii diverse abilități, pe 
care le aveau majoritatea copiilor generațiilor anterioare.

Ar mai fi și alte concluzii evidente pentru toți în aceste zile dificile, inclusiv:
• Irosim prea mult timp citind și privind la televizor sau în internet cum își  
desfășoară alții viețile lor, în loc să o trăim aici și acum pe a noastră.
• Nu avem suficientă responsabilitate când este în joc sănătatea și chiar viața 
altora.
• Nu apreciem destul de mult zilele vieții noastre, care sunt numărate.
• Nu suntem deloc auto-suficienți când e vorba de situații dificile.

Această pandemie ne-a pus pe toți pe gânduri și ne-a dat idei despre cum ne-am 
putea transforma viața așa ca în viitor să trăim cu mai multă înțelepciune.  De noi 
depinde acum dacă vom da sau nu curs acestor idei. 

Colegiul de redacție
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•	 Cunoștințele	locale	–	o	sursă	valoroasă	pentru
	 agricultura	durabilă

Într-un eseu edificator intitulat „Conversații ecologice” 
(“Ecological Conversations”), Stephen Talbott sugerează 
câteva orientări pe care le-am putea folosi pentru o astfel 
de știință prin conversație. În primul rând, el sugerează că 
fiecare tehnică pe care o folosim, fiecare proces industrial, 
pe care îl inițiem și fiecare tehnologie, pe care o introducem 
este „o întrebare pusă naturii”. În toate inovațiile noastre, 
încercăm să remediem o oarecare ignoranță și tocmai din 
acest motiv ar trebui să acționăm cu prudență și umilință. 
Cu alte cuvinte, nu ar trebui să introducem niciodată o 
tehnologie ca răspuns la o problemă, ci ca o întrebare pusă 
naturii ca să aflăm dacă aceasta e potrivită. 

În al doilea rând, într-o conversație suntem capabili întotdeauna într-o oarecare 
măsură să „compensăm inadvertențele trecute”. Deci, o parte a oricărei conversații 
implică o încercare de a vindeca ceea ce am vătămat în conversațiile anterioare. Este 
întotdeauna mai bine să recunoaștem asta de la început. Ignorarea acestui aspect va 
conduce la repetarea probabilă a erorilor din trecut. Apoi, o parte a sarcinii unei 
științe bune este aceea de a învăța cum să îmbunătățim sănătatea comunității biotice 
în timp ce conversăm cu ea. Și, după cum ne-a reamintit Aldo Leopold, sănătatea 
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este capacitatea comunității biotice de a se reînnoi.  Sarcina noastră nu este de a 
„salva” mediul, nici de a păstra lucrurile așa cum sunt, ci de a angaja mediul în 
moduri care să revitalizeze comunitatea biotică. 

În al treilea rând, în orice conversație nu există niciodată un singur răspuns corect 
sau greșit. Aici intervine creativitatea. Alternativele care există depind în mare parte 
de alternativele, pe care le creăm. O știință bună este inventivă. Dacă declarăm că 
există o singură modalitate de a hrăni lumea, vorbim de o știința proastă. 
 
În al patrulea rând, conversația are loc întotdeauna în particular. Nu putem avea o 
conversație cu o abstractizare. Putem avea doar conversații cu anumite persoane. 
Nu putem salva în mod rezonabil o specie în mod separat, nu ne putem angaja 
doar în restaurarea unui anumit habitat al unei anumite specii într-un anumit loc. 
Nu putem hrăni în mod rezonabil lumea, ne putem implica doar în activități care 
îmbunătățesc securitatea alimentară din anumite sate sau comunități. Conversația 
este o metaforă utilă pentru descrierea științei bune sau a agriculturii bune. Dar 
o mare parte din știința lumii moderne a fost un monolog. Am decis ce inovații 
tehnologice să introducem pe baza a ceea ce credeam că ne-ar îmbogăți fără a ține 
cont de impactul, pe care aceste inovații l-ar avea asupra comunității biotice mai 
mari și, prin urmare, asupra noastră! În introducerea acelor inovații am presupus, 
de obicei, că știam deja tot ce trebuie să știm pentru a proceda fără prudență. Ne-am 
comportat ca și cum comunitatea biotică ne-ar aparține nouă, mai degrabă decât că 
noi, împreună cu toate celelalte organisme, aparținem comunității biotice. 
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Nimic din ceea ce știm acum despre funcționarea comunității biotice nu justifică 
continuarea pe această cale. Din nou, după cum ne-a amintit Leopold, nu suntem 
„cuceritori” ai comunității biotice, suntem pur și simplu „membri simpli și cetățeni” 
ai acesteia. Deci, în viitor, știința bună și agricultura bună ar trebui să cheltuiască 
mai mult din resursele sale pentru identificarea interconexiunilor naturii și mai puțin 
pentru tratarea organismelor ca colecții arbitrare de părți interschimbabile. Știința 
ar putea acorda mai mult timp asigurând productivitatea viitoare a agriculturii, 
învățând efectele complexe care funcționează între organisme propriu zise și între 
organisme și mediul înconjurător și mai puțin inventând noi tehnologii pentru a 
aborda probleme de producție singulare sau probleme de boli singulare.
 
În această privință, știința bună este și locală. După cum ne amintește David Abram, 
„putem cunoaște nevoile oricărei regiuni doar participând la specificul ei - prin a 
ne familiariza cu ciclurile și stilurile sale, atent la ceilalți locuitori.”  Din această 
perspectivă, fermierii pot să-și administreze fermele în mod eficient doar dacă trăiesc 
pe pământul lor suficient de mult și suficient de îndeaproape pentru a se angaja în 
astfel de conversații profunde cu pământul lor. Așa s-ar începe transformarea de la 
fragmentare - la relații. O astfel de transformare spirituală ar avea potențialul de a 
aduce schimbări revoluționare în agricultură și de a dirija pe calea care duce către 
sustenabilitate. 

