
Ce legătură are atitudinea noastră față de Natură și coronavirusul 

 

Ecologul și cercetătorul bolilor animalelor, Thomas Gillespie, scrie: „Nu sunt deloc surprins de 

epidemia de coronavirus. Majoritatea agenților patogeni încă nu sunt 

descoperiți. Vedem  doar vârful icebergului. Oamenii creează condițiile 

pentru răspândirea bolilor prin reducerea barierelor naturale dintre 

animalele gazdă, în care virusul circulă în mod natural, și ei înșiși. Noi 

suntem siguri că apariția gripei pandemice e inevitabilă; ne putem aștepta la 

mortalitate umană majoră; ne putem aștepta și la alți agenți patogeni cu alte 

impacturi. O boală precum Ebola nu se răspândește cu ușurință. Dar dacă o 

boală cu o rată a mortalității Ebola se va răspândi cu o viteză asemănătoare 

cu cea a rujeolei ar fi catastrofal".  Fauna sălbatică este în condiții de stres 

peste tot. Multe specii, care trăiau separat, acum se îngrămădesc împreună, 

dar vin și în contact mai apropiat cu omul. 

 

Totuși, această situație este, în mare măsură, ignorată de cercetători și de factorii de decizie. 

Richard Ostfeld, cercetător la Cary Institute of Ecosystem Studies din Millbrook, New York, care 

este unul din promotorii științei emergente numite sănătate planetară susține: ”Există această 

înțelegere greșită în rândul oamenilor de știință și al publicului că ecosistemele naturale sunt sursa 

pericolului pentru om. E o greșeala. Natura reprezintă amenințări, este adevărat, dar activitățile 

umane sunt cele care aduc adevăratele daune. Riscurile pentru sănătate într-un mediu natural pot 

fi mult mai grave atunci când intervenim în acesta". 

 

Ostfeld afirmă că șobolani și lilieci, care au legătură puternică cu răspândirea directă și indirectă a 

bolilor zoonotice se simt foarte bine atunci când perturbăm habitatele naturale. Ei sunt cel mai 

probabil agenți de transmisie a patogenilor.  Cu cât mai mult deranjăm pădurile și habitatele, cu 

atât ne aflăm în pericol mai mare”, spune el. 

 

Felicia Keesing, profesor de biologie la Bard College, New York, studiază modul, în care 

schimbările de mediu influențează asupra probabilității ca oamenii să fie expuși la boli infecțioase. 

„Când erodăm biodiversitatea, vedem o proliferare a speciei, care poate transmite boli noi”. 

 

Cercetătorii arată ca o altă sursă potențială este comerțul foarte profitabil cu animale sălbatice.  În 

lume există numeroase piețe de animale sălbatice care își aduc ”aportul” la proliferarea bolilor 

animalelor.  În piețele urbane din Africa, de exemplu, se vând maimuțe, lilieci, șobolani, 

numeroase specii de păsări, mamifere, rozătoare și insecte.  Piața din Wuhan, considerată de 

guvernul chinez ca sursă de infectare cu Covid-19, comercializa numeroase specii de fauna 

sălbatică în stare vie, așa ca pui de lup, salamandre, crocodili, scorpioni, șobolani, veverițe, vulpi, 

broaște țestoase și altele, multe din ele ca sursă de hrană pentru oameni.   

 

“Piața de fauna sălbatică din Lagos e 

renumită. Este ca o bombă nucleară care 

stă să explodeze în orice minut. Dar nu este 

corect să demonizăm locurile, care nu au 

frigidere. Aceste piețe tradiționale 

furnizează o mare parte din produsele 

alimentare pentru Africa și Asia”, spune 

Jones.  

 

Dar, ce putem face ca să reducem aceste 

riscuri.  Este evident că nu le mai putem 



elimina pe deplin, din cauza degradării deja existente a mediului natural.  Dar ceva se poate face, 

totuși, pentru un viitor mai sigur.  

 

Se întrevăd câteva intervenții, care ar trebui 

acceptate și promovate de factori de decizie 

naționali și internaționali, populația ale 

tuturor țărilor, însă acestea nu sunt 

exhaustive. 

 

1. Schimbarea trebuie să vină atât din 

societățile bogate, cât și din cele 

sărace. Cererea de lemn, minerale și 

resurse din nord sau țările bogate 

conduce la degradarea peisajelor și perturbări ecologice în sud sau în țările sărace, iar 

aceasta determină bolile.  Trebuie să diminuăm cardinal această cerere.  Omul poate trăi 

cu mult mai puțin decât consumă astăzi în materie de energie, locuințe, mobilă, 

combustibil, călătorii, hrană, îmbrăcăminte, hârtie, etc., etc., etc. 

2. Diminuarea cererii de animale exotice din țările bogate și cele sărace deopotrivă prin o 

paradigmă nouă asupra alimentației omului.  

3. Dezvoltarea economică trebuie regândită cu accent mai puternic pe dezvoltarea verde 

adevărată, nu mimată.  Economiile țărilor nu trebuie să se bazeze pe degradarea resurselor, 

ci invers, pe protejarea lor, pe incorporarea practicilor milenare de producție în sisteme mai 

mici, care nu perturbă mediul natural.  

4. Restaurarea zonelor naturale degradate și a legăturilor și conexiunilor dintre acestea pentru 

bunăstarea și diversitatea faunei sălbatice. 

5. Diminuarea efectelor globalizării și a globalizării propriu-zise. 

6. Abordarea mult mai serioasă a încălzirii globale, care permite o răspândirea a patogenilor 

în zone, unde nu au inamici naturali. 

7. Diminuarea drastică a poluării, 

care duce la dispariția speciilor și a 

multor inamici naturali ai ceea ce 

numim patogeni. 

8. Protecția mediului trebuie 

ridicată la cu totul alt nivel în fiecare 

societate, populație, comunitate de 

oameni, grup profesional, familie, 

persoană individuală. 
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