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Mediul `nconjur\tor – Problem\
fundamental\ a lumii contemporane
~N URMA PARCURGERII ACESTUI CAPITOL
VE}I PUTEA REALIZA:
 prezentarea elementelor mediului
`nconjur\tor;
 utilizarea unei terminologii specifice;
 explicarea rela]iilor de interac]iune `ntre
componentele mediului `nconjur\tor;
 localizarea spa]ial\ a elementelor
mediului;
 perceperea diversit\]ii teritoriale a
tipurilor de mediu;
 explicarea interac]iunii dintre
societatea uman\ [i mediul ei de via]\.
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I

1. MEDIUL ~NCONJUR|TOR –
ASPECTE GENERALE
ELEMENTE INTRODUCTIVE

În orice punct al suprafe]ei terestre întâlnim un anumit spa]iu care ne înconjoar\. Noi
percepem spa]iul situat `n imediata noastr\
apropiere, dar este evident c\ el se continu\ [i
la o anumit\ distan]\. Acest spa]iu, cu care
ne-am obi[nuit atât de mult, formeaz\ „mediul” nostru de via]\.
Dac\ ne afl\m `n zona calotei glaciare, din
Antarctica sau din Groenlanda (Fig. 1), observ\m întinderea alb\ [i înghe]at\ din jurul nostru, sim]im frigul persistent [i puternic. ~n
Sahara (Fig. 2) vom observa `ntinderea mare
de nisip [i de pietre, soarele luminos [i puternic [i c\ldura din jurul nostru.
În p\durea ecuatorial\ (Fig. 3) întâlnim o
vegeta]ie foarte abundent\, o varietate de animale; este foarte cald, umiditatea este ridicat\,
plou\ des, aerul este aproape nemi[cat.
Într-un ora[ mare (Fig. 4) întâlnim foarte
mul]i oameni, cl\diri, str\zi, ma[ini, reclame, o
circula]ie intens\ (a oamenilor [i a ma[inilor),
pu]ini arbori [i un aer mai înnec\cios.
Comparând doar aceste patru situa]ii,
observ\m c\ exist\ numeroase deosebiri între
ele, dar [i anumite elemente comune.
Deosebirile principale sunt foarte u[or de
observat `n varia]ia elementelor: temperatur\,
prezen]a apei, vegeta]ia, gradul de prezen]\
uman\ etc.
Asem\n\rile vizibile sunt acelea legate de
existen]a unor elemente invariabile: aer, ap\,
vegeta]ie, substratul oferit de relief, oamenii [i
activit\]ile lor.
Toate aceste elemente perceptibile direct,
„vizibile”, reprezint\ o parte din mediul în
care î[i desf\[oar\ activitatea omul [i societatea omeneasc\, fiind astfel „mediul înconjur\tor” al omului, pe care geografii îl numesc
„mediu geografic”.
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Dintre acestea, anumite componente sunt
aparent mai importante: aerul care ne `nconjoar\, suportul oferit de suprafa]a terestr\ pe
care ne deplas\m [i hrana (oferit\ de lumea
vie) pe care o consum\m.
În realitate, toate elementele componente,
oricât de mici ar p\rea, au o anumit\ importan]\ în definirea caracteristicilor mediului
înconjur\tor (DOC 1).
Acest mediu observabil direct este foarte
divers, dar cuprinde, sub diverse forme, acelea[i p\r]i componente: un anumit substrat (cu
formele sale de relief), aer, ap\, vie]uitoare, sol,
a[ez\ri, comunit\]i umane, activit\]i economice. ~mpreun\ formeaz\ un sistem (DOC 2).
La acestea se adaug\ elemente de natur\
social\, economic\, psihologic\, „oceanul” informa]ional din jurul nostru, caracteristicile
comunit\]ilor umane [.a.
Mediul perceput direct, care determin\
sau influen]eaz\ activitatea societ\]ii omene[ti, constituie mediul înconjur\tor al acesteia, adic\ mediul ei de via]\.
Se observ\ c\ „mediul înconjur\tor“ este
considerat în raport cu societatea omeneasc\
în ansamblul ei.
Aceast\ dimensiune global\ are sens în
condi]iile în care mediul terestru devine tot
mai mult rezultatul transform\rilor produse
`n urma interven]iei umane (Fig. 5), la scar\
planetar\, iar omenirea `[i exercit\ în ultimele
decenii voca]ia ei „global\”. Spa]iul locuit
(oicumena) cuprinde, în prezent, întreaga
suprafa]\ terestr\.
Exist\ un mediu „imediat”, cu care fiecare
dintre noi vine zilnic `n contact direct [i nemijlocit, apoi un mediu „apropiat” perceput mai
rar [i un spa]iu mai „`ndep\rtat” perceput
ocazional, dar care exist\ `n mod obiectiv.

DIC}IONAR
Antroposfer\ — geosfer\ terestr\ format\ din totalitatea oamenilor (antropos – om); fiind vorba
de societatea uman\ în ansamblul
ei, se utilizeaz\ uneori [i denumirea de sociosfer\.
Geosfer\ — sistem global al
Terrei, cu aspectul unei „sfere” formate din spa]iul unei anumite componente (aer, ap\ etc.).
Natural — element, fenomen
sau proces care exist\ independent
de ac]iunea uman\ [i care apar]ine
caracteristicilor ini]iale ale planetei.
Sistem — ansamblu de elemente aflate în interac]iune, caracterizate printr-o anumit\ structur\
[i coeren]\ interioar\, care realizeaz\ schimburi de materie, de
energie [i de informa]ie cu alte
ansambluri.
Societatea omeneasc\ — ansamblu (totalitate) al oamenilor
care tr\iesc în prezent pe planeta
noastr\ [i care î[i desf\[oar\ activitatea dup\ anumite reguli de convie]uire asumate; cuprinde indivizi, grupuri [i na]iuni.
Oicumen\ — spa]iul locuit [i
locuibil permanent.

 Fig. 1 – Imagine din Groenlanda

 Fig. 2 – Imagine din Sahara

 Fig. 3 – P\dure ecuatorial\

 Fig. 4 – Imagine din San Francisco (SUA)

 Fig. 5 – Mediu natural transformat de om

DOC 1

Componentele mediului `nconjur\tor

Elemente naturale
Aer :
 aerul atmosferic
 aerul din sol
 aerul din ap\
Ap\:
 oceane [i m\ri
 ghe]ari
 ape continentale (râuri, lacuri etc.)
 apa din atmosfer\
 apa din sol
 apa tehnologic\
Relief:
 altitudine
 fragmentare
 forme [i tipuri
 procese geomorfologice
Substrat:
 caracteristici
 resurse
Vie]uitoare:
 plante
 animale
 microorganisme
Sol:
 substan]e anorganice
 substan]e organice
 aer [i ap\
 microorganisme

Elemente antropice
Comunit\]i umane (popula]ia):
 indivizi
 grupuri
 na]iuni
A[ez\ri omene[ti:
 sate
 ora[e
Activit\]i economice:
 agricultur\
 industrie
 transporturi
 servicii
Poluare [i noxe
Infrastructura tehnic\:
 urban\
 industrial\
 de transporturi etc.
Elemente sociale:
 comportament social
 ideologie
 religie
 psihologie
 reglement\ri
Informa]ia (mediul informa]ional):
 limbaj
 mijloace de informare
 [tiin]\ [i tehnologie

DOC 2

Mediului `nconjur\tor ca sistem

Se observ\ c\ unele componente majore
ale mediului `nconjur\tor sunt naturale (aer,
ap\, relief, vie]uitoare, sol, substrat), `n timp
ce alte componente sunt antropice (a[ez\rile
omene[ti, infrastructura, activit\]ile economice etc.).
Componentele majore ale mediului
înconjur\tor (naturale sau antropice) au
anumite p\r]i elementare (elemente), prin
care se manifest\ anumite caracteristici (fizice, geometrice, chimice, biotice etc.) [i care
sunt puse în eviden]\ prin fenomene [i procese (naturale sau socio-economice) aflate
într-o permanent\ interac]iune.
Ele se grupeaz\ pe mari sisteme la nivel
planetar, denumite geosfere.
Sub raportul mediului de via]\ intereseaz\ mai pu]in fiecare geosfer\ `n ansamblul ei, cât mai ales spa]iul de interferen]\ al
acestora.
Astfel, mediul înconjur\tor este în realitate un sistem format din elemente, fenomene [i procese naturale sau antropice aflate
în interac]iune.
Locul geometric al complexit\]ii sale
maxime este suprafa]a scoar]ei terestre
populat\ de comunit\]ile umane.
Aici se interfereaz\ componente ale
geosferelor, mediul natural interac]ioneaz\
cu societatea uman\, constituind `mpreun\
un spa]iu calitativ nou.
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RELA}II ~NTRE ELEMENTELE MEDIULUI
Componentele mediului, elementele,
procesele [i fenomenele care au loc în interiorul acestora, se aflã într-o evolu]ie [i
dinamicã datorate schimburilor de materie,
energie [i de informa]ie între principalele
componente [i între acestea [i alte sisteme cu
care mediul înconjurãtor vine în contact
(fiecare geosferã în parte, interiorul Terrei [i
spa]iul cosmic).
Între diferitele elemente [i pãr]i componente, între diferitele procese [i fenomene care
le caracterizeazã (fiecare considerate ca sisteme componente ale mediului înconjurãtor)
existã rela]ii de interac]iune. Acestea presupun realizarea unui contact sub raport
material, energetic [i informa]ional între sisteme, contact ce are ca efect producerea unor
anumite modificãri în pãr]ile componente [i `n
func]ionarea acestora.
Existã mai multe tipuri de rela]ii, în
func]ie de un anumit sistem de referin]ã.
Astfel, dacã privim reparti]ia spa]ialã a componentelor mediului înconjurãtor, rela]iile
dintre acestea pot fi raportate spa]ial [i le
putem numi rela]ii spa]iale. Dacã privim
fenomenele în evolu]ie [i succesiune temporalã, putem vorbi despre rela]ii temporale. În
multe situa]ii se observã cã existã o condi]ionare directã între un anumit factor (considerat
cauzã) [i rezultatul sãu. În acest caz, rela]ia de
condi]ionare este evidentã [i putem vorbi
chiar despre o rela]ie de tip cauzã–efect.
Existã, de asemenea, mai multe tipuri de
rela]ii, în func]ie de scara (dimensiunea) la
care se exercitã. Cele mai importante sunt
rela]iile majore, care au un caracter fundamental (fiind rela]ii fundamentale) [i se
desfã[oarã la scarã planetarã. Existã [i rela]ii
între elemente ale mediului înconjurãtor care
au o anumitã semnifica]ie la nivel de
mezoscarã (continente, regiuni, unitã]i de
relief) sau microscarã.
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Rela]iile spa]iale se referã la elemente,
procese [i fenomene care existã în mod
simultan pe un anumit spa]iu. Rela]iile
spa]iale eviden]iazã cel mai bine componenta
geograficã a mediului înconjurãtor, [i anume
distribu]ia sau reparti]ia spa]ialã a elementelor, fenomenelor [i proceselor componente (Fig. 1, 2, 3).
Cea mai evidentã dimensiune a rela]iilor
spa]iale este în plan orizontal. Aici existã zone
(climatice, biogeografice, pedogeografice,
naturale etc.), regiuni, areale, fiecare
cuprinzând anumite elemente caracteristice.
Sub raportul mediului înconjurãtor, elementul determinant al rela]iilor spa]iale îl reprezintã zonalitatea geograficã.
Existã, de asemenea, o anumitã distribu]ie
verticalã a elementelor mediului înconjurãtor;
aceasta uneori are aspectul unei stratificãri (în
cazul atmosferei sau al oceanelor) sau aspectul unei dezvoltãri verticale azonale (sistemele
montane).
Rela]iile temporale pun în eviden]ã o
anumitã succesiune în timp a fenomenelor
produse în mediul înconjurãtor. Aceastã succesiune are frecvent [i semnifica]ii cauzale.
Succesiunea fenomenelor [i rela]iile temporale care existã între acestea sunt foarte
evidente în cazul circuitului apei în naturã, al
proceselor geomorfologice terestre (eroziune–transport–acumulare), al circuitelor biogeochimice [i al rela]iilor trofice din ecosisteme.
Rela]iile de condi]ionare permit stabilirea
unui raport între elementul determinant (denumit cauzã) [i produsul sãu (denumit efect).
Uneori rela]iile dintre componentele
mediului `nconjur\tor se desf\[oar\ `n anumite modalit\]i repetabile, sub forma unor ritmuri [i oscila]ii (DOC 1).