Material pregătit de Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS

Referințe:
► Aldo Leopold, 1948. A County Almanah. 
► Frederick Kirschenmann, Spirituality in Agriculture 
 http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
► Morris Berman, 1981. The Reenchantment of the World. Ithica, NY:  
 Cornell University
► John P. Reganold, Jerry Glover, Preston K. Andrews and Herbert R.   
 Hillman, 2001, “Sustainability of Three Apple Production Systems.”  
 Nature. 19 April, Vol 410. 926-930. 
► Takao Furuno, 2001. The Power of Duck. Sisters Creek, Tasmania,   
 Australia: Tagari Publications.
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•	 UNCCD	este	încântată	să	facă	parte	din	Școala	Planetară
	 lansată	pentru	a	menține	elevii	conectați	la	natură

Astăzi, peste 1,5 miliarde de copii nu pot merge la școală. 
Impactul coronavirusului depășește criza economică și 
sănătatea; aceasta pune în pericol și educația elevilor și 
studenților din întreaga lume.

Profesorii se străduie să le ofere elevilor lecții online, iar 
părinții sunt disperați în căutarea de activități, cu care să-
și mențină copiii implicați și conectați la lumea exterioară.

Ca răspuns la această criză, o coaliție fără precedent formată din peste cincizeci 
de experți în mediu și educație colaborează pentru lansarea Școlii Planetare: 30 
de aventuri pentru elevii de toate vârstele pentru a descoperi și celebra natura și a 
se conecta la aceasta. Această echipă globală s-a reunit sub îndrumarea și sprijinul 
TED-Ed și UNEP pentru a elabora lecții pentru elevii de toate nivelurile și pentru 
a găzdui Școala Planetară, într-un moment, în care aceasta contează cel mai mult.

Acești experți au fost susținuți de peste 30 de organizații, inclusiv National 
Geographic, WWF și BBC, care au oferit videoclipuri, articole și resurse interactive 
de cea mai mare calitate. Aceste resurse vor fi distribuite în întreaga lume. Inițiativa 
a fost lansată de Ziua Pământului, pe 22 aprilie, și se încheie în Ziua Mondială a 
Mediului pe 5 iunie. Școala Planetară este alcătuită din aventuri zilnice sau căutări, 
fiecare organizată în jurul unei teme legate de Natură.  În timp ce inițiativa este 
găzduită online, căutările sunt concepute în mare măsură pentru a încuraja tinerii să 
se conecteze cu natura și mediul lor.

Aceste teme cuprind concepte din lumea reală, cum ar fi tricourile, pe care le 
purtăm, apa pe care o bem, copacii din pădurile noastre sau mâncarea din farfuriile 
noastre; fiecare misiune de căutare practică a elevilor va consta dintr-un videoclip de 
descoperire și un test distractiv combinat cu o serie de resurse interactive, inclusiv 
conținut suplimentar pentru a urmări, a citi, a preda, a realiza ceva și a împărtăși 
succesele, cu exerciții adaptate vârstei, încorporate în fiecare lecție.

Echipa care lucrează pentru Școala Planetară este încântată că poate ajuta la 
rezolvarea a trei probleme majore în acest moment:
În primul rând, există atât de multe resurse ecologice excelente online încât viitorii 
experți în mediu nu știu de unde să înceapă. Școala Planetară însumează o gamă 
largă de lecții din surse de încredere sub o singură platformă. Cu aceste lecții, elevii 
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de toate vârstele vor putea explora cum să trăiască vieți mai verzi și mai curate, 
individual și în comunitățile lor.

În al doilea rând, tinerii (de fapt, toți oamenii!) sunt blocați în casele lor, fiind 
mai deconectați de natură ca niciodată. Școala Planetară îi încurajează pe tineri 
să înțeleagă cum natura și ecosistemele asigură baza unei planete sănătoase și a 
sănătății oamenilor. Ne propunem să-i inspirăm pe elevi, să le trezim uimirea și 
mirarea despre Natură cu resursele din cadrul Școlii Planetare și să îi ajutăm să-și 
finalizeze programul cu o înțelegere fermă a cât de profundă este legătura noastră 
cu planeta și interdependența noastră reciprocă cu aceasta.

Și în final, echipa de la Școala Planetară își propune să îi ajute pe părinții elevilor din 
întreaga lume, mulți dintre ei ocupându-se pentru prima dată de educația ecologică 
a copiilor lor. Realizarea unor lecții și activități de calitate online nu este o sarcină 
ușoară; sperăm să îi susținem pe părinți în acest moment neobișnuit, când am făcut 
o pauză globală și să le oferim o scânteie de inspirație care va conecta tinerii la 
natură.

Colaboratorii care au sprijinit UNEP și TED-Ed în proiectarea acestei inițiative 
includ: Idei la BBC, Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm, Bill Nye the 
Guy Guy, Conservation International, CEE, Earth Day Network, Earth Challenge 
2020, Environment Online (ENO), GeSI, Comitetul Olimpic Internațional, IUCN, 
Institute for Planetary Security, Junior Achievement, Learning in Nature, Little 
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Scribe, Minecraft, National Geographic Society, Ocean Wise, Only One, Royal 
Geographic Society, SciStarter, Sitra, TAT, The Nature Conservancy, UN Convention 
on Biodiversity, UN SDSN / TRENDS, UN Technology Innovation Lab, UNCCD, 
UNDP, UNESCO, UNFCCC, UN Food and Agriculture Organization, University of 
California Irvine, University of Pennsylvania, Vult Labs, World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), World Organization of the Scout Movement 
(WOSM), Wild Immersion și WWF.

Articol preluat de pe pagina web a UNCCD și tradus

22-04-2020 UNCCD Newsletter
https://knowledge.unccd.int/publications/unccd-excited-be-part-earth-school-
launched-keep-students-connected-nature

UNELE REZULTATE ALE STUDIULUI DE 
ANALIZĂ A PROBLEMELOR LEGATE DE 

PROBLEMELE DE MEDIU ȘI PROPRIETATEA 
TERENURILOR

•	 Comuna	Rădeni	raionul	Strășeni

În fiecare sat din comuna Rădeni (Rădeni, Zamcioji 
și Drăgușeni) raionul Strășeni este câte un tractor cu 
remorcă care asigură transportarea deșeurilor, colectate 
de săteni, la gunoiștea amenajată. Astfel, sunt create 
condiții bune de colectare, transportare și depozitare a 
deșeurilor și menținerea curățeniei în comună.

