
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, 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 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. 

 

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.   
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