DIC}IONAR
Areal — suprafa]\ de teren `n
care este prezent\ o anumit\ caracteristic\ sau un anumit element (de
exemplu: arealul ocupat de un tip
de sol, arealul cu temperaturi negative etc.).
Regiune — suprafa]\ de teren
`n care exist\ un ansamblu de propriet\]i care `i dau o anumit\ caracteristic\ (de exemplu: regiune viticol\, regiune industrial\ etc.).
Zonalitate geografic\ — caracteristica fenomenelor geografice
(`ndeosebi fizico-geografice) de a se
dispune `n anumite fâ[ii paralele
latitudinale ca rezultat al combin\rii mai multor factori rezulta]i din
caracteristicile Terrei ca planet\
(form\, dimensiuni, mi[carea de rota]ie, de revolu]ie, `nclinarea axei).
Zon\ geografic\ — suprafa]\
de teren de forma unei fâ[ii latitudinale cu o anumit\ omogenitate a
unor caracteristici geografice (temperatur\, vegeta]ie, soluri, procese
morfoclimatice etc.).
DOC 1

Ritmuri [i oscila]ii

 zilnice (denumite [i circadiene);
 lunare;
 la anumite intervale de timp
mai mici de o zi (cum ar fi
mareele);
 anuale (cum sunt anotimpurile, succesiunea zi–noapte în
zonele polare);
 la intervale mai mari de un
an, cel mai cunoscut fiind intervalul de 11,2 ani, care reprezintã valoarea medie multianualã a timpului de producere a exploziilor
solare;
 existã [i intervale mai mari,
despre care informa]iile sunt mai
pu]in precise.
Oscila]iile reprezintã reflectarea unui tip special de rela]ii între
anumite componente. Ca exemple
de oscila]ii, men]ionãm valurile,
oscila]ia undelor seismice, oscila]ia câmpului magnetic.

peste 26°C
`ntre 20 [i 26°C
sub 20°C

Tropicul de Nord

Ecuator

Tropicul de Sud

0

2000 km

 Fig. 1 – Temperatura medie anual\ a apei oceanice la suprafa]\

Zona intertropical\ a celor trei oceane se
caracterizeaz\ prin acumul\ri termice diferite
ale apelor oceanice.
~nc\lzirea oceanelor `n lungul ecuatorului [i acumularea de c\ldur\ sunt datorate
mai multor cauze generale (bilan]ul radiativ,
conductibilitatea oceanului) sau locale (forma
bazinului [i a ]\rmurilor, direc]ia de propagare a curen]ilor oceanici).
Oceanul Indian [i m\rile dintre acesta [i
Oceanul Pacific au cele mai mari temperaturi
medii anuale. Oceanul Atlantic este mai cald
spre continentul american decât spre cel african.

mangrove
Provincii biogeografice de reparti]ie a
mangrovelor:
1. Provincia occidental\
2. Provincia oriental\
Tropicul de Nord

1

Ecuator

2

Tropicul de Sud

0

2000 km

Repartizarea vegeta]iei de mangrove reflect\ (pe lâng\ cele dou\ mari regiuni unde
este localizat\) o leg\tur\ foarte strâns\ `ntre
aceast\ vegeta]ie [i condi]iile termice ale
apelor oceanice (temperaturi de peste 20ºC).
Diferen]ierile acestei reparti]ii reflect\, de
asemenea, diferen]ierile termice.
Harta al\turat\ sugereaz\ [i alte rela]ii,
mai pu]in vizibile, cum ar fi cele dintre mangrove [i curen]ii oceanici.

 Fig. 2 – Reparti]ia geografic\ a vegeta]iei de mangrove

extensiunea coralilor `n epoca glaciar\
Provincii biogeografice de reparti]ie a coralilor:
1. Provincia indo-pacific\
2. Provincia atlantic\
Tropicul de Nord

2
1

Ecuator

1
Tropicul de Sud

0

2000 km

 Fig. 3 – Reparti]ia geografic\ a coralilor

Reparti]ia coralilor reflect\, de asemenea,
o leg\tur\ direct\ a acestora cu temperatura
apei oceanice. ~n timpul glacia]iunii, când
temperatura oceanului era mai sc\zut\,
coralii [i-au restrâns arealul doar la partea cea
mai cald\ a oceanelor. Acest fenomen este
reprezentat pe hart\ prin dou\ areale, cel mai
extins fiind `n prezent. Reparti]ia rocilor
coraligene `n diferite momente ale evolu]iei
geologice a Terrei permite reconstruirea unor
condi]ii [i areale similare celor din harta
al\turat\.
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RELA}II FUNDAMENTALE
Rela]iile fundamentale sunt acele rela]ii
care au un caracter global, realizându-se la
nivel planetar prin interac]iunea geosferelor.
Aceste rela]ii au o condi]ionare reciprocã
sesizabilã care se concretizeazã în caracteristici (proprietã]i) relativ stabile ale mediului
înconjurãtor.
Rela]iile fundamentale sunt deci cele care
au o dezvoltare globalã (planetarã) [i au un
rol determinant `n stabilirea structurii [i
func]ionalit\]ii mediului `nconjur\tor.
Ele pot fi realizate între elementele naturale ale mediului (Fig. 1), între elementele
antropice [i între elementele naturale [i cele
antropice (rela]ii om-naturã).

A. RELA}II FUNDAMENTALE
~NTRE ELEMENTELE NATURALE
ALE MEDIULUI ~NCONJUR|TOR
Subsistemul natural al mediului are legãturi cu sistemele exterioare, cum ar fi spa]iul
cosmic [i interiorul Terrei, precum [i cu subsistemul antropic.
Un exemplu de rela]ii fundamentale, care
au un caracter global, `l reprezint\ sistemul de
condi]ion\ri oferit de forma [i mi[c\rile Terrei
asupra caracteristicilor naturale de baz\ ale
planetei reflectate `n zonalitatea geografic\
(DOC 1, Fig. 2).
~n afar\ de condi]ion\rile exterioare, rela]iile din interiorul sistemului terestru care au
un caracter global (ca dimensiune) [i fundamental (sub raport calitativ) sunt `ntre atmosfer\–hidrosfer\, atmosfer\–biosfer\, atmosfer\–reliefosfer\ etc., precum [i `ntre geosferele „fizice” (considerate `mpreun\) [i
biosfer\.
Se face frecvent distinc]ia `ntre geosferele
„fizice” (denumite generic „geosfer\”) [i biosfer\, `n]elegându-se interac]ionarea global\
`ntre „abiotic” [i „biotic”.
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B. RELA}IILE FUNDAMENTALE
~NTRE ELEMENTELE ANTROPICE
ALE MEDIULUI ~NCONJUR|TOR
De[i toate aceste rela]ii se desfã[oarã în
interiorul aceleia[i geosfere (antroposfera), ele
au, în anumite dimensiuni, o semnifica]ie planetarã. Între elementele antropice ale mediului înconjurãtor existã numeroase rela]ii biunivoce sau multiple.
Aceste rela]ii, spre deosebire de cele care
au loc în cadrul componentelor naturale (care
sunt rela]ii naturale), sunt de naturã socio-economicã; ele se desfã[oarã dupã legi ale societã]ii. Totu[i, anumite elemente sunt influen]ate sensibil de factorii naturali (DOC 2).

C. RELA}II ~NTRE ELEMENTELE
NATURALE {I ANTROPICE
Între elementele naturale [i cele antropice
ale mediului înconjurãtor existã o multitudine
de rela]ii care se stabilesc biunivoc (între câte
douã elemente) sau au un caracter mai complex (între grupe de elemente).
Este foarte u[or de explicat raportul care
existã între anumite resurse naturale [i activitã]ile industriale, între agriculturã [i resursele
de soluri, între a[ezãri [i formele de relief etc.
Al\turat (Fig. 3) exist\ un exemplu de
corela]ie `ntre dou\ fenomene realizat\ prin
compararea a dou\ imagini cartografice.
Se vorbe[te frecvent de rela]iile „om–natur\”,
adic\ rela]iile care exist\ `ntre societatea omeneasc\ `n ansamblul ei [i mediul fizic (natural)
`n care `[i desf\[oar\ existen]a [i activitatea.
Condi]ionarea omului de c\tre natur\ este
evident\ sub multiple aspecte (reparti]ia
popula]iei etc.), influen]a exercitat\ de om asupra
acesteia fiind perceput\ ca un fenomen global
(„`nc\lzire global\”, poluarea mediului, consumarea resurselor etc.) predominant negativ.

DIC}IONAR
Zone de latitudine — fâ[ii paralele, dispuse latitudinal, cu o anumit\ omogenitate a unor caracteristici geografice (temperatur\, vegeta]ie, clim\ etc.).
Zonalitate — caracteristic\ a
fenomenelor fizico-geografice de a
fi dispuse în raport cu existen]a
zonelor de latitudine, rezultate din
înc\lzirea inegal\ a suprafe]ei
terestre.
Geosfer\ — termen care desemneaz\ în mod generic orice
„sfer\”
care
caracterizeaz\
P\mântul (atmosfer\, hidrosfer\
etc.); în ultimul timp se consider\
c\ ar exista [i geosfere derivate
(criosfer\ [i pedosfer\) sau c\ toate
geosferele împreun\ formeaz\ o
singur\ „sfer\” a P\mântului, denumit\ geosfer\.
Abiotic — fenomen sau element lipsit de via]\.
Antropic — referitor la om; elementele antropice sunt cele realizate de om.

 Fig. 1 – Elemente naturale ale
mediului

 Fig. 2 – Sistemul geografic al zonelor de latitudine
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Cantitatea de precipita]ii

Este foarte evident cã mi[carea de revolu]ie, mi[carea de rota]ie [i forma Terrei au
multiple influen]e asupra elementelor
naturale, astfel încât acestea sunt totodatã [i
factori geoecologici de bazã ai mediului
înconjurãtor. Din multiplele condi]ionãri
reciproce (mai consistente fiind cele
între forma Terrei [i mi[carea de revolu]ie) rezultã o anumitã imagine schematizatã, reprezentatã de sistemul geografic
al zonelor de latitudine. Men]ionãm
cã acest sistem nu reprezintã zonalitatea
climaticã sau a altui element natural [i
nici o simplã împãr]ire latitudinalã. Ea
este o realitate care redã mai mult situa]ia ipoteticã a unei suprafe]e terestre omogene (fãrã diferen]ieri între oceane, continente sau sisteme montane). Astfel, dacã
suprafa]a terestrã ar fi riguros omogenã
(numai ocean ori numai uscat neted),
zonele climatice ale Terrei ar fi identice cu
acest sistem.
DOC 2
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son
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O c e a n u l
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Densitatea popula]iei

sub 250 mm/an
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500–1 000 mm/an

200–20 loc./km2

1 000–1 500 mm/an

sub 20 loc./km2

peste 1 500 mm/an

ora[e mari

 Fig. 3 – Peninsula India — rela]ia dintre precipita]ii [i popula]ie

1. De ce anumite rela]ii pot fi considerate fundamentale?
2. ~n ce condi]ii zonele climatice [i biogeografice pot avea forma [i reparti]ia zonelor de latitudine din Fig. 2?

Forma, mi[c\rile Terrei [i
zonalitatea geografic\

Rela]ii `ntre elemente antropice

Între popula]ie [i a[ezãrile omene[ti
existã o rela]ie directã, foarte vizibilã, care
nu necesitã nici o explica]ie. Existã însã,
multiple corela]ii între caracteristicile
grupurilor umane [i tipurile predominante
de a[ezãri omene[ti. De asemenea, existã
legãturi între tipul de arhitecturã al ora[elor
[i anumite concep]ii despre lume [i via]ã
ale oamenilor; astfel, ora[ele din fostele
]ãri socialiste europene seamãnã mult
între ele, indiferent de ]arã, ca rezultat al
modului predominant de planificare
urbanã.
Este u[or de observat cã o popula]ie
numeroasã, care ocupã un anumit teritoriu,
are nevoie de o agriculturã care sã-i
ofere condi]iile de existen]ã. În acela[i
timp, agricultura poate sã se dezvolte
datoritã existen]ei unei oferte substan]iale
de for]ã de muncã. Aceste rela]ii relativ simple sunt însã nuan]ate de alte elemente care
intervin între popula]ie [i agriculturã:
dotãrile tehnice, resursele financiare,
productivitatea muncii, nivelul de pregãtire
al for]ei de muncã, randamentul produc]iei
agricole etc.
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2. MODIFIC|RI RECENTE
ALE MEDIULUI TERESTRU