În comuna Rădeni sunt  1600 de proprietari a terenurilor 
agricole și circa 30%  au diferite erori. Proprietarii de 
terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

1. Sunt unele cazuri când  pentru același teren agricol există două titluri de 
proprietate pe numele a două persoane diferite;
2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 
într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
3. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele, prenumele sau 
data nașterii;
4. Sunt cazuri când terenul agricol este înregistrat sub o persoană dar de facto 
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deține altă persoană;
5. Sunt cazuri când oameni lucrează pământul nu conform coordinatelor 
indicate în titlu de proprietate;

6. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele 
indicate în titlurile de proprietate;
7. Există problema când albia râului s-a mutat într-o parte, dar documentar 
nu au fost făcute modificări și zona de protecția a râului de asemenea nu a 
fost modificată din aceste considerente există litigiu în privința delimitarea 
terenurilor între Agenția Apele Moldovei și Primăria comunei;

8. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii sau drumuri;

9. Nu pot găsi moștenitori la persoanele decedate și terenuri rămân în aer.
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•	 Comuna	Șuri	raionul	Drochia

Satul Șuri a fost menționat documentar în 
anul 1631. Moșia satului avea 23 case în 
1772-73, iar în1817 - 34 de gospodării. 
În comuna Şuri au fost înregistrate 1704 
de gospodării casnice în anul 2004, iar 
mărimea medie a unei gospodării era de 
2.7 persoane. 

În prezent în localitate se realizează prima 
etapă de forarea sondelor arteziene și 
construcția rețelelor de apeduct.

În comună sunt 3800 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20%  se confruntă 
cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele sau prenumele 
proprietarilor de teren;
2. Dimensiunile unor terenuri în natură nu corespund celor indicate în titlurile 
de proprietate;
3. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul,
4. Sunt terenuri, case care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru,
5. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 
într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
6. Sunt câmpuri unde nu sunt drumuri între cotele proprietarilor și din acest 
considerent proprietarii n-au acces la pământul lor.

•	 Satul	Cioburciu	raionul	Ștefan	Vodă

Satele din preajma Nistrului și Prutului, dar și lângă rezervațiile naturale, au o 
atracție aparte față de vietățile sălbatice și sunt nișe ecologice, unde sunt condiții 
foarte bune pentru agricultura ecologică. Problema este că nu apreciem condițiile 
care le avem și nu aplicăm practicile agriculturii ecologice, mai ales acolo undee 
sunt așa condiții prielnice.

S-au întors cocostârcii din țările calde în satul Cioburciu r-l Ștefan-Vodă și este o 
mare bucurie pentru copii, dar și pentru cei adulți. În satul Cioburciu sunt 1200 de 
proprietari a terenurilor agricole  din care 20% au diferite erori). Proprietarii de 
terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 



33

Nr. 1 (38), martie 2020

într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;

3. Mai mult de 50% de terenuri (1800 ha) sunt date în arenda la un agent 
economic, din aceasta cauza mulți proprietari nici nu știu unde se află terenurile 
lor;
4. Lățimea drumurilor între cote sunt de 3,5-4 metri, dar tehnica care utilizează 
agentul economic este 8 metri. Din acest considerent tehnica menționată este 
nevoită să treacă pe cotele oamenilor;
5. Sunt cazuri când terenurile se suprapun cu satele vecine;
6. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul nu conform coordinatelor 
indicate în titlu de proprietate;
7. Sunt cazuri terenuri care nu sunt înregistrate la baza de date Cadastru;
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8. Case nu sunt înregistrate,

9. Drumuri nu sunt înregistrate;
10. Nu sunt înregistrate grădini conform articolul 11;
11. Există probleme când pădurea se extinde pe terenuri agricole, și din aceasta 
cauza apar litigii cu Agenția Moldsilva;
12. Un agent economic a construit stație de pompare a apei din râul Nistru, 
infrastructura pentru irigare, dar din cauza birocrației a Apelor Moldovei nu 
poate primi autorizație, ca rezultat nici nu poate beneficia de subvențiile pentru 
irigare, nici să poată utiliza apă menționată.

Nicolae Ciubotaru,
Manager de proiect, 
AO BIOS

SĂ ÎNVĂŢĂM CEVA NOU

•	 Agricultura	spirituală.	Partea	2.

S-a presupus că putem obține certitudine în cunoaștere 
doar printr-o astfel de separare. Această doctrină a separării 
ne-a învățat să vedem lumea în fragmente în loc de relații. 
Și asta a schimbat totul! Această teorie a fragmentării încă 
mai formează cea mai mare parte a vieții noastre moderne 
de astăzi. Acest lucru este evident în disciplinele academice 
rigide ale sistemelor noastre de învățământ, unde se presupune 
că cunoștințele cele mai fiabile sunt cunoștințe izolate 
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de contextul său și reduse la date discrete. Sau sistemul medical, care tratează 
pacientul ca un apparat, în care poți îrepara sau înlocui un detalia, fără a ține cont 
de întreg. La fel sunt administrate și majoritatea afacerilor. Succesul în majoritatea 
întreprinderilor se măsoară doar prin indicatorul de rentabilitate a investițiilor, 
acordând puțină atenție relațiilor, pe care se bazează acele afaceri. 

Aceeași fragmentare a devenit un model al agriculturii moderne. Randamentul, 
separat de orice altceva în cadrul fermei, a devenit singurul indicator important 
al agriculturii de succes. Paul Thompson a ajuns la concluzia că principiul etic 
unic, care informează acum deciziile fermierilor, este „să producă cât mai mult, 
indiferent de costuri”.

Această doctrină de fragmentare este acum adânc înglobată în cultura noastră. În 
consecință, sistemele noastre educaționale au produs acum mai multe generații de 
ingineri care inventează tehnologii ce acordă puțină atenție consecințelor ecologice 
ale invențiilor lor. Industriile noastre sunt înclinate să trateze consumatorii ca pe 
niște ținte ale mesajelor proiectate cu grijă, care sunt transmise la aceștia pentru 
a le manipula deciziile de cumpărare, în loc să-i trateze ca participanți activi și 
conștienți în piață. 

