
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. 

 

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? 

 

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, 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  

 

 

 