O problem\ important\ a lumii contemporane o reprezint\ necesitatea p\str\rii echilibrelor naturale de baz\ ale mediului înconjur\tor. În acest fel, fiecare element, fenomen
sau proces propriu fiec\rei geosfere, precum
[i interac]iunea dintre acestea, trebuie s\ se
desf\[oare cât mai mult posibil în contextul
natural `n care a avut loc pân\ în prezent.
Rela]iile dintre geosfere, `n ansamblul lor, au
avut o anumit\ evolu]ie `n timp. Prezent\m `n
continuare câteva exemple:
 atmosfera primar\ ini]ial\ era rezultatul
acumul\rii substan]elor provenite din interiorul Terrei `n urma erup]iilor vulcanice (deci
atmosfera ini]ial\ a rezultat din activitatea
geosferelor interne corelat\ cu puterea de
atrac]ie a planetei);
 `nc\lzirea puternic\ a suprafe]ei planetei `n prima parte a evolu]iei sale s-a datorat
efectului de ser\ produs de atmosfera „primar\”; aceast\ atmosfer\ a influen]at formarea [i
caracteristicile hidrosferei ini]iale;
 formarea [i evolu]ia vie]ii a fost posibil\
datorit\ caracteristicilor oceanului ini]ial (care
ulterior i-au asigurat un „mediu” de via]\);
 compozi]ia atmosferei (cu ponderea
actual\ a O2) este rezultatul activit\]ii biosferei
(plantele, prin fotosintez\ eliminând O2 liber);
 utilizarea intens\ a resurselor naturale [i
poluarea mediului sunt rezultatul ac]iunii
antroposferei asupra geosferelor naturale.
Dup\ cum se poate observa, echilibrul
dintre geosfere sau în cadrul diferitelor circuite de materie [i de energie, este sensibil
modificat prin ac]iunea antropic\ (DOC 1).
 desp\duririle (Fig. 1) duc la reducerea
produc]iei de biomas\, la reducerea biomasei
existente [i, `n mod indirect, la diminuarea
cantit\]ii de oxigen produs\ de suprafe]ele
forestiere (cu propor]ii de 5–10%); aceast\
diminuare are [i efecte importante asupra
eroziunii terenurilor, sporind cantitatea de
materiale erodate, transportate [i sedimentate
de re]eaua hidrografic\;
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 dintre animalele care au disp\rut sau se
afl\ `n curs de dispari]ie, men]ion\m: bizonii,
zimbrul, bourul, tarpanul diferite specii de elefan]i, broa[te ]estoase, foci etc.;
 solurile sunt degradate prin cantitatea
de substan]e artificiale incluse `n circuitul lor
[i prin degradarea terenurilor pe care se afl\
situate aceste soluri. Problema este cu atât mai
important\ cu cât suprafa]a de soluri utilizabile pentru agricultur\ (de aproximativ 11%
din `ntinderea uscatului) este foarte greu de
extins. Aceast\ suprafa]\ este constant\ `n
ultimele decenii, iar extinderea suprafe]elor
intrate `n circuitul agricol este compensat\ de
cele care ies din acest circuit. ~n timp, acest
fenomen este de asemenea important,
deoarece solurile se formeaz\ foarte `ncet,
necesitând decenii sau secole, iar eroziunea
lor se poate realiza `n câ]iva ani; cauzele
degrad\rii solului sunt accelerarea eroziunii
de c\tre om, defri[area p\durilor, des]elenirea
unor suprafe]e de p\[uni, p\[unatul excesiv
(Fig. 2), s\r\turarea solurilor, chimizatul
nera]ional [i agrotehnicile rudimentare;
 relieful [i eroziunea accelerat\ reprezint\ un caz particular de degradare, `n care
accelerarea eroziunii de c\tre om duce la declan[area unor procese care distrug foarte
rapid relieful (Fig. 3). Se accelereaz\ astfel procesele de pluviodenudare, ravenarea, fenomenul de toren]ialitate, alunec\rile de teren.
O serie de cauze sunt naturale sau influen]ate antropic (DOC 3).
Diferite ac]iuni antropice, cum ar fi amenaj\rile hidroameliorative, hidroenergetice,
exploat\rile miniere, amplasamentele industriale, defri[\rile [i incendiile, precum [i
alte fenomene datorate omului, contribuie la
modificarea peisajelor foarte frecvent, `ntr-un
sens negativ. Prin degradarea peisajelor are
loc o s\r\cire estetic\ a acestora.
Exist\ `ns\ [i exemple de ]\ri cu tradi]ie `n
ocrotirea mediului, cu o legisla]ie adecvat\ [i
un `nalt grad al con[tiin]ei civice: Regatul
Unit, Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania,
Austria, Elve]ia, Fran]a, Spania.

DIC}IONAR
Sisteme naturale — sisteme de
materie [i energie care func]ioneaz\
dup\ legile naturii, fiind grupate pe
geosfere sau procese de leg\tur\
(sistem climatic, geomorfologic etc.).

DOC 1

Echilibre fragile

Anumite echilibre care exist\
`ntre geosfere (sau elemente ale
acestora) se afl\ `n prezent `ntr-o
stare foarte labil\. O serie de animale se afl\ `n pericol din cauza
utiliz\rii lor de c\tre oameni `n scopuri „extravagante”: pieile crocodililor, filde[ul elefan]ilor, bl\nurile
castorilor [i ale vizonilor etc.
Insulele coraligene sunt printre
cele mai expuse dezechilibrelor naturale. Complexitatea deosebit\ a
atolilor de corali sub raport biotic [i
al echilibrului natural este cunoscut\. ~n prezent, datorit\ polu\rii oceanelor, dezvoltarea lor este periclitat\. ~n anumite regiuni, atolii „scad”
sensibil `n timp; este cazul unor
insule din Oceania (inclusiv „Marea
Barier\ de Corali” din estul Australiei), insulele Maldive („paradis turistic” amenin]at cu distrugerea).
~n mod similar, sunt amenin]ate
[i alte tipuri de peisaje, cum ar fi:
 deltele (Delta Nilului, datorit\ re]inerii aluviunilor fluviului
la barajul de la Assuan, Delta
Gangelui [i a Brahmaputrei datorit\ distrugerilor provocate de ciclonii tropicali, Delta Dun\rii [.a.);
 ghe]arii continentali (datorit\ supraexploat\rii turistice [i a
utiliz\rii rezervelor de ap\ dulce);
 lacurile (Marile Lacuri din
America de Nord [i Lacul Baikal,
datorit\ polu\rii, Lacul Aral,
datorit\ aridit\]ii, Marea Neagr\,
Marea Caspic\ [.a.).

DOC 2

Cercul care se `nchide

Una dintre problemele raporturilor dintre om [i natur\, cel mai bine surprinse, o
reprezint\ ceea ce a fost numit „cercul care
se închide”. Despre ce este vorba? Procesele
tehnologice preiau din natur\ elemente utilizabile [i redau acesteia de[euri, care nu mai
pot fi incluse în circuitele naturale ini]iale. În
condi]iile în care natura prime[te de[euri,
„cercul nu se închide”, deoarece de[eurile
nu revin în pozi]ia ini]ial\ a circuitului. Dac\
natura prime[te „de[euri utilizabile”, care
pot fi incluse în circuitele anterioare „cercul
se închide”. Problema este ca toate rezultatele activit\]ii antropice, transformate în
„reziduuri”, s\ fie redate mediului natural
într-o form\ pe care acesta poate s\ o includ\
în circuitele naturale anterioare. Aceast\
problem\ atât de simpl\ sintetizeaz\ raportul la nivel global între om [i mediul lui de
existen]\, precum [i func]ionalitatea sistemelor naturale.
Un element important al acestei probleme îl reprezint\ varietatea [i dimensiunile
cre[terii economice. ~n prezent lumea contemporan\ este, sub raportul nivelului de
via]\, puternic polarizat\: de la comunit\]i
umane foarte bogate, la comunit\]i foarte
s\race.

DOC 3

Cauze naturale sau influen]ate antropic

Cauze naturale
Mediul `nconjur\tor are o func]ionalitate prin care elementele sale naturale duc la transformarea calitativ\ a acestuia, dup\ logica lor intern\, natural\.
~n aceast\ categorie intr\ hazardele naturale care, f\r\ a fi influen]ate antropic, produc
frecvent degrad\ri ale mediului `nconjur\tor. Dintre acestea, amintim: cutremurele de
p\mânt, cu fenomenele pe care le declan[eaz\, manifest\rile vulcanice, inunda]iile [i alunec\rile de teren care au cauze naturale.
Un alt fenomen natural `l constituie extinderea de[erturilor, care sunt rezultatul
schimb\rilor `n timp al anumitor elemente `n circula]ia general\ a atmosferei.
Modific\rile climatice actuale prezint\ o anumit\ tendin]\ ca rezultat al evolu]iei naturale
a mediului, fiind o continuare a `nc\lzirii postglaciare.
Exist\ o serie de fenomene meteorologice care au frecvent [i o influen]\ negativ\ asupra
mediului `nconjur\tor (`nghe], viscol, avalan[e, cea]\, secet\ etc.).
Cauze naturale influen]ate antropic
Acest grup de cauze se refer\ la anumite mecanisme proprii mediului natural, care au fost
transformate datorit\ ac]iunii directe sau indirecte a societ\]ii omene[ti.
 Eroziunea accelerat\ reprezint\ forma cea mai expresiv\ a transform\rii eroziunii de tip
natural sub impactul presiunii umane. Defri[\rile forestiere, spre exemplu, contribuie la modificarea circuitelor de materie [i energie `n urma c\rora se declan[eaz\ eroziunea toren]ial\,
alunec\rile de teren [i alte fenomene (Fig. 4).
 Modificarea caracteristicilor suprafe]ei subiacente prin diferite interven]ii antropice,
duce la schimbarea albedoului [i, `n acest fel, la modificarea sensibil\ a bilan]ului radiativ pe
anumite suprafe]e.
 Diferitele amenaj\ri (hidroameliorative, hidroenergetice, pentru infrastructura industrial\ [i urban\) se interpun `n circuitele naturale, transformându-le.
 Circuitele biogeochimice [i `ndeosebi circuitul apei `n natur\ sunt influen]ate sensibil
de modific\rile unor elemente componente (cantitatea unor elemente chimice, procesul de
evaporare, scurgerea precipita]iilor).

 Fig. 1 – Desp\duririle genereaz\ dispari]ia
faunei

 Fig. 2 – P\[unatul excesiv — surs\ de
degradare a solului

 Fig. 3 – Eroziunea lateral\ a unui versant

 Fig. 4 – Eroziunea versan]ilor — consecin]a
interven]iilor antropice
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3. FACTORII GEOECOLOGICI –
ASPECTE GENERALE

Factorii geoecologici sunt acei factori care
determin\ [i influen]eaz\ caracteristicile
mediului înconjur\tor.
Mediul înconjur\tor reprezint\ un sistem
structurat de elemente, procese [i fenomene,
care îi confer\, la un moment dat, anumite caracteristici cantitative [i calitative de ansamblu. ~n cadrul s\u î[i desf\[oar\ existen]a [i
activitatea societatea omeneasc\.
Ca sistem deschis, mediul înconjur\tor are
anumite schimburi de materie, de energie [i
de informa]ie cu alte sisteme sau elemente cu
care vine în interac]iune. De asemenea, ca sistem cu o anumit\ dinamic\ intern\, acesta este
influen]at de p\r]ile componente.
Este u[or de observat c\ mediul înconjur\tor, definit în raport cu societatea omeneasc\, are o întindere spa]ial\ care se suprapune cu limitele spa]iului locuit.
Factorii geoecologici pot fi naturali sau
antropici (introdu[i de om).
 Factorii naturali î[i au originea în componentele naturale majore ale mediului înconjur\tor (aer, ap\, relief etc.). Ei pot ac]iona prin
anumite elemente (ap\ subteran\, banchiz\,
ghe]ari montani — Fig. 1) sau prin propriet\]i,
fenomene [i procese ale acestora (iluminare,
radia]ie, eroziune, maree etc.). Factorii naturali sunt grupa]i frecvent dup\ absen]a sau
prezen]a elementului viu, în factori biotici [i
abiotici.
 Factorii antropici î[i au originea în activitatea transformatoare a omului. Ace[tia se
manifest\ prin: componente majore, elemente
ale acestora, fenomene [i procese proprii
antroposferei (sociosferei) — Fig. 2.
Conceptul central, legat de ac]iunea factorilor geoecologici, este cel de interac]iune, care
reprezint\ orice rela]ie stabilit\ între doi sau
mai mul]i factori.
Distinc]ia între procese, fenomene [i elemente este uneori dificil de f\cut. De aceea,
în]elegem, în cazul multor factori geoecologici, o combinare a acestora, în care exist\ o
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accep]iune procesual\, fenomenologic\ [i
anumite caracteristici cantitative sau calitative
ale elementelor luate în considera]ie.
Foarte dificil\ este [i precizarea raportului
dintre determinare [i influen]are a unei caracteristici a mediului înconjur\tor. Este mai
u[or s\ identific\m factorii care influen]eaz\
caracteristicile asupra c\rora intervin. În aceste condi]ii, prin „a determina” [i „a influen]a”
în]elegem, de fapt, un singur grup de tip interac]ional; r\mâne de stabilit, la o analiz\ mai
atent\, raportul dintre factorul de determinare
[i factorul de influen]are.
Caracteristicile elementelor, fenomenelor
[i proceselor au dimensiuni cantitative [i calitative. În anumite situa]ii, ilustrarea cantitativ\ nu este suficient\ pentru argumentarea
unei tr\s\turi calitative; de aceea, prezentarea
unor tr\s\turi de natur\ calitativ\ pe care le
au factorii geoecologici r\mâne o modalitate
de a percepe semnifica]ia acestora.
Factorii geoecologici au o ac]iune spa]ial\
[i temporal\. Acest lucru se poate vedea din
analiza fiec\ruia.
Factorii geoecologici se pot grupa dup\
mai multe criterii. Sub raport geografic (adic\
func]ional [i spa]ial), ei pot fi ordona]i `ntr-un
model cum ar fi cel al\turat (DOC 1). Pentru a
în]elege taxonomia lor, trebuie s\ facem câteva preciz\ri:
— ace[ti factori au fost grupa]i pe
geosfere; gruparea are un caracter calitativ,
deoarece fiecare geosfer\ concentreaz\ cea
mai mare parte a componentului major care o
define[te;
— exist\ îns\ anumi]i factori care au o alt\
coeren]\ interioar\, cum ar fi cei determina]i
de caracteristicile planetei în ansamblu sau de
factorul timp.
O expresie a interac]iunii factorilor naturali abiotici o constituie caracteristicile biosferei; aceasta reprezint\, la rândul ei, o grupare
de factori geoecologici [i are un grad înalt de
complexitate [i de organizare intern\.