În agricultură, aceeași doctrină de fragmentare ne-a determinat să ne concentrăm 
atât de restrâns toate resursele asupra creșterii randamentelor unui șir mic de culturi, 
încât nu am observat că resursele ecologice necesare menținerii productivității au 
fost subminate. În consecință, am produs un peisaj atât de fragil, încât ne lasă la 
marginea prăpăstiei. Pe scurt, doctrina de separare și fragmentare încorporate în 
viziunea mondială a revoluției științifice, ne-au determinat să trecem cu vederea 
informații vitale despre lumea noastră - informații despre relații, interdependențe 
și proprietăți emergente - toate vitale pentru sustenabilitatea economică, socială și 
ecologică. 
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Situația actuală, la care ne-a adus știința modernă nu trebuie să ne aducă la concluzia 
că știința și tehnologiile sunt rele. Probabil că nimeni dintre noi nu ar fi prea încântat 
să ne întoarcem să trăim într-o lume pre-tehnologică, atunci când oamenii aveau 
puțină protecție împotriva dezastrelor naturale sau a animalelor de pradă și trăiau 
cu mai multe pericole planându-le asupra existenței zilnice.  La fel stau lucrurile 
și în agricultură.  Nu am dori să ajungem din nou la situația, în care nu există 
suficientă hrană sau în care nu ar exista siguranță a diversității acesteia.  Dar a 
apărut necesitatea de a elabora noi teorii, care să țină cont de interdependența și 
interconectivitatea tuturor elementelor naturii și a acestora cu omul. 

De ex., Goethe afirma că întregul nu poate fi niciodată redus la suma părților sale; în 
realitate întregul devenind mereu prezent în fiecare dintre părți. Nici natura nu poate 
fi redusă la materie și mișcare în opinia lui Goethe și cu siguranță nu era mecanicistă. 
Pentru Goethe natura este un sistem viu, foarte dinamic, investit cu proprietăți 
emergente. Această calitate dinamică l-a atras pe Rudolf Steiner spre viziunea lumii 
a lui Goethe și l-a determinat să pună la îndoială validitatea științei „materialiste”, 
care devenise populară în rândul fermierilor. În prelegerile sale de agricultură 
susținute în 1924, Steiner sugera să îmbrățișăm o știință mai „spirituală”. Steiner 
a recunoscut potențialul pericol, pe care știința materialistă modernă îl prezenta 
pentru agricultură, deoarece ultima a schimbat modul în care fermierii își percepeau 
și își gestionau fermele. În prelegerile sale, el și-a îndemnat ascultătorii să se opună 
activ practicilor agricole care erau „legate de viziunea materialistă modernă” și să 
ignore studiile bazate exclusiv pe „productivitatea fermei”. El susținea că„ știința 
spirituală” le-a ajutat fermierilor să recunoască că fermele sunt „înrădăcinate în 
întreaga gospodărie a naturii”.  Steiner nu a fost singurul intellectual, care a pus sub 
semnul întrebării industrializarea agriculturii. Ulterior au apărut susținători ai unui 
șir întreg de alternative.
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Una dintre aceste alternative a fost mișcarea de „cultivare a humusului”, care insista 
că agricultura nu își poate menține niciodată productivitatea fără a susține conținutul 
de humus al solului. Descrierea detaliată a lui Darwin a activității viermilor de 
pământ a stabilit, pentru prima dată, rolul critic, pe care îl joacă fauna solului în 
dezvoltarea solurilor fertile. Opera lui Darwin a arătat cât de nerezonabilă e teoria 
lui Bacon și că există valoare în studiul naturii. În 1943 Albert Howard a publicat 
un testament agricol care a devenit un text standard pentru mulți fermieri cu privire 
la humus. Howard a susținut că menținerea fertilității solului e esențială pentru 
supraviețuirea civilizației umane și a subliniat importanța creșterii humusului în 
menținerea sănătății solului. 

O a doua mișcare, care poate fi numită „sisteme agricole complexe”, a apărut la 
începutul secolului XX, în mare parte ca răspuns la scrierile lui F. H. King, care 
a pus sub semnul întrebării suprasimplificarea agriculturii industriale. Cele două 
lucrări pentru care King a devenit cunoscut au fost ”Fermierii celor patruzeci de 
secole” (1911) și ”Managementul solului” (1914). King a înțeles că productivitatea 
nu poate fi menținută la nesfârșit, fără a contribui la restaurarea ecologică a solului. 
Filosofia agriculturii organice a apărut în anii 1940. Lord Northburne a folosit 
mai întâi termenul „organic” pentru a descrie ferma ca fiind un „organism”, în 
care părțile fermei sunt orchestrate într-un întreg funcțional. Aceste idei au fost 
prezentate în „Look to the Land” (1940). În 1943, Lady Eve Balfour a publicat ”The 
Living Soil” (”Solul viu”), care a fost mult timp un fel de manual al fermierilor 
ecologici, iar E. Faulkner a publicat ”Plowman's Folly” (”Prostia plugarului”) în 
același an. Lucrările lui Faulkner au fost citite pe scară largă și de către agricultori 
care aveau dubii cu privire la industrializare. Ulterior, activitatea lui Faulkner a 
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devenit o resursă pentru susținătorii agriculturii durabile. Lucrarea doamnei 
Liberty Hyde Baily, decană la Colegiul de Agricultură al Universității Cornell,  
„The Holy Earth” (”Pământul sfânt”) (1915), lucrările lui Louis Bromfeld (1946) 
precum și cele ale lui Aldo Leopold (1948) au contribuit la o mai bună înțelegere 
a „laturii spirituale” a agriculturii. Afirmația lui Aldo Leopold că probabil nu vom 
putea niciodată să avem o conservare semnificativă fără să cultivăm o „conștiință 
ecologică” a determinat necesitatea dezvoltării unei componente spirituale, a unei 
etici funciare, în agricultură.

De când Descartes a insistat că faptele și valorile trebuie păstrate în lumi separate, 
atât oamenii de știință, cât și fermierii au fost reticenți să folosească cuvântul 
„spiritualitate” în legătură cu știința sau agricultura. Poate că acesta este unul dintre 
motivele, pentru care activitatea lui Rudolph Steiner și cea a Liberty Hyde Baily 
în agricultură nu au fost luate în serios în agricultura modernă. Dar asta începe 
să se schimbe. Cuvântul „spiritual” începe acum să apară în numeroase cercuri 
intelectuale. Peter Senge și colegii săi se referă constant la aspectele spirituale ale 
comportamentului organizațional în noua lor carte ”Prezență”. Morris Berman 
apelează fără încetare la o „reîncântare a lumii”, care „să îmbrățișeze valoarea fără 
a sacrifica faptele”. Harold Morowitz sugerează că universul nostru a trecut prin 
28 de etape de emergență pentru a-și atinge starea de existență prezentă și că cea 
de-a 28-a etapă în care ne aflăm în prezent este „spiritualul”, pe care el îl descrie „o 
încercare de a atribui sens celorlalte emergențe”.  Antropologul Jeremy Narby, după 
ce a călătorit în întreaga lume pentru a-i vizita pe unii dintre oamenii de știință de 
seamă din ziua de azi, a ajuns la concluzia că există „inteligența” în toată natura - 
chiar și în plante, care comunică prin semnale chimice care nu sunt atât de diferite 
de semnalele chimice utilizate de neuronii din creierul uman. Iar Marcia Bjornerud 
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chiar sugerează că nu există o separare atât de mare între noi și stânci. „Greșeala 
noastră”, scrie ea, e că „uităm că noi [oamenii] suntem, pur și simplu, cei mai mici 
copii dintr-o dinastie veche de generații”. Deci, se dovedește că nu putem fi totuși 
„separați” de restul comunității cosmice. 