 Fig. 1 – Ghe]ar montan

a.

b.

 Fig. 2 – Activit\]i de transformare
a mediului de c\tre om: a. agricultur\ intensiv\; b. defri[are.

DOC 1
I. Factorii geoecologici determina]i de
caracteristicile Terrei ca planet\:
 Pozi]ia Terrei în Sistemul Solar
 Forma [i dimensiunile P\mântului
 Mi[carea de rota]ie
 Mi[carea de revolu]ie
 Propriet\]ile fizice ale Terrei
 Propriet\]ile chimice ale Terrei

II. Factorii geoecologici din atmosfer\
(climatosfer\):
 Aerul
 Atmosfera ca geosfer\
 Masele de aer
 Radia]ia solar\, bilan]ul radiativ
 Fenomenele [i procesele
meteorologice
 Clima [i climatele Terrei
 Hazarde climatice

III. Factorii geoecologici din hidrosfer\:
 Apa
 Hidrosfera ca geosfer\
 Apele continentale
 Oceanele [i m\rile
 Ghe]arii
 Circuitul apei în mediul înconjur\tor
 Resursele hidrosferei
Acest tabel red\ `ntr-o form\ foarte
simplificat\ varietatea factorilor geoecologici. Fiecare termen trebuie `n]eles ca o anumit\ parte a mediului `nconjur\tor, care influen]eaz\ alte componente, sau mediul `n
ansamblul s\u. Astfel, luând ca exemplu
aerul, nu trebuie s\ `n]elegem c\ analiz\m
aerul sub toate aspectele, ci felul `n care
acesta [i caracteristicile sale (fizice, chimice,
dinamice) influen]eaz\ mediul `nconjur\tor. Mi[carea de rota]ie trebuie interpretat\ astfel: „mi[carea de rota]ie [i influen]a
ei asupra elementelor, fenomenelor [i
proceselor ce caracterizeaz\ mediul `ncon-

Factorii geoecologici
IV. Factorii geoecologici determina]i de
relief (reliefosfer\):
 Reliefosfera (troposfera)
 Relieful actual al continentelor
 Trepte, tipuri [i forme
 Unit\]i de relief
 Procese geomorfologice
 Relieful suboceanic
 Domenii morfoclimatice
V. Factorii geoecologici ai substratului:
 Structura intern\ a Terrei
 Dinamica scoar]ei terestre
 Vulcanismul
 Cutremurele de p\mânt
 Circuite [i cicluri geologice
 Resursele litosferei
VI. Biosfera [i rolul ei geoecologic:
 Biosfera ca geosfer\
 Fotosinteza
 Biomuri
 Zonele biogeografice terestre
 Ecosisteme
 Circuite biogeochimice
 Biosfera ca surs\ de oxigen
 Produc]ia de biomas\

VIII. Factorii geoecologici determina]i de
activitatea uman\:
 Antroposfera [i tehnosfera
 Popula]ia [i reparti]ia ei geografic\
 Exploatarea resurselor naturale
 Dezvoltarea economic\
 Agricultura
 Activit\]ile industriale
 Transporturile [i serviciile
 Infrastructura tehnic\ a Terrei
 Zgomote [i noxe
 Urbanizarea
 Hazardele antropice [i tehnologice
 Caracteristicile comunit\]ilor umane
 {tiin]ele
 Tehnologia
 Mediul informa]ional
 Mediul psihologic
 Nivelul de trai
 Presiunea uman\
 Concep]ii, reglement\ri

VII. Factorii geoecologici determina]i de
pedosfer\:
 Solul
 Pedosfera
 Resursele de soluri

IX. Timpul ca factor geoecologic:
 Evolu]ia continentelor [i oceanelor
 Evolu]ia geosferelor
 Evolu]ia reliefului
 Evolu]ia biosferei [i a solurilor
 Evolu]ia mediului terestru
 Rela]iile om-mediu în timp
 Evolu]ia [tiin]ei [i a tehnologiei

jur\tor, de la nivelul planetei ca `ntreg, la
nivel local.”
Prin tehnologie se `n]elege de fapt felul
`n care tehnologiile influen]eaz\ sau determin\ anumite caracteristici ale mediului
rezultate `n urma proceselor industriale,
dar [i felul `n care este posibil ca anumite
tehnologii de depoluare sau antipoluante s\
faciliteze ameliorarea caracteristicilor negative ale mediului.
Ar putea exista anumite rezerve fa]\ de
timp, ca factor geoecologic, deoarece acesta
reprezint\ o caracteristic\ general\ a realit\]ii `nconjur\toare. ~n perspectiva de fa]\

timpul este v\zut ca un element care se
reg\se[te `n interiorul fiec\rui factor geoecologic. Astfel, procesele geomorfologice,
fotosinteza, masele de aer etc. au sens dac\
sunt percepute `n evolu]ia lor `n timp.
~n mod particular, evolu]ia `n timp poate
fi considerat\ un factor geoecologic aparte
când este vorba de fenomene care se produc
`ntr-un interval de timp (evolu]ia continentelor, a reliefului etc.). Este important de
observat c\ ace[ti factori geoecologici ac]ioneaz\ frecvent `mpreun\, mai rar `n mod
independent; `n acest caz, distinc]ia dintre
factorii geoecologici este mai mult teoretic\.
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BIOSFERA {I ROLUL S|U GEOECOLOGIC
Biosfera are func]ii deosebit de complexe
în cadrul mediului înconjur\tor. Aceasta este
v\zut\ frecvent ca o parte calitativ diferit\ a
acestuia, influen]at\ de factori abiotici
(DOC 1).
Reparti]ia geografic\ a plantelor [i animalelor este influen]at\ de o serie întreag\ de
factori ai mediului înconjur\tor; aproape to]i
factorii, de la radia]ia solar\ pân\ la altitudinea reliefului, umiditatea solului [i gazele
atmosferei, au o anumit\ influen]\ asupra
reparti]iei teritoriale a plantelor [i animalelor.
Din masa biosferei, 99% o reprezint\ plantele
[i 1% animalele; numeric, exist\ 500 000 de
specii de plante [i 1 500 000 de specii de animale.

A. FOTOSINTEZA {I ROLUL EI
GEOECOLOGIC
Caracteristica cea mai important\ a materiei vii este c\ aceasta reu[e[te, prin intermediul fotosintezei, s\ transforme elementele
anorganice în substan]e organice. În acest proces de fotosintez\, rolul exclusiv revine plantelor care, utilizând radia]ia solar\ ca surs\ de
energie, reu[esc producerea substan]elor organice. Paralel, se elimin\ în aer oxigen [i este
consumat dioxidul de carbon. În acest fel, fotosinteza realizeaz\ o activitate multipl\: producerea substan]ei organice, consumul dioxidului de carbon [i producerea oxigenului.

B. BIOMURI {I ZONE
DE VEGETA}IE
Biomurile reprezint\ expresia cea mai
clar\ a raporturilor dintre biosfer\ [i celelalte
geosfere terestre la scar\ planetar\. Ele sunt
cele mai mari subdiviziuni ale biosferei.
Elementul cel mai vizibil al biosferei îl
reprezint\ vegeta]ia (Fig. 1). Cea mai expresiv\ form\ a acesteia la nivelul suprafe]ei terestre o reprezint\ reparti]ia ei geografic\, adic\
zonele latitudinale de vegeta]ie. Harta al\turat\ (Fig. 2) red\ reparti]ia marilor zone de
vegeta]ie v\zute `ntr-o perspectiv\ geoecologic\ (dup\ H. Walter). Aceste zone redau
imaginea unor tipuri de mediu determinate
de vegeta]ie.
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C. CIRCUITELE BIOGEOCHIMICE
GLOBALE
Circuitele biogeochimice cuprind transform\rile de materie [i de energie care au loc
între biosfer\-litosfer\-hidrosfer\-atmosfer\,
datorate transform\rilor unor compu[i chimici. Cele mai importante sunt circuitul carbonului [i al azotului (DOC 2).

D. BIOMASA
Principalul rezultat al transform\rii substan]elor anorganice în substan]e organice îl
reprezint\ producerea materiei vii. Cantitatea
de materie vie pe o unitate de suprafa]\ (sau
unitate de volum) se nume[te biomas\. Cel
mai important aspect al existen]ei [i func]ion\rii biosferei îl reprezint\, în acest sens, producerea materiei organice reflectat\, printre
altele, în biomasa acesteia.
Exist\ evalu\ri cantitative privind biomasa oceanelor [i a continentelor, precum [i, pe
continente, a diferitelor forma]iuni vegetale
(DOC 3, 4).

E. FACTORII GEOECOLOGICI
AI PEDOSFEREI
Pedosfera este înveli[ul de soluri al
P\mântului considerat, uneori, ca o geosfer\
individualizat\ sau, frecvent, ca o component\ a biosferei.
Solul este alc\tuit dintr-un amestec de
substan]e anorganice, substan]e organice, aer,
ap\, aflate într-un mod specific de combinare,
fiind situat la partea superficial\ a reliefosferei, la contactul acesteia cu biosfera, hidrosfera [i atmosfera.
În cadrul acestei geosfere se realizeaz\ cea
mai complex\ întrep\trundere între lumea
vie, aer, ap\ [i substrat. Caracteristica principal\ a solului o reprezint\ fertilitatea acestuia,
adic\ proprietatea de a oferi plantelor substan]e organice asimilabile.
Zonalitatea solurilor este o reflectare a
zonalit\]ii vegeta]iei.

 Fig. 1 – P\dure ecuatorial\

DOC 1

Biosfera ca geosfer\

Biosfera cuprinde totalitatea
plantelor [i animalelor care tr\iesc
pe planeta noastr\; de asemenea
include spa]iul strict înconjur\tor
al acestora, format din elemente
abiotice.
Biosfera a ap\rut ca înveli[
planetar în zona de interferen]\ a
litosferei (reliefosferei), hidrosferei [i atmosferei, din elemente ale
acestora [i poate fi considerat\ ca
un produs terestru specific.

DOC 2

Circuitul carbonului
[i al azotului

Circuitul carbonului se realizeaz\ între biosfer\, atmosfer\,
apa oceanelor, sol, turb\, roci calcaroase, c\rbuni, fiecare dintre
acestea reprezentând câte o form\
de concentrare [i stocare a sa; este
[tiut c\ acest element reprezint\
principalul component al vie]ii;
transform\rile din acest circuit se
realizeaz\ prin dou\ procese complementare: fotosinteza [i respira]ia.
Circuitul azotului reprezint\
schimbul legat de acest element între atmosfer\, biosfer\, sol [i sedimente; un moment principal în
acest circuit îl constituie fixarea azotului liber din atmosfer\; agentul
principal al acestui circuit îl reprezint\ microorganismele specifice.