Toate acestea ne arată clar că, de fapt, dimensiunea „spirituală” a lumii nu este la 
fel de „separată” de cea fizică, cum și-au imaginat Descartes și Bacon. De fapt, s-ar 
putea susține că „spiritualul” este, pur și simplu, un mod de a înțelege lumea noastră, 
care recunoaște conexiunea și relația cu restul universului în expansiune. Iar în ceea 
ce privește agricultura, acest lucru sugerează că trebuie să începem să acordăm 
cel puțin la fel de multă atenție modului, în care funcționează restul lumii, pentru 
a determina cum să ne dobândim hrana, adăpostul și energia. Trebuie să începem 
să dezvoltăm sisteme de producție, care să fie în concordanță cu funcționarea 
pământului și să renunțăm la crearea unei agriculturi care să se axeze pe randament 
maxim al unei singure culturi într-un singur sezon de creștere. 

A face agricultura în contextul spiritualității ne va determina să acordăm atenție 
tuturor relațiilor în care este implicată agricultura. Cum afectează fermele noastre 
păsările, albinele și viermii de pământ, precum și microorganismele de aer și apă 
și sol? Cum afectează sistemele noastre de producție vacile, porumbul și iarba 
autohtonă din fermele noastre? Cu alte cuvinte, trebuie să începem să acordăm 
atenție relațiilor. După cum ne amintește Craig Holdredge, atunci când tratăm 
o vacă ca pe o fabrică de lapte, a cărei producție de lapte poate fi crescută prin 
modificarea unei părți izolate a fiziologiei vacilor, pierdem din vedere foarte multe 
aspecte importante.

Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS

Surse:
Aldo Leopold, 1948. A County Almanah. 
Frederick Kirschenmann, Spirituality in Agriculture 
http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
Morris Berman, 1981. The Reenchantment of the World. Ithica, NY: Cornell 
University
John P. Reganold, Jerry Glover, Preston K. Andrews and Herbert R. Hillman, 2001, 
“Sustainability of Three Apple Production Systems.” Nature. 19 April, Vol 410. 
926-930. 
Takao Furuno, 2001. The Power of Duck. Sisters Creek, Tasmania, Australia: Tagari 
Publications.
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POLUAREA MEDIULUI

•	 Unele	boli	provocate	de	poluarea	mediului.	

Care sunt bolile și stările maligne provopcate de poluare? 
Mai jos oferim o listă scurtă, însă ea nicidecum nu este 
exhaustivă. Trebuie să menționăm, de asemenea, că 
poluarea determină întrăutățiri ale bolilor deja existente 
sau transformarea în boli mai serioase a vulerabilităților 
ereditare sau dobândite. 

Defecte la naștere. Uneori, când femeile însărcinate 
sunt expuse la substanțe chimice, substanțele nocive 
ajung la făt. Unii dintre bebelușii expusi în acest fel la 
chimicale se nasc cu un organ, țesut sau parte a corpului, care nu s-a dezvoltat într-
un mod normal. Fumatul poate provoca, de asemenea, probleme la naștere. 

Cancerul apare atunci când o celulă sau un grup de celule începe să se înmulțească 
mai rapid decât în mod normal. Pe măsură ce celulele canceroase se răspândesc, 
acestea afectează organele și țesuturile apropiate din corp. În cele din urmă, organele 
nu sunt capabile să își îndeplinească funcțiile normale. Unele tipuri de cancer sunt 
cauzate de substanțe din mediu: fum de țigară, azbest, radiații, substanțe chimice 
naturale și artificiale. 

Emfizemul e cauzat de poluarea 
aerului și fumul de țigară, care 
pot descompune țesuturile 
sensibile din plămâni. Odată ce 
se întâmplă acest lucru, plămânii 
nu se mai pot extinde și contracta 
în mod corect. Unii pacienți cu 
emfizem au stări în care sunt 
nevoiți să respire din baloane de 
oxigen.

Problemele de fertilitate pot fi 
cauzate de expunerea la substanțe 
chimice la locul de muncă sau în 
alte locuri din mediu. 
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Reducerea imunității e 
cauzată frecvent de poluarea 
mediului sau expunerea 
profesională la factori 
nocivi.  Când se întâmplă 
acest lucru, organismul este 
mai vulnerabil la boli și 
infecții, iar bolile durează 
mai mult și au consecințe 
mai grave.

Bolile profesionale sunt frecvent cauzate de substanțe chimice și alți agenți prezenți 
la locul de muncă. Fabricile și laboratoarele științifice pot conține substanțe chimice 
otrăvitoare, coloranți și metale. Unii medicii și alți angajați din domeniul medicinii 
lucrează cu radiații. Astfel de persoane se pot proteja, cel puțin partial, de pericole 
purtând costume speciale și folosind ochelari, mănuși, respiratoare, etc.

Dermatita se manifestă prin piele inflamată, iritată. Unele substanțe chimice care 
provoacă dermatită provin din vopsele, coloranți, produse cosmetice și detergenți. 
Prea mult vânt și soare fac pielea uscată, cee ace exacerbează efectele chimicalelor. 

Bolile renale inclusiv cele, ce conduc la insuficiență renală totală, pot fi cauzate 
de unii poluanți din mediu sau din întreprinderi. Persoanele cu insuficiență renală 
nu pot elimina deșeurile și otrăvurile din sânge. Acestea depind de aparate renale 
scumpe pentru a rămâne în viață. Unele substanțe chimice găsite în mediu pot 
produce leziuni renale. 