DOC 3 Raportul dintre biomasa oceanelor [i a continentelor
Continente Oceane
Suprafa]\
(106 km2)
Productivitate
medie
(gr/m2/an)
Produc]ie total\
(109 t/an)
Biomas\ pe unitate de suprafa]\
(kg/m2)
Biomas\ total\
(109 t)

Biomas\ medie
(t/ha)
450

P\dure tropical\ cu dou\ anotimpuri

1 600

350

P\dure temperat\ semperviriscent\

1 300

350

P\dure temperat\ cu frunze c\z\toare

1 200

300

P\dure boreal\ (taiga)

800

200

Savan\

900

40

Step\

600

16

Tundr\ [i zona alpin\

140

6

De[ert [i semide[ert

90

7

De[ert extrem, roci, nisip

3

2

Tipul de vegeta]ie

361

0,4

773

152

5,1

55

P\dure ecuatorial\

Productivitate medie
(gr/m2/an)
2 200

Raport
%

149

115

Biomasa diferitelor tipuri de vegeta]ie

DOC 4

2,1

12,3

0,01

1231

1837

3,9

471

Tropicul de Nord

Ecuator

Tropicul de Sud

0

2000 km

P\duri ecuatoriale

De[erturi calde

Taiga

P\duri verzi `n perioada pluvial\

Vegeta]ie forestier\ `n regiuni cu ploi de iarn\

Tundr\

Savane

Stepe

Mun]i (cu vegeta]ie alpin\)

De[erturi [i semide[erturi reci

Ghe]ari

 Fig. 2 – Reparti]ia zonelor de vegeta]ie (dup\ H. Walter)

1. Compara]i reparti]ia geografic\ a vegeta]iei cu a altor caracteristici geografice [i identifica]i leg\turile dintre acestea.
2. Realiza]i o apreciere global\ asupra biomasei formate `n fiecare zon\ de vegeta]ie, folosind tabelele [i harta de mai sus.
3. Explica]i factorii care determin\ reparti]ia geografic\ a zonelor de vegeta]ie.
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4. GEOSISTEMUL, ECOSISTEMUL
{I PEISAJUL GEOGRAFIC

Mediul înconjur\tor, în accep]iunea de
„mediu de existen]\ al societ\]ii omene[ti”,
cuprinde componente care sunt investigate de
mai multe [tiin]e, domenii [tiin]ifice sau care
fac obiectul tehnologiei [i practicii umane.
Geosistemul, ecosistemul [i peisajul sunt
accep]iuni care interfereaz\ cu mediul `nconjur\tor.
Mediul `nconjur\tor reprezint\ o realitate
obiectiv\ (DOC 1) care poate fi privit\ [i interpretat\ din perspective diferite.
Mediul înconjur\tor, în ansamblul s\u, nu
reprezint\ obiectul de studiu al unei anumite
[tiin]e, al unei discipline sau al unui domeniu
al practicii umane. Are, de asemenea, mai
multe accep]iuni (DOC 2).
Deoarece mediul înconjur\tor se raporteaz\ la societate în ansamblul ei, maximum
de complexitate a acestuia se întâlne[te chiar
la interfa]a mediu-societate, care este, practic,
suprafa]a scoar]ei terestre (relieful).
Aici se întrep\trund elementele naturale [i
cele antropice, formându-se un spa]iu calitativ distinct.
Acest spa]iu, foarte strâns legat de planet\
(numit\ în Antichitatea greac\ „Geea”, de
unde denumirea de „geo” pentru [tiin]ele
care se ocup\ cu studiul ei), are caracteristicile
unui „sistem”. El este denumit frecvent
geosistem.
Geosistemul reprezint\, deci, acel spa]iu
situat la interferen]a componentelor de baz\
ale mediului înconjur\tor, caracterizat printr-o anumit\ coeziune intern\ (care îi asigur\
caracterul de „sistem”) a fluxurilor de materie, de energie [i de informa]ie.
Geosistemul — ca mediu de via]\ al societ\]ii omene[ti — îmbrac\ diferite aspecte, de
la dimensiunea global\, la cea zonal\, regional\ [i local\ (Fig. 1).
Geografia, ca [tiin]\ care studiaz\, pe de o
parte, componentele mediului pe care se desf\[oar\ ac]iunea antropic\ [i, pe de alt\ parte,
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componentele antropice raportate la suportul
lor natural, ofer\ cea mai complet\, coerent\ [i
corect\ viziune a interac]iunii dintre societatea omeneasc\ [i mediul ei de existen]\.
Aceast\ conexiune între elementele naturale [i umane ale mediului creeaz\ un
spa]iu calitativ nou la suprafa]a scoar]ei terestre, denumit peisaj (DOC 3).
Peisajul a avut [i are o anumit\ evolu]ie în
timp, de la mediul natural ini]ial (netransformat de om), pân\ la mediul actual, transformat de om, degradat pe alocuri [i, `n mare
parte, artificializat.
Fenomenul de „antropizare” a peisajului
(adic\ de transformare sub ac]iunea omului)
se concretizeaz\ în modific\ri calitative ale
acestuia, care pot fi negative (poluare,
degradare a terenurilor etc.) sau pozitive (prin
amenajarea [i reconstruc]ia sa).
Geosistemul este un concept general, care
se refer\ la ideea de interac]iune între elementele, fenomenele [i procesele naturale
care caracterizeaz\ suprafa]a terestr\.
În realitate, exist\ mai multe interac]iuni
cu un caracter global [i, din acest punct de
vedere, se poate aprecia c\ exist\ mai multe
geosisteme, cu un anumit caracter par]ial.
Aceste geosisteme majore sunt urm\toarele: energia solar\-atmosfer\, atmosfer\-sistem climatic, circula]ia atmosferei, interac]iunea atmosfer\-ocean, interac]iunea P\mânt-atmosfer\, P\mânt-hidrosfer\, solul,
biomurile [i ecosistemele.
Prin compara]ie cu geosistemul, ecosistemul pune accent pe elementele vii, în raportul lor cu condi]iile în care tr\iesc.
Ecosistemele reprezint\ asocieri de vie]uitoare [i mediul de locuire al acestora.
Ecosistemele sunt studiate de un domeniu
distinct al biologiei, cu multiple tr\s\turi
interdisciplinare, denumit ecologie.

DIC}IONAR
Biocenoz\ — totalitate a speciilor de plante [i animale care tr\iesc
pe un anumit spa]iu relativ omogen; ea se refer\ la componen]a
diferitelor specii, la propor]ia dintre popula]iile fiec\rei specii, la distribu]ia lor în spa]iu [i timp, la
rela]iile dintre specii.
Biotop — totalitate a factorilor
abiotici (ecologici) în care î[i duce
existen]a o anumit\ comunitate de
plante [i animale (biocenoz\) adaptat\ la condi]iile mediului respectiv;
factorii abiotici cuprind [i rela]iile
dintre elementele componente.
Ecologie — disciplin\ a biologiei care studiaz\ sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (popula]ii, biocenoze, biosfer\) integrate în mediul lor abiotic.
Ecosistem — unitate organizatoric\ elementar\ a biosferei, alc\tuit\ dintr-un biotop ocupat de o
biocenoz\ care este capabil\ s\ realizeze o productivitate biologic\.
Environment — ceea ce ne înconjoar\ (ca oameni) sau „spa]iul
din jurul nostru”, cuprinzând elementele componente situate în
jurul nostru.
Mediu geografic — termen utilizat în geografie pentru a desemna
mediul natural transformat de om,
cuprinzând elemente naturale [i
elemente antropice.

 Fig. 1 – Elemente ale mediului
`nconjur\tor

DOC 1

Un mediu submontan umanizat

La ie[irea Ronului din regiunea montan\, valea se l\rge[te permi]ând dezvoltarea teritorial\ a unui ora[ de m\rime mijlocie, Grenoble. Ocuparea urban\ a teritoriului se opre[te la
baza pantelor `mp\durite.
Amenajarea mediului a cuprins mai multe elemente vizibile: `ndiguirea [i canalizarea
Ronului, organizarea spa]iului industrial, utilizarea ra]ional\ a intravilanului [i amenajarea
turistic\ a spa]iului montan.
Ora[ul are, `n primul plan, o zon\ industrial\ bine conturat\, cu ramuri de `nalt\ tehnologie. Nu exist\ indicii de exploatare a unor resurse de subsol [i nici ale unei agriculturi cu
rezultate notabile.
Re]eaua stradal\ este perpendicular\ pe râul care se observ\ `n fotografie. Se distinge o
parte urban\ mai veche, a c\rei structur\ este bine p\strat\ `n fizionomia ora[ului.
Sistemul noros sugereaz\ o bun\ prezen]\ a umidit\]ii, iar ora[ul o activitate urban\ eficient\ [i prosper\.
DOC 3
Peisajul geografic reprezint\ aspectul
exterior al suprafe]ei terestre.
Acesta are un caracter vizibil [i creeaz\ o
anumit\ impresie prin componentele sale.
Spre deosebire de geosistem, care define[te îndeosebi leg\tura func]ional\ dintre
elementele naturale, peisajul geografic fotografiaz\ aspectul exterior al acestora. În
multe situa]ii, peisajul geografic a r\mas înc\
într-un mod asem\n\tor peisajului natural
ini]ial.

DOC 2

Accep]iuni [i termeni

Un termen apropiat celui de mediu
înconjur\tor este cel de environment, utilizat
în limbile francez\ [i englez\.
El desemneaz\ o realitate foarte evident\ („ceea ce ne înconjoar\”), dar nu are
un corespondent în limba român\. O accep]iune apropiat\ este [i cea de mediu
ambiant.
Mediul înconjur\tor reprezint\ [i o preocupare important\ a ecologiei, ca disciplin\
ce î[i are originea în biologie. El este v\zut
din perspectiva de „mediu care înconjoar\
lumea vie”.
Spre deosebire de geografie (care se
ocup\ de „mediul înconjur\tor al societ\]ii
omene[ti”), ecologia studiaz\ raporturile dintre vie]uitoare [i mediul lor de existen]\.
O no]iune central\ a ecologiei este cea de
ecosistem. Acesta este format din totalitatea
vie]uitoarelor (biocenoz\) care ocup\ un
spa]iu bine determinat calitativ sub raportul
factorilor de mediu (biotop).
Ecosistemul are ca element central
vie]uitoarele, fa]\ de care se raporteaz\ caracteristicile mediului (considerat „abiotic”).
No]iunea geografic\ de geosistem [i
no]iunea biologic\ de ecosistem sunt complementare.
În cazul geosistemului, accentul este dat
de elementele mediului, iar în cazul ecosistemului, accentul cade pe vie]uitoare.
În prezent, se contureaz\ ideea constituirii unui domeniu interdisciplinar („geoecologie”), care s\ studieze mediul înconjur\tor „în sine”.

Peisajul geografic
Pe cea mai mare parte a suprafe]ei terestre, corespunz\toare întinderii oicumenei,
peisajul natural a fost supus la diferite
transform\ri.
Fiind astfel transformat de om, el este
considerat peisaj geografic.
Orice peisaj geografic cuprinde elemente
naturale [i antropice, un mod de aranjare a
acestora în spa]iu, leg\turi dintre ele (care se
pot defini prin geosistem), precum [i o
evolu]ie în timp.

Studierea peisajelor este o preocupare
clasic\ a geografiei.
Este de observat c\ în multe situa]ii, elementul care influen]eaz\ aspectul peisajului
îl reprezint\ relieful, de[i vegeta]ia sau
a[ez\rile omene[ti au un caracter mai vizibil.
Peisajele, asem\n\tor tipurilor de medii,
se afl\ în diferite grade de transformare,
de la cele naturale, la peisajele puternic
antropizate.
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5. FACTORII GEOECOLOGICI –
CARACTERISTICI {I
FUNC}IONALITATE
FACTORII GEOECOLOGICI DETERMINA}I
DE CARACTERISTICILE TERREI CA PLANET|

Apartenen]a [i pozi]ia planetei noastre la
Sistemul Solar are o importan]\ mare pentru o
serie întreag\ de caracteristici terestre.
Un element important îl reprezint\ apartenen]a Terrei la istoria cosmic\ a Sistemului
Solar. Acest lucru se materializeaz\ în originea [i geneza comun\, influen]a în aceast\
origine [i genez\ a Soarelui ca stea a
Sistemului Solar, alc\tuirea chimic\, anumite
propriet\]i fizice etc.
Prin pozi]ie [i caracteristici fizice, planeta
noastr\ face parte din grupul planetelor „telurice”
(Terra, Marte, Venus, Mercur [i Luna, satelitul
natural al P\mântului). Acestea au caracteristici
chimice comune, anumite propriet\]i fizice
asem\n\toare [i, probabil, anumite elemente
comune legate de geneza [i originea lor.
Elementul principal al pozi]iei Terrei `n
Sistemul Solar `l reprezint\ distan]a medie
P\mânt-Soare, care este de aproximativ
150 000 000 km. Aceasta este deosebit de favorabil\, deoarece la distan]e mai mici influen]a Soarelui este prea puternic\, iar la distan]e mai mari este foarte mult diminuat\.
Se consider\ c\ planeta noastr\ face parte
din spa]iul denumit „ecosfer\” (în sens cosmic, nu biologic), cuprins între orbitele planetelor Venus (spre interior) [i Marte (spre exterior), unde este posibil\, teoretic, apari]ia [i
formarea vie]ii.
Aceast\ pozi]ie a P\mântului este foarte
important\, deoarece influen]a Soarelui a avut
un caracter moderat [i a favorizat formarea la
suprafa]a P\mântului a unor temperaturi corespunz\toare vie]ii. Se pare, îns\, c\ rolul propriu-zis al acestei pozi]ii este modificat de alte
elemente. Astfel, s-a apreciat c\ dac\ nu ar
exista atmosfer\ (sau dac\ aceasta ar fi foarte
rarefiat\), temperatura medie a suprafe]ei terestre ar trebui s\ fie cuprins\ între –10°C [i
–15°C; temperatura medie a suprafe]ei terestre
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este, îns\, de aproximativ 10°C, ceea ce
reprezint\ o valoare considerabil mai mare. În
aceast\ situa]ie, rolul de reglator termic revine
atmosferei, care, datorit\ efectului de ser\
(efect cumulat în timp), favorizeaz\ formarea
unor temperaturi mai mari decât cele datorate
simplei pozi]ii a Terrei în Sistemul Solar.
Aceast\ diferen]\ de peste 20°C, ca rezultat al
efectului de ser\ datorat atmosferei, este destul
de mare [i pune în eviden]\ caracterul determinant al atmosferei `n raport cu cel al distan]ei
fa]\ de Soare în crearea unei anumite temperaturi medii. Un element important al pozi]iei
planetei `n Sistemul Solar `l reprezint\ sistemul
P\mânt-Lun\ (DOC 1), raportul dintre Soare,
P\mânt [i Lun\ (Fig. 1) [i câteva consecin]e ale
acestor raporturi, cum ar fi mareele (DOC 2, 3),
Fazele Lunii (DOC 4), m\surarea timpului
(DOC 5), eclipsele (Fig. 2, DOC 6), constanta
solar\ [i orientarea pe glob.
O consecin]\ direct\ a pozi]iei planetei
noastre `n Sistemul Solar o reprezint\ cantitatea de radia]ie solar\, primit\ de la Soare.
Aceast\ radia]ie solar\, datorat\ în principal
pozi]iei P\mântului fa]\ de Soare, este constant\ [i are la limita exterioar\ a atmosferei
valoarea de 1,98 cal/cm2/min., care se nume[te constanta solar\. Se presupune c\
aceast\ valoare a r\mas nemodificat\ de mult
timp, deoarece exploziile termonucleare din
Soare sunt riguros autoreglate, iar abaterile fa]\
de valorile multianuale sunt foarte mici.
Datorit\ configura]iei bol]ii cere[ti [i a orient\rii axei polilor (cu Polul Nord spre Steaua
Polar\), constela]iile au reprezentat elemente de
reper în orientarea pe glob [i în naviga]ie. Pozi]ia
Stelei Polare (fa]\ de care se rote[te bolta
cereasc\, aceast\ stea având aspectul unui punct
fix) a reprezentat mult timp principalul punct de
reper pentru orientarea pe glob.

DIC}IONAR
Planete telurice — planete
asem\n\toare Terrei, care au
scoar]\ terestr\ solid\, dimensiuni
apropiate [i se afl\ situate `n
apropierea Soarelui.
Terra — nume alternativ dat
P\mântului.
Ecosfer\ — termen care se
refer\ la spa]iul din jurul Soarelui
unde ar fi, în mod teoretic, posibil
s\ existe via]\.

DOC 1

Sistemul P\mânt-Lun\

Sistemul P\mânt–Lun\ reprezint\ un unicat în Sistemul nostru
Solar, prin aceea c\ dimensiunea [i
masa satelitului nostru se apropie
cel mai mult de cele ale
P\mântului; în cazul altor sateli]i
ai planetelor, diferen]ele sunt
foarte mari. Cu toate acestea,
diametrul Lunii reprezint\ 0,27
din diametrul terestru, iar masa
1/81 din cea a Terrei. Acest raport
dintre dimensiunile unei planete
[i cel mai mare satelit al s\u are, `n
cazul sistemului P\mânt-Lun\,
are o valoare atât de mare, `ncât
am putea vorbi de o adev\rat\
„planet\ dubl\”.
Datorit\ distan]ei relativ reduse fa]\ de P\mânt (de aproximativ
60 de raze terestre), Luna este
foarte mult influen]at\ de acesta.
Cea mai important\ influen]\ este
aceea c\ între P\mânt [i Lun\
exist\ un „cuplaj mareic”, care
face ca perioada de rota]ie a Lunii
în jurul axei sale [i perioada de
revolu]ie în jurul P\mântului s\
fie egale (27 zile, 7 ore, 43 minute)
[i, ca urmare, Luna s\ arate
aceea[i emisfer\ P\mântului.
Deoarece `n timpul acestei mi[c\ri
complete a Lunii `n jurul axei [i `n
jurul Terrei, planeta noastr\ s-a
deplasat pe orbita sa `n jurul
Soarelui, revenirea Lunii `n acela[i
punct se realizeaz\ cu o `ntârziere
de 2,2 zile, deci `n aproximativ
29,5 zile.
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 Fig. 1 – Pozi]ia sistemului Lun\-P\mânt-Soare `n timp de o lun\ [i producerea mareelor
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DOC 2 Modul de producere a mareelor `n cele patru
situa]ii caracteristice

Mareele

Influen]a cea mai cunoscut\ a Lunii asupra P\mântului o constituie formarea mareelor. Acestea sunt determinate de atrac]ia pe
care o exercit\ Luna asupra suprafe]ei
oceanice, prin ridicarea succesiv\ a acesteia
în momentul trecerii Lunii deasupra meridianului locului. S-a observat c\ mareele au
valori mai mari în anumite momente, când
exist\ o combinare a atrac]iei Lunii [i a
Soarelui pe aceea[i direc]ie, [i valori mai
mici când cele dou\ corpuri se afl\ la un
anumit unghi fa]\ de P\mânt.

DOC 6
Un alt fenomen, cu o influen]\ exercitat\
asupra p\rerilor [i a concep]iilor oamenilor,
îl constituie formarea eclipselor.
Eclipsele de Lun\ se produc în momentul
în care Luna intr\ în conul de umbr\ al
P\mântului.
Eclipsele de Soare se produc în condi]iile
în care P\mântul intr\ în conul de umbr\ al
Lunii.
Eclipsele de Soare pot fi totale sau

DOC 4

Fazele Lunii

Un element deosebit de vizibil [i remarcat de foarte mult timp de oameni îl constituie fazele Lunii. De[i nu au o influen]\ vizibil\
asupra unor elemente ale mediului terestru,
fazele Lunii, prin succesiunea [i caracteristicile lor, au o anumit\ importan]\
asupra unui element socio-uman foarte
important: m\surarea timpului. Existen]a
acestor faze permite o apreciere empiric\ a
unor intervale de timp mai mari decât ziua [i
mai mici decât o mi[care complet\ a Lunii în
jurul P\mântului (o lun\).

DOC 5

Luna [i timpul

O consecin]\ important\ a sistemului
Lun\-P\mânt o reprezint\ durata mi[c\rii
de rota]ie a Lunii în jurul P\mântului, care
se pune în eviden]\ prin perioadele denumite „revolu]ie sideral\” (27 zile, 7 ore,
43 minute) [i „revolu]ie sinodic\” (de 29 zile,
12 ore, 44 minute). Ultima valoare st\ la baza
împ\r]irii timpului în luni [i, cu ajutorul
acestui interval de timp (o lun\), poate s\
reprezinte un reper pentru construirea
calendarului.

Eclipsele
par]iale în raport cu gradul de acoperire a
discului solar de c\tre suprafa]a Lunii.
Eclipsele totale, de[i rare, sunt deosebit
de spectaculoase [i sunt datorate unui
fenomen foarte interesant, cu aparen]\ de
coinciden]\: diametrele aparente ale Lunii [i
Soarelui, v\zute de pe P\mânt, sunt egale. ~n
timpul eclipselor totale de Soare poate fi studiat\ partea exterioar\ a Soarelui observându-se atmosfera, coroana solar\ [i protuberan]ele solare.

 Fig. 2 – Eclips\ total\ de Soare
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MI{C|RILE TERREI CA FACTORI GEOECOLOGICI
A. MI{CAREA DE ROTA}IE

B. MI{CAREA DE REVOLU}IE

O importan]\ geoecologic\ deosebit\ o are
mi[carea de rota]ie, prin consecin]ele ei
asupra diferitelor elemente ale mediului înconjur\tor [i asupra societ\]ii.
Elementele principale ale mi[c\rii de
rota]ie sunt durata (23 ore, 56 min.) [i sensul
(de la vest la est).
Intervalul de timp al unei rota]ii complete
este `ns\ de 24 ore, dac\ se ia `n considera]ie [i
deplasarea Terrei pe orbit\ `n jurul Soarelui [i
se nume[te zi solar\ adev\rat\. Aceasta st\ la
baza m\sur\rii timpului.
Pentru orice privitor de la suprafa]a terestr\ exist\ impresia fals\ a deplas\rii bol]ii
cere[ti (Lun\, stele, planete, Soare) de la est la
vest, ca percep]ie invers\ a mi[c\rii reale a
P\mântului de la vest spre est.
Datorit\ formei P\mântului (DOC 1) [i a
lungimii diferite a paralelelor (DOC 3), viteza
de rota]ie a unor puncte de pe suprafa]a terestr\ scade de la ecuator spre poli.
Forma Terrei [i mi[carea ei de rota]ie
favorizeaz\ lansarea sateli]ilor geosta]ionari
(DOC 2) care pot supraveghea suprafa]a terestr\ `n `ntregime.
Un fenomen foarte important îl constituie
abaterea corpurilor conform ac]iunii for]ei lui
Coriolis (DOC 4). Aceast\ abatere se realizeaz\ spre dreapta în emisfera nordic\ [i spre
stânga în emisfera sudic\; este foarte vizibil\
la deplasarea maselor de aer [i la deplasarea
curen]ilor oceanici.
Datorit\ mi[c\rii de rota]ie a P\mântului
(combinat\ cu forma acestuia), suprafa]a sa
poate fi `mp\r]it\ în sectoare denumite fuse
orare.
O alt\ consecin]\ interesant\ o reprezint\
transmiterea mareelor pe suprafa]a oceanelor.
Aceast\ propagare a mareelor se realizeaz\ de
la est spre vest `n raport cu trecerea Lunii
peste meridianul locului, dar cu o anumit\
`ntârziere `n timp.
Datorit\ configura]iei oceanului [i a
]\rmurilor exist\ o situa]ie mai complex\ [i
diferen]iat\.

P\mântul realizeaz\ o mi[care în jurul Soarelui, denumit\ mi[care de revolu]ie. Ea se desf\[oar\ pe o orbit\ care are forma unei elipse.
Diferitele momente ale mi[c\rii de revolu]ie permit o împ\r]ire a anului pe anotimpuri. Pozi]ia Terrei în cele patru momente
principale are anumite caracteristici care rezult\ din combinarea mi[c\rii de revolu]ie cu
înclinarea axei [i cu inciden]a razelor solare.
Dintre consecin]ele mi[c\rii de revolu]ie,
men]ion\m urm\toarele:
 inegalitatea duratei zilelor [i a nop]ilor
pe parcursul anului (DOC 5), la diferite latitudini (cu excep]ia ecuatorului);
 înc\lzirea inegal\ a suprafe]ei terestre în
cursul unui an în raport cu înclinarea axei;
 o mic\ diferen]\ de înc\lzire între
momentele extreme ale pozi]iei P\mântului
pe orbit\ (diferen]a dintre periheliu [i afeliu
fiind de 7% din diametrul maxim al elipsei);
 r\s\ritul [i apusul Soarelui în fiecare zi a
anului se realizeaz\ la un moment de timp [i
`ntr-un punct diferit;
 pentru zonele temperate, mi[carea de
revolu]ie are drept consecin]\ apari]ia celor
patru anotimpuri;
 pentru zonele polare (situate între cercul
polar [i pol) exist\ o succesiune zi (jum\tate
de an) / noapte (cealalt\ jum\tate de an);
 între tropice [i ecuator exist\ o migrare
în emisfera nordic\ (vara) [i `n emisfera
sudic\ (iarna) a pozi]iei aparente a Soarelui,
ceea ce duce la o iluminare [i înc\lzire de
intensitate diferit\ în cele dou\ emisfere pe
parcursul unui an;
 mi[carea de revolu]ie, înclinarea axei [i
forma P\mântului determin\ existen]a unor
zone termice ([i, `n rela]ie direct\ cu acestea, a
unor zone climatice);
 o consecin]\ complex\ o reprezint\ posibilitatea construirii calendarului pe baza
mi[c\rii de revolu]ie, a mi[c\rii de rota]ie a
Lunii în jurul P\mântului [i a mi[c\rii acestuia
în jurul axei proprii; din combinarea unor elemente ce deriv\ din aceste mi[c\ri au fost imaginate diferite variante de calendare.
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Elipsoid de rota]ie (sferoid) —
forma real\ a Terrei, mai turtit\ la
poli [i mai bombat\ la ecuator, care
p\streaz\ volumul acesteia.
Orizont — linie imaginar\
unde aparent cerul [i suprafa]a terestr\ coincid.
Satelit geosta]ionar — satelit
care `n mod aparent st\ deasupra
unui punct fix al suprafe]ei terestre,
dar care, `n realitate, se rote[te cu
aceea[i vitez\ cu mi[carea de
rota]ie a P\mântului `n jurul propriei axe.
Zi — intervalul de timp al unei
rota]ii a Terrei `n jurul axei sale: zi
sideral\ (23 h, 56’) `n raport cu un
punct fix sau zi solar\ (24 h) `n
raport cu trecerea Soarelui deasupra unui meridian.

Analiza]i `ntreb\rile de mai jos [i
construi]i r\spunsuri argumentate:
1. Care ar fi consecin]ele asupra
fenomenelor de la suprafa]a Terrei,
dac\ raza acesteia ar fi:
a) egal\ cu diametrul actual;
b) egal\ cu raza Lunii;
c) egal\ cu raza Soarelui.
2. Care ar fi consecin]ele asupra
fenomenelor de la suprafa]a Terrei
dac\ mi[carea de revolu]ie ar fi:
a) egal\ cu cea de rota]ie;
b) de 4 ori mai mare;
c) de 20 de zile.
3. Care ar fi consecin]ele asupra
fenomenelor de la suprafa]a Terrei
dac\ mi[carea de rota]ie ar fi:
a) de o or\;
b) de o s\pt\mân\;
c) de o lun\.