Intoxicații cu plumb. 
Uneori, sugarii și copiii 
pun în gură obiecte care 
conțin plumb. Praful de 
plumb, vaporii și apa 
contaminată cu plumb pot 
introduce, de asemenea, 
plumb în organism. 
Plumbul poate deteriora 
creierul, rinichii, ficatul și 
alte organe. Intoxicațiile 
severe cu plumb pot 
produce dureri de cap, 
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crampe, convulsii și chiar moarte. Chiar și cantități mici pot provoca probleme de 
învățare și schimbări de comportament. 

Alergiile și astmul.  Se pot agrava în perioade de poluare intense a aerului, dar 
și prin exacerbare din cauza factorilor naturali, așa ca după perioade de efort fizic 
sau în timpul schimbărilor bruște ale vremii. Unele deteriorîri pot fi declanșate de 
poluanți și alte substanțe chimice din casă. 

Material pregătit de   
Ecaterina Bivol, 
Voluntar, AO BIOS

Surse:
Environmental Diseases from A to Z NIH Publication No. 96-4145 US Department 
of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of 
Environmental Health Science
https://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/environmental_diseases_
environmental_diseases_from_a_to_z_english_508.pdf, 
http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/imppoluari.pdf

SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Schimbarea climei – realitate sau mit? Ce spun savanții și ce ne spune intuiția? 
Partea 1.

Clima Pământului s-a schimbat de-a lungul istoriei. Doar 
în ultimii 650.000 de ani au existat șapte cicluri de avansare 
și retragere a perioadelor glaciare, iar sfârșitul brusc al 
ultimei epoci de gheață, care a avut loc cu aproximativ 
11.700 de ani în urmă, a marcat începutul erei climatice 
moderne - și a civilizației umane. Majoritatea acestor 
schimbări climatice sunt atribuite unor variații foarte 
mici în orbita Pământului, ceea ce modifică cantitatea de 
energie solară, pe care o primește planeta noastră.

Nouăzeci și șapte la sută dintre oamenii de știință din domenii climatice sunt de 
acord că probabilitatea e extrem de mare că tendințele de încălzire a climei, care au 
devenit vizibile în secolul trecut, se datorează activităților umane, iar majoritatea 
organizațiilor științifice de cel mai înalt nivel din întreaga lume au emis declarații 
publice, care susțin această poziție.
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Dovezile științifice că încălzirea sistemului climatic are loc în realitate, sunt fără 
echivoc. Comisia Interguvernamentală privind Schimbările Climatice a Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei a emis un șir de 
declarații în acest sens, esența acestora rezumând-se la cele descrise în continuare.

Tendința actuală de încălzire are o semnificație deosebită, deoarece putem afirma cu 
aproximativ 95 la sută probabilitate că încălzirea globală are loc, preponderent, din 
cauza activității umane, care, de la mijlocul secolului XX a început să se desfășoare 
într-un ritm inedit de-a lungul deceniilor până în mileniul 21 și a continuat de lungul 
celor 2 decenii ale acestui nou mileniu.

Sateliții, care circulă pe orbita Pământul 
și alte progrese tehnologice, au permis 
oamenilor de știință să vadă imaginea 
de ansamblu a fenomenului schimbării 
climei, colectând multe tipuri diferite 
de informații despre planeta noastră și 
clima acesteia la scară globală. Acest 
volum mare de date, colectat de-a 
lungul mai multor ani, relevă semnalele 
unei clime în schimbare, iar după datele 
vizibile din aceste an, - ale unei clime în 
schimbare vertiginoasă.

Proprietatea dioxidului de carbon și a altor gaze de a capta căldura a fost demonstrată 
la mijlocul secolului al XIX-lea. Capacitatea acestor gaze de a afecta transferul de 
energie infraroșie prin atmosferă este fundamentată științific de fizicieni și chimiști. 
Nu există nicio îndoială că nivelurile sporite de gaze cu efect de seră conduc la 
încălzirea Pământului.

Învelișul de gheață, care se extinde din Groenlanda, Antarctica prin ghețarii munților 
tropicali arată că clima Pământului reacționează tot mai profund la schimbările 
nivelului gazelor cu efect de seră. Unele dovezi despre perioada antică, găsite și 
în inelele copacilor, sedimentele oceanice, recifurile de corali și straturile de roci 
sedimentare confirmă acest lucru. Aceste dovezi antice sau paleoclimatice relevă 
că încălzirea actuală are loc de aproximativ zece ori mai repede decât rata medie a 
încălzirii datorată recuperării în urma perioadei glaciare.

Temperatura medie a suprafeței planetei a crescut cu circa 0,9 grade Celsius de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, schimbare determinată în mare parte de conținutul 
sporit al dioxidului de carbon și de alte emisii provocate de om în atmosferă. Cea 
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mai mare parte a încălzirii a avut loc în ultimii 35 ani, cei cinci cei mai călduroși 
ani fiind înregistrați începând cu anul 2010. Nu numai că anul 2016 a fost cel mai 
călduros an din perioada înregistrărilor datelor climatice, dar opt dintre cele 12 luni 
care alcătuiesc anul - din ianuarie până în septembrie, cu excepția lunii iunie - au 
fost cele mai calde luni din istoria înregistrărilor pentru lunile respective. 

Oceanele au absorbit o mare parte din această căldură sporită, cei 700 de metri ai 
startului de suprafață al oceanelor indicând o încălzire de peste 0,2 grade Celsius 
din anul 1969.

Grosimea gheții în Groenlanda și Antarctica s-a redus. Datele obținute din un 
experiment NASA privind gravitatea și recuperarea climei arată că Groenlanda a 
pierdut în medie 286 miliarde de tone de gheață pe an în perioada 1993-2016, în 
timp ce Antarctica a pierdut aproximativ 127 de miliarde de tone de gheață pe an în 
aceeași perioadă de timp. Rata pierderii masei de gheață din Antarctica s-a triplat 
în ultimul deceniu.

Ghețarii se retrag aproape 
peste tot în lume - inclusiv 
în munții Alpi, Himalaya, 
Anzi, Rockies, Alaska și 
Africa. Observațiile prin 
satelit dezvăluie că cantitatea 
de zăpadă de primăvară din 
emisfera nordică a scăzut 
în ultimele cinci decenii și 
că zăpada se topește mai 
devreme.