DOC 1

Terra, imagine din spa]iul cosmic

Lungimea unui arc de cerc de 1° `n emisfera nordic\

DOC 3
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astronomice) `n emisfera nordic\
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Sateli]ii geosta]ionari sunt sateli]ii stabiliza]i deasupra unor
puncte de pe suprafa]a terestr\ din apropierea ecuatorului, la
`n\l]imi de cca. 36 000 km, supraveghind por]iuni largi de teren de
forma unor cercuri (pe imaginea de mai sus sunt cercuri deformate).
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DOC 4

Aceast\ imagine sugereaz\ foarte clar câteva caracteristici ale
Terrei care determin\ condi]iile mediului de la suprafa]a sa: forma
„sferic\”, iluminarea, dinamica atmosferei, concentrarea unor sisteme noroase persistente `n zona ecuatorial\, raporturile spa]iale dintre continente [i oceane etc.
De asemenea, se pot observa [i alte elemente: circula]ia maselor
de aer, suprafa]a galben\ a de[erturilor tropicale (Sahara `ndeosebi)
datorit\ marilor acumul\ri de nisip, forma ]\rmurilor, Africa [i
lacurile africane, Marea Mediteran\, Marea Ro[ie, Europa etc.
~n ansamblu, imaginea creeaz\ o percepere global\ a Terrei [i a
mediului ei.
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PROPRIET|}ILE TERREI
A. PROPRIET|}I FIZICE

B. PROPRIET|}I CHIMICE

O serie de propriet\]i fizice ale Terrei au o
importan]\ geoecologic\ vizibil\.
 Gravita]ia se manifest\ sub multiple
aspecte. Este suficient s\ amintim c\ existen]a
[i evolu]ia Sistemului Solar, a sistemului
P\mânt–Lun\, sunt datorate efectelor for]ei
de atrac]ie gravita]ional\.
Gravita]ia, ca proprietate fizic\ fundamental\ a Terrei, influen]eaz\ producerea mareelor oceanice curgerea râurilor, eroziunea fluvial\ [i glaciar\.
La suprafa]a terestr\, expresia cea mai vizibil\ a for]ei cu care sunt atrase diferitele
obiecte spre centrul planetei o reprezint\
greutatea acestora.
Un exemplu de ac]iune a gravita]iei asupra
scoar]ei terestre îl reprezint\ curgerea râurilor
(care este determinat\ de masa apei, de pant\,
dar [i de coeziunea apei). Aceasta se produce
pân\ într-un punct denumit nivel de baz\. Un
alt exemplu în care for]a gravita]ional\ este
evident\ îl reprezint\ ac]iunea ghe]arilor
asupra reliefului subiacent (DOC 1). Datorit\
masei mari de ghea]\, ace[tia produc o puternic\ eroziune în adâncime.
Gravita]ia influen]eaz\ [i procese din interiorul Terrei (celulele de convec]ie, aranjarea
stratelor dup\ greutatea specific\, formarea
structurii interne a Terrei) — DOC 2.
 O proprietate fizic\ important\, cu multe
consecin]e geoecologice, o reprezint\ c\ldura
intern\ a P\mântului. Aceasta cre[te în medie cu
1°C la 33 m, valoare care se nume[te treapt\ geotermic\. Datorit\ diferen]elor de c\ldur\ care
exist\ în interiorul P\mântului, se produc anumite
mi[c\ri de convec]ie ale unor mase de materie.
Acestea pot s\ fie ascendente [i descendente,
creând împreun\ celule de convec]ie.
Func]ionarea lor st\ la baza deplas\rii pl\cilor tectonice, cu toate consecin]ele lor asupra elementelor mediului înconjur\tor (DOC 2).
 Magnetismul terestru este o proprietate
a planetei, cu anumite consecin]e asupra mediului înconjur\tor (DOC 4).
Forma general\ a câmpului magnetic este
magnetosfera (DOC 3, 5).

Alc\tuirea chimic\ a Terrei are o importan]\ geoecologic\ major\ prin aceea c\ elementele care o compun reprezint\ „pietrele de
construc]ie” ale corpurilor situate la suprafa]a
P\mântului [i în interiorul s\u.
Elementele chimice din care este alc\tuit\
planeta noastr\ s-au format în timpul
exploziei stelei care a existat înaintea Soarelui.
Exist\ opt elemente care particip\, în cea
mai mare m\sur\, la alc\tuirea scoar]ei terestre [i alte 82 cu propor]ii mici [i foarte mici.
Ceea ce este foarte interesant de subliniat
este propor]ia foarte redus\ a trei elemente
care stau la baza vie]ii: carbon, azot, hidrogen;
al patrulea element, oxigenul, se afl\ din
abunden]\, dar în combina]ii chimice (oxizi
îndeosebi), care nu permit integrarea lui
direct\ în constitu]ia materiei vii.
Aceast\ propor]ie redus\ a unor constituen]i de baz\ ai materiei vii ridic\ o constatare aparent paradoxal\: materia vie este
construit\ pe elemente rare.
Modul de combinare a elementelor chimice creeaz\ atât la suprafa]a P\mântului, cât
[i `n interiorul acestuia o mare varietate de
roci, diferite tipuri de soluri, caracteristici
diferite ale compozi]iei chimice a apelor, o
diversitate `n care aceste elemente ac]ioneaz\
`n procesele chimice.
Toate elementele chimice sunt corelate `ntre
ele `ntr-o succesiune de fenomene [i procese care
formeaz\ circuite biogeochimice.
Men]ion\m, de asemenea, interven]ia activ\
a omului `n mediul `nconjur\tor, prin introducerea unor anumite elemente chimice `n urma proceselor tehnologice.
Astfel, prin fenomenele de poluare se produce o r\sturnare sensibil\ a circuitelor naturale
[i apari]ia unor modalit\]i noi de ac]iune a elementelor chimice asupra mediului `nconjur\tor.
Integrarea unor elemente chimice `n circuitele de materie [i energie ale Terrei ar avea, `n
timp, anumite consecin]e asupra transform\rilor ini]ial naturale ale circuitelor biogeochimice, atenuându-le sau amplificându-le.
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Magnetosfer\ — câmpul magnetic al Terrei, situat `n exteriorul
acesteia, cu forma unei „sfere“ turtite de presiunea „vântului solar“.
Gravita]ie — proprietate fundamental\ a corpurilor de a se
atrage reciproc, dependent de masa
acestora [i de distan]a dintre ele;
gravita]ia constituie cauza greut\]ii
corpurilor.
Curen]i de convec]ie — curen]i
de materie fluid\ sau vâscoas\ care
se deplaseaz\ în interiorul
P\mântului, de la anumite adâncimi spre suprafa]\.

DOC 1

Gravita]ia [i glacia]iunea

Gravita]ia este [i cauza unor
procese care au loc în interiorul
scoar]ei terestre. Se produc o serie
de rearanj\ri de mase, care determin\ anumite modific\ri ale valorii accelera]iei gravita]ionale întrun anumit loc.
Men]ion\m c\ una dintre
ipotezele cele mai interesante
legate de formarea glacia]iunii
cuaternare este cea care consider\
ca principal\ cauz\ a „bascul\rii”
axei P\mântului, rearanjarea gravita]ional\ a unor mase din interiorul acestuia; în urma acestei
rearanj\ri, axa P\mântului a început s\ oscileze în jurul direc]iei
ini]iale, expunând calotele polare
reci unor precipita]ii mai bogate
(care au creat [i apoi au între]inut
cre[terea ghe]ii).

Riftul medio-oceanic [i deplasarea pl\cilor tectonice

DOC 2

DOC 4

R1

a.

Se formeaz\ o prim\ despic\tur\
de tip rift (R1). Fragmentele pl\cii
tectonice, relativ rigide, sunt `mpinse
lateral de for]ele care au creat riftul.
Materia din interior este adus\
`n continuare la suprafa]\ N1 [i
`mpinge lateral atât fragmentele
rigide cât [i materia solidificat\
anterior (R1).

N1

b.
R2

R1

Magnetismul terestru

Este cunoscut c\ axa geomagnetic\ nu
coincide cu axa polilor, între acestea
existând o diferen]\. Aceasta se reflect\ în
coordonatele geomagnetice care difer\ de
cele geografice; axa geomagnetic\ nord–sud
[i axa geografic\ polar\ nu coincid, diferen]a
dintre ele fiind denumit\ declina]ie. De
aceea, folosirea busolei, care arat\ câmpul
geomagnetic, trebuie corectat\ cu anumite
valori ale acestei declina]ii. Este de subliniat,
îns\, c\ magnetismul terestru reprezint\ o
modalitate de orientare pe glob.

c.

Alt\ materie adus\ din interior
ac]ioneaz\ asupra celei anterioare [i
continu\ „extinderea” riftului. Rocile
depuse sunt magnetizate `n func]ie
de polaritatea câmpului magnetic
din momentul solidific\rii lor.

R2
R1

N1

N1
R1

~ntr-un moment ulterior, noua
materie din rift (N2) are lateral materie solidificat\ anterior (R1, N1,
R2), cu polarit\]i magnetice diferite
[i o vârst\ care cre[te de la rift spre
exterior (R1 > N1 > R2 > N2).

d.

N2
R2
R1

N1

R2
N1
R1

Deplasarea pl\cilor tectonice este condi]ionat\ de mai mul]i factori. Elementul care determin\ aceast\ deplasare `l reprezint\ formarea unei cr\p\turi ini]iale datorit\ urc\rii la
suprafa]\ a magmei `nc\lzite, purtat\ de un curent ascendent (a). Aceast\ materie exercit\ o
`mpingere lateral\ (b) care continu\ ulterior (c) pân\ se formeaz\ o dorsal\ (d).

Rolul geoecologic al magnetosferei

Magnetosfera are mai multe domenii de
influen]\ geoecologic\: reprezint\ un scut
pentru via]a terestr\ (`mpotriva radia]iilor
cosmice nocive), poate devia anumite
obiecte cosmice (asteroizi, meteori]i),
influen]eaz\ forma [i structura atmosferei,
determin\ anumite fenomene specifice
(aurore polare, furtuni magnetice, schimbarea polarit\]ii magnetice), influen]eaz\
dezvoltarea lumii vii [i permite interpretarea unor fenomene terestre de interes
[tiin]ific (originea câmpului magnetic,
reconstruc]ia paleogeografic\ a suprafe]ei
terestre, studierea anomaliilor magnetice
din litosfer\ [.a.).

Magnetosfera terestr\

Fro

nt

de
[

oc

DOC 3

Vânt
solar

DOC 5

Magnetopauz\

Magnetosfer\
Coad\

spre Soare
Linii
de for]\

Magnetosfera reprezint\ spa]iul din
jurul P\mântului unde se simte influen]a
câmpului s\u magnetic. Aceasta are mai
mult o form\ alungit\ (`n sensul opus
pozi]iei Soarelui) decât „sferic\”.
Câmpul magnetic terestru `[i are originea `n curen]ii de convec]ie din partea
extern\ a nucleului Terrei, la care se adaug\
mi[carea de rota]ie (prin for]a Coriolis) [i
viteza de rota]ie diferit\ a geosferelor
interne.
Limita exterioar\ a magnetosferei (magnetopauza) ac]ioneaz\ ca un scut exterior
protector. Particulele venite de la Soare
(„vântul solar”) sunt deviate sau redistribuite, dup\ contactul cu „frontul de [oc”,
de c\tre liniile de for]\ ale magnetosferei
(linii de egal\ intensitate).
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6. TIPURI DE MEDII GEOGRAFICE

Dup\ cum am v\zut pân\ acum, caracteristicile mediului `nconjur\tor difer\ foarte
mult `n func]ie de componentele sale, de evolu]ia acestora [i de modul de interac]iune cu
sistemele exterioare mediului.
Aceast\ varietate este tot mai mare cu cât
sistemele de referin]\ sunt suprafe]e concrete
tot mai mici.
Sub raportul sc\rii de referin]\, distingem
urm\toarele categorii: medii zonale; medii
azonale; medii regionale; medii locale.
La nivelul planetei ca întreg, se pot identifica principalele tipuri de medii zonale [i
azonale (Fig. 2).