Nivelul mării la nivel global a crescut cu aproximativ 20,3 centimetri în secolul 
trecut. Cu toate acestea, rata din creștere a nivelului mării din ultimele două decenii 
este aproape dublă față de secolul trecut și se accelerează câte puțin în fiecare an.

Numărul de evenimente de temperaturi ridicate înregistrate în lume a crescut, pe 
când numărul de evenimente înregistrate de temperaturi joase s-a redus semnificativ 
începând cu anul 1950. De asemenea, umanitatea a fost martoră la un număr tot mai 
mare de evenimente cu precipitații intense.

De la începutul Revoluției industriale, aciditatea apelor de suprafață alwe oceanelor 
a crescut cu aproximativ 30%. Cantitatea de dioxid de carbon absorbită de stratul 
superior al oceanelor crește cu aproximativ 2 miliarde de tone pe an.
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Toate aceste fapte, dar și intuiția noastră, în combinație cu experiența de adaptare 
a propriului corp la încălzirea vizibilă a climei, ne spun convingător că oamenii 
trebuie să-și schimbe cardinal modul de viață, de consum, de comportament față 
de natură.  Totuși, mulți dintre noi, inclusiv unii cercetători, politicieni, influenseri, 
factori de decizie locali și centrali, încearcă să caute motive pentru a nu realiza 
aceasta schimbare, care sigur va duce la unele sacrificii, la reducerea nivelului de 
confort, la reducerea luxului, cu care mulți s-au obișnuit și pe care se tem să-l piardă. 
Pentru aceasta, ei, acești oameni care nu doresc sa vadă realitatea, au născocit un 
șir de mituri și le-au fundamentat, iar mulți dintre noi chiar le le credem, deoarece 
în acest caz nu ni se cere să facem schimbări sau sacrificii.  Declarăm sus și tare 
că schimbarea climei nu există și mergem înainte cu pași rapizi spre marginea 
prăpastiei.

Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS

INFORMAȚII DIN CALENDARUL ECOLOGIC
 

•	 Ziua	Mondială	a	Zonelor	Umede

Pentru prima dată această zi a fost celebrată în anul 1997 pentru a marca semnarea 
Convenției asupra Zonelor Umede (Convenția Ramsar), care a avut loc la 2 februarie 
1971, în orașul iranian Ramsar, pe coasta Mării Caspice. Această zi se sărbătorește 
în fiecare an, pentru a sublinia necesitatea de a menține caracterul ecologic al 
zonelor umede și importanța unei planificări “înțelepte”, spre a putea avea o utilizare 
durabilă. În fiecare an, agenții guvernamentale, organizații non-guvernamentale și 
grupuri de cetățeni au contribuit prin diverse acțiuni la informarea opiniei publice 
despre valoarea zonelor umede și a beneficiilor acestora, în general. Ele  promoveaza 
conservarea și utilizărea raționala a zonelor umede. Zonele umede pot constitui 
valori economice, sociale și de mediu importante. In cazul unei gestionări durabile 
vor oferi beneficii pentru generațiile viitoare. Creșterea gradului de conștientizare 
și de înțelegere corectă a valorilor și a serviciilor oferite de către zonele umede este 
esențială pentru a asigura conservarea și utilizarea lor chibzuită. Genericul Zilei 
Mondiale a Zonelor Umede din acest an este ,,Viața prosperă în zonele umede” 
 
Zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente 
sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv 
întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri. Ele sunt 
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zone în care saturaţia cu apă este factorul determinant al naturii solului, precum 
şi al tipurilor de comunităţi vegetale şi animale care trăiesc în sol şi la suprafaţa 
solului. Zonele umede direct sau indirect asigură aproape în întregime cantitatea 
de apă dulce necesară consumului uman la nivel mondial şi au un rol important în 
circuitul apei în natură. Cca 40% dintre speciile de pe glob trăiesc și se hrănesc în 
zonele umede. Aceste zone pot constitui resurse valoroase de biomasă vegatală, 
peşte, cherestea, lemn pentru foc, etc. Pot îmbunătăți aspectul peisagistic al zonei 
şi constitui zone pentru recreere, oferă oportunităţi și pentru activităţi ştiinţifice, 
pescuit, vânătoare, etc. Sunt veritabile filtre naturale, funcţionând ca o adevarată 
staţie de depoluare a apei.
 
Ele oferă apă potabilă, asigură sursă de hrană și loc de adăpost și pentru milioane de 
oameni, protejându-ne de inundații, secetă și alte dezastre naturale și, nu în ultimul 
rând, zonele umede stochează mai mult carbon decât oricare alt tip de ecosistem. 
În ciuda faptului că acoperă doar 3% din suprafața Pământului, zonele umede 
stochează 30% din totalul de carbon, dublu față de păduri, dar rata de degradare în 
comparație cu acestea din urmă este mult accelerată. Zonele umede menţin  aerul 
umed datorită nivelului ridicat ale apei și abundenței de plante. Acestea răcesc în 
mod natural aerul din împrejurime.
 
Conform datelor semnatare ale Convenției Ramsar sunt 168 de state cu aproximativ 
2.186 zone umede în lume ce ocupă o suprafață de peste 2 mln. de ha.
  
Republica Moldova a ratificat Convenţia Ramsar prin Hotărârea Parlamentului       
nr. 504 -XIV din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei convenţii în anul 2000. 
Printre teritoriile incluse ca Zona Ramsar, sunt următoarele: „Lacurile Prutului de 
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Jos”, „Nistrul Inferior”, Zona Ramsar „Unguri-Holoşniţa”. Modul de gestionare și 
administrare a zonelor  RAMSAR este stabilit în Regulamentul-cadru al zonelor 
umede de importanță internațională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 
14 iunie 2007. Protecţia zonelor umede este un obiectiv important pentru Republica 
Moldova în contextul recunoaşterii economiei verzi ca fiind economia viitorului.
 
Responsabilitatea de starea ecologică a zonelor umede aparţine autorităţilor publice 
centrale şi celor locale, agenţilor economici, beneficiarilor de terenuri proprietate 
publică şi privată, precum și societății civile. Astfel, toţi trebuie să depunem 
eforturi necesare pentru menţinerea, protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a 
patrimoniului natural din cadrul zonelor umede.

•	 Ziua	Mondială	a	Apei

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro 
a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devenea 
Ziua mondială a apei (rezoluţia 47/193), prima zi oficială fiind marcată în 1993. 
Această zi se concentrează pe importanţa apei potabile, având ca scop atragerea 
atenţiei asupra celor peste două miliarde de oameni care trăiesc fără acces la apă 
sigură. Un obiectiv principal al Zilei mondiale a apei este de a sprijini atingerea 
Obiectivului 6 pentru Dezvoltare Durabilă: apă şi canalizare pentru toţi până în 
2030, de pe Agenda 2030 a ONU. În anul curent, Ziua Mondială a Apei este axată 
pe problema schimbărilor climatice în raport cu necesitatea protejării surselor de 
apă și se concentrează pe susținerea eforturilor pentru realizarea obiectivului de 
dezvoltare durabilă 6: Apă și sanitație pentru toți până în anul 2030.
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 Campania având ca temă ''Apa: averea noastră comună'' şi-a propus să evidenţieze 
modalităţile prin care utilizarea corectă a apei va ajuta la reducerea inundaţiilor, 
a secetei şi a poluării şi va contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice. 
Accesul la apă şi canalizare este o condiţie prealabilă pentru susţinerea vieţii şi un 
drept uman declarat. Apa este vitală pentru dezvoltarea durabilă - de la sănătate şi 
nutriţie, la echitatea de gen şi economie. În următorii ani, provocările noastre legate 
de apă vor necesita soluţii urgente. Cerinţele crescânde ale unei populaţii în creştere 
şi ale unei economii globale în curs de dezvoltare rapidă, combinate cu efectele 
schimbărilor climatice, vor agrava lipsa accesului la apă şi canalizare pentru uz 
casnic.

An de an au fost organizate evenimente cu această temă. Astfel, pentru a accelera 
eforturile de a face faţă provocărilor legate de apă, Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite a declarat 2018-2028 drept Deceniul Internaţional de Acţiune ''Apa pentru 
dezvoltare durabilă''. Deceniul de acţiune pentru apă a început odată cu marcarea 
Zilei mondiale a apei, din 22 martie 2018 şi se va încheia la celebrarea din 22 martie 
2028.

Mesajele cheie ale Zilei Mondiale a Apei sunt:
• Nu ne putem permite să așteptăm. Autoritățile, factorii de decizie trebuie 
să abordeze problemele legate de siguranța resurselor de apa în planurilor de 
acțiune pentru adaptarea la schimbările climatice.
• Apa poate ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Există soluții de 
acordare a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație durabile, accesibile și 
sigure.
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• Fiecare din noi își are rolul său. În viața de zi cu zi, putem lua măsuri destul 
de simple pentru a soluționa unele problemele asociate schimbărilor climatice, 
inclusiv:

► Faceți un duș mai puțin de cinci minute.
► Nu aruncați resturile de alimente.
► Deconectați aparatele electrice.
► Fii inteligent când faceți cumpărături.

Colegiul de redacție

DIVERTISMENT

Citate	despre	natură

De ce se înseninează cerul atât de frumos după o grea și fertilă ploaie? Ca să arate 
că e o mai mare bucurie de a da, decât de a primi.  L. Blaga

***
Oamenii cultivă cinci mii de trandafiri în aceeași grădină... și nu găsesc ceea ce 
caută...Și totuși, ceea ce caută ar putea fi găsit într-un singur trandafir sau într-un 
singur strop de apă... Dar ochii sunt orbi.  Cu inima trebuie să cauți.  A de S. - 
Exupery

***
Simțim că o civilizație are aceeași fragilitate ca și o viață.  P. Valery

***
Semănând grâu, vei recolta o dată; sădind un copac, vei recolta de zece ori; instruind 
un popor, vei recolta de o sută de ori.  Proverb chinez 

***
Lucrurile mărunte pot produce multe încurcători.  Un spin, oricât ar fi de mic, îl 
face pe călător să-și oprească pasul.  O celulă mică și invizibilă poate distruge un 
organism sănătos.  Amintirea unei clipe de frică din trecut poate face ca lașitatea să 
reapară în fiecare dimineață.  O fracțiune de secundă deschide garda pentru lovitura 
fatală a dușmanului.  P. Coehlo

***
Fii ai unui timp îmbătat de materie, progresul ni se părea că înseamnă desăvârșirea, 
mașinile – cheia asemănării cu Dumnezeu, luneta și microscopul – organe ale 
cunoașterii.  Dar sub învelișul nostru tot mai lustruit și sclipitor, sub toate straiele 
în care ne înfășurăm ca niște magicieni, am rămas în continuare goi și primitivi 
precum oamenii pădurilor și stepelor.  E.  Junger

***
Omul are în fața lui un viitor, un viitor de nebunie și de pericol, dar și unul de 
speranță și forță.  J. d’Omersson
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***
Nu aștepți viitorul cum aștepți un tren. Viitorul îl faci.  G. Bernanos

Să	zâmbim1 

***
Un om mergea liniștit prin deșert când deodată ia o palmă. Se uită în dreapta, în 
stânga, în spate, nimeni. Se uită în sus: senin. Mai merge și iarăși ia o palmă. Se uită 
în dreapta, în stânga, în spate, nimeni. Se uită în sus: senin. Merge mai departe: la 
fel, iarăși ia o palmă. Se uită în dreapta, în stânga, în spate, nimeni. Se uită în sus: 
senin. Și așa a luat trei palme din senin.

***
Trei lilieci pe o creangă, doi cu capul în jos, unul cu capul în sus. Unul dintre cei cu 
capul în jos zice: „Uite, mă, ăsta iar a leșinat!”.

***
Ce au în comun un elefant și o zebră?           
- Amândoi au trompe, cu excepția zebrei.

***
Alex:-Ce merge pe sub pământ, si începe cu O ?
Radu:-Nu știu.
A:-O râmă. Ce merge pe sub pământ si începe cu D ?
R:-Nu știu.
A:-Doua râmă e.-Ce merge pe sub pământ si începe cu T ?
R:-Trei râmă.
A:-Nu !Tot o râmă!

***
Un psiholog Canadian vinde un video, care te învață cum să testezi IQ-ul câinelui 
tău.  Iată cum se face.  Dacă ai cheltuit $12,99 pentru acest video, câinele tău e mai 
deștept ca tine. Jay Leno

***

______________________
1Preluate de pe https://www.gluma.eu/bancuri-cu-pescari-si-vanatori/
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