A. MEDII GEOGRAFICE ZONALE
 Mediul tropical forestier umed
Acest tip de mediu caracterizeaz\ zona
ecuatorial\ a planetei, extinzându-se de o
parte [i de alta a ecuatorului, pân\ la 5º lat. N
[i S. Acest mediu dep\[e[ete `ns\, [i spre nord
[i spre sud, fâ[ia longitudinal\ men]ionat\.
~n cazul acestui mediu, elementul determinant al caracteristicilor sale `l reprezint\ un
fenomen de natur\ climatic\, foarte important
[i cunoscut: existen]a `n lungul ecuatorului a
unei zone de convergen]\ intertropical\
(ZCIT) — Fig. 1, DOC 1.
 Mediul tropical cu dou\ anotimpuri
Factorul determinant al existen]ei acestui
tip de mediu `l reprezint\ migrarea sezonier\
a zonei de convergen]\ intertropical\ spre
nord sau spre sud `n cursul unui an, datorit\
mi[c\rii de revolu]ie [i `nclin\rii axei terestre.
 Mediul tropical musonic
Este un tip de mediu determinat de
ac]iunea sezonier\ a musonilor. Cuprinde
Asia de Sud [i de Sud-Est.
 Mediul tropical arid [i semiarid
Regiunile situate aproximativ `n lungul
celor dou\ tropice (`ntre 20–30° lat. N [i S), au
un mediu arid (cu precipita]ii mai mici de
200 mm/an), cald, lipsit de vegeta]ie, ocupat
de `ntinse de[erturi.
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 Medii temperat-calde
~ntre 30–40º lat. N [i S exist\ un mediu care
se caracterizeaz\ prin c\ldur\, dar `n anumite
limite termice.
a. Mediul mediteranean;
b. Mediul subtropical situat pe fa]adele
estice ale continentelor;
 Mediul continental excesiv (uscat, semiarid [i arid)
 Medii temperat umanizate
Caracterul temperat al acestui mediu este
completat de o puternic\ umanizare [i antropizare. Se pot distinge dou\ variet\]i (oceanic
[i continental).
 Mediul forestier rece
 Mediul subpolar
Acest tip de mediu este determinat de o
alternan]\ a unei perioade relativ scurte
de `nc\lzire cu o perioad\ lung\ de ger.
 Mediul glaciar
Acest tip de mediu caracterizeaz\ regiunile acoperite cu ghe]arii de calot\ (inslandis).

B. MEDII GEOGRAFICE
AZONALE
 Medii montane; factorii geoecologici [i
caracteristicile elementelor mediului se modific\ în raport cu altitudinea reliefului [i au o
dezvoltare vertical\; acestea cuprind (DOC 2):
a. Sistemele transcontinentale
b. Sisteme montane regionale
c. Mun]i izola]i (`n afara sistemelor
montane)
 Medii maritime (litorale) (DOC 3) se
caracterizeaz\ prin efectele interac]iunii dintre ap\ [i uscat, dar au [i caracteristici conforme zonalit\]ii.
 Medii antropice (regionale [i locale)
În acest caz elementul determinant [i vizibil îl constituie activitatea omului; gradul de
interven]ie al factorului antropic difer\ [i se
pot deosebi mai multe variet\]i de mediu.
a. Mediul regiunilor industriale
b. Mediul regiunilor urbane
c. Regiunile [i arealele foarte degradate

DIC}IONAR
ZCIT — zon\ de convergen]\
intertropical\ ce desemneaz\ fâ[ia
(„zona”) din lungul ecuatorului
caracterizat\ printr-o mi[care ascendent\ [i convergent\ a aerului la
suprafa]a solului; termen cu con]int
meteorologic [i climatic.

 Fig. 1 – P\dure ecuatorial\

DOC 1

Mi[carea convergent\
a aerului

Acest tip de mi[care a aerului
genereaz\ o serie de fenomene climatice care determin\ caracteristicile fundamentale ale mediului
`nconjur\tor. Men]ion\m:
— temperatura medie anual\
este foarte ridicat\ [i constant\ `n
tot timpul anului;
— diferen]ele termice `n cursul
unei zile sunt relativ reduse;
— convergen]a maselor de aer
transportate spre zona ecuatorial\
[i evapora]ia puternic\ produs\
datorit\ temperaturilor mari creeaz\ un fenomen climatic important [i stabil: o umiditate a aerului
constant\ [i ridicat\ (uneori umiditatea ajungând la 100%);
— ascensiunea maselor de aer
face ca deplasarea orizontal\ s\ fie
ocazional\, iar cantitatea de ap\
transportat\ vertical `n urma
evapor\rii s\ creeze o band\
noroas\ continu\ [i persistent\;
— precipita]iile sunt foarte
ridicate (de peste 2000 mm/anual)
[i se produc zilnic la aceea[i or\.
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 Fig. 2 – Tipuri de medii pe Terra

DOC 2

Sisteme montane

Sistemul alpino–himalayan are o dezvoltare preponderent de la vest la est.
Acest sistem montan este fragmentat `n anumite por]iuni dar, `n acela[i timp, este foarte
masiv [i continuu `n zona Himalaya– Pamir–Tibet.
Principalul rol geoecologic este acela c\ realizeaz\ o diferen]iere foarte net\ `ntre mediile
situate la sud de acest sistem (medii calde, secetoase sau ploioase) [i cele situate la nord (continentale, aride).
Sistemul andin
Acest sistem montan introduce o discontinuitate evident\ `n zonalitatea latitudinal\ a
mediului `nconjur\tor. Diferen]ele sunt foarte mari `ntre mediile situate la est de acest sistem
montan (spre `ntinderile continentale ale Americii de Nord [i de Sud) [i cele situate la vest
(spre litoralul Oceanului Pacific).
De asemenea, sistemul andin are o influen]\ geoecologic\ deosebit\ asupra regiunilor
`nconjur\toare. Astfel, `n partea lui vestic\, acolo unde ajung curen]ii oceanici reci (`n California [i pe ]\rmul Peru–Chile) se creeaz\ de[erturi aride [i foarte aride. Datorit\ situ\rii lui `n
spa]iul de coliziune al pl\cii Americane cu alte pl\ci situate spre vest, exist\ frecvent cutremure
de p\mânt [i erup]ii vulcanice; acestea influen]eaz\ numeroase elemente ale mediului.

DOC 3

Medii maritime (litorale)

~n lungul liniei ]\rmului [i `ntr-o anumit\ band\ situat\ de o parte [i de alta a
acesteia exist\ anumite caracteristici ale
mediului, `n care elementul geoecologic
principal este dat de raportul dintre uscat [i
ap\, un raport azonal, care se desf\[oar\
`ns\ pe fondul zonalit\]ii latitudinale.
Exist\ anumite elemente specifice ale
mediului `nconjur\tor legate de interac]iunea dintre uscat [i ap\.
Fâ[ia acestei interac]iuni se desf\[oar\
atât `n zona uscatului (pe o por]iune care
variaz\ `n func]ie de altitudinea reliefului),
cât [i `n zona oceanului (pân\ la anumite
adâncimi, dependente de aspectul platformei
continentale).
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7. MEDIILE ZONEI TEMPERATE

Prin zon\ temperat\ se `n]elege mai mult
o zon\ termic\ `n sensul existen]ei unor
condi]ii de temperatur\ situate `ntre cald [i
rece.
 Medii temperat-calde
~ntre 30–40º lat. N [i S exist\ un mediu care
se caracterizeaz\ prin c\ldur\, dar `n anumite
limite termice (de aceea poate fi numit temperat-cald).
Acest tip de mediu are `n p\r]ile vestice ale
continentelor caracteristici asem\n\toare celor
din bazinul M\rii Mediterane, iar `n p\r]ile
estice este un mediu mai umed.
a. Mediul mediteranean (Fig. 1) se caracterizeaz\ prin ierni blânde [i ploioase [i veri
calde [i secetoase. Predomin\ vegeta]ia de tip
maquis, garriga [i, spre por]iunile interioare
ale uscatului, stepe.
b. Mediul subtropical (situat pe fa]adele
estice ale continentelor), prezint\ tot ierni
blânde [i veri calde (ca [i cel mediteranean),
dar cantitatea de precipita]ii din anotimpul
ploios este mai mare.
 Mediul continental excesiv (uscat, semiarid [i arid)
Acest tip de mediu este datorat `ntinderii
mari a continentelor, care `mpiedic\ reparti]ia
uniform\ a precipita]iilor din regiunile oceanice `nconjur\toare spre interiorul acestora.
Vegeta]ia predominant\ este de step\ [i
silvostep\ `n Europa [i Asia, de prerie (Fig. 2)
`n America de Nord [i de pampas `n America
de Sud. ~n zonele interioare, situate la cea mai
mare distan]\ fa]\ de ocean, se trece spre regiuni de[ertice, cu ierni reci , veri relativ c\lduroase [i diferen]e mari `ntre lunile extreme.
 Medii temperat umanizate
Caracterul temperat al acestui mediu este
completat de o puternic\ umanizare [i antropizare. Se pot distinge dou\ variet\]i (oceanic
[i continental).
a. Mediul forestier oceanic
Este situat pe fa]adele vestice ale continentelor nordice. Se caracterizeaz\ prin ploi iarna,
lipsa perioadelor de secet\ [i temperaturi
relativ ridicate (fa]\ de restul zonei tempe-
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rate). Predomin\ p\durile de foioase. ~n vestul
Americii de Nord, `ntre lan]ul montan [i
ocean, exist\ p\duri cu exemplare mari de
sequoia (Fig. 3).
b. Mediul continental moderat
Cuprinde
por]iunile
continentale
m\rginite spre vest de mediul oceanic [i spre
est de mediul semiarid. Este arealul p\durilor
de foioase cu frunze c\z\toare (datorit\ frigului din timpul iernii).
P\durea temperat\ de foioase este stratificat\. Vechile `ntinderi forestiere au fost
defri[ate datorit\ utiliz\rii istorice `ndelungate [i continui a acestor terenuri.
 Mediile azonale (montan, litoral [i mediile antropizate, formeaz\ areale sau fâ[ii `n
cadrul dispunerii zonale latitudinale.
La scar\ mai mare (de ordinul unor zeci de
mii pân\ la sute de mii de km2) aceste tipuri
de medii temperate au anumite particularit\]i
impuse de pozi]ie, `ntindere [i de relief.
Tipurile de mediu din România (Fig. 4, 5)
reprezint\ o nuan]are a trei tipuri de baz\ care
exist\ la nivel mondial: dou\ tipuri zonale
(mediul continental-moderat [i mediul cu
nuan]e de ariditate) [i un tip azonal
predominant (mediul montan). De asemenea,
exist\ anumite particularit\]i ale spa]iilor mai
mici care pot fi descrise [i prezentate dup\ un
anumit model (DOC 1).
 Mediul continental moderat are o anumit\ omogenitate rezultat\ din vegeta]ie (etajul stejar–fag [i par]ial silvostep\), relief (terenurile sunt relativ joase), cantitatea de precipita]ii (mai mare decât limita de ariditate).
 Mediul continental cu nuan]e de ariditate are un caracter de tranzi]ie spre mediul
zonal de tip „arid [i semiarid” [i se caracterizeaz\ prin precipita]ii reduse [i vegeta]ie de
step\ (predominant).
 Mediul montan are anumite nuan]\ri
dup\ altitudine [i relief.
 Mediul litoral, cu un puternic caracter
de ariditate, se distinge prin caracteristici proprii foarte precise.

DIC}IONAR
Mediteranean — situat în
spa]iul înconjur\tor al M\rii Mediterane; prin defini]ie, denumirea
M\rii Mediterane reflect\ situarea
ei între cele trei continente cunoscute în Antichitate; orice element
natural (clim\, hidrografie, vegeta]ie, peisaj) are un caracter mediteranean dac\ este specific acestui
spa]iu.

 Fig. 1 – Peisaj mediteranean `n
sudul Spaniei

 Fig. 2 – Prerie `n SUA

 Fig. 3 – P\dure de sequoia
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8. TIPURILE DE PEISAJE
GEOGRAFICE

a.

A. DIVERSITATEA MEDIULUI
TERESTRU {I PEISAJELE

B. TRANSFORM|RILE
MEDIULUI TERESTRU
Diversitatea este rezultatul modului concret {I ALE PEISAJELOR

de combinare a elementelor componente ale
mediului înconjurãtor. Aceasta are o pregnant\
dimensiune teritorial\, geografic\ [i se reflect\
prin aspectul ei exterior, adic\ prin peisaj.
Între caracteristicile mediului (concretizate
în no]iunea de geosistem) [i aspectul lui exterior (concretizat în no]iunea de peisaj) existã o
legãturã foarte evidentã. Astfel, caracteristicile
cantitative [i calitative ale elementelor ce formeazã mediul înconjurãtor apar foarte bine surprinse în aspectul lui vizibil, peisajul (Fig. 1).
De aceea, frecvent, între tipul de mediu [i
tipul de peisaj existã o anumitã suprapunere.
Ne referim la mediu atunci când realizãm o
caracterizare a acestuia pe baza unui anumit
numãr de parametri [i ne referim la peisaj
atunci când sintetizãm aspectele mediului
prin latura lor cea mai vizibilã [i observabilã.
Formele concrete care ilustreaz\ astfel
diversitatea mediului terestru sunt tipurile de
mediu [i tipurile de peisaje.
~n cadrul mediului înconjurãtor exist\ un
element (sau o asociere de mai multe elemente) care d\ personalitate mediului [i peisajului. În acest caz, spunem cã acel element are
un caracter „central”, în]elegând cã influen]a
lui asupra celorlalte elemente [i a caracteristicilor de bazã ale mediului [i peisajului este
determinantã.
Frecvent, elementul principal al spa]iilor
continentale este relieful.
~n anumite por]iuni apar [i alte elemente centrale, cum ar fi hidrografia (`n cadrul deltelor, a
lacurilor interioare), vegeta]ia (`n cazul p\durilor
pluviale), ghea]a sau alte elemente.
Tipurile de mediu sugereaz\ o imagine indirect\ [i a peisajelor pe care le reprezint\. ~n cazul
peisajelor (DOC 2) diversitatea caracteristicilor
poate fi surprins\ prin elementele de vizibilitate.
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Una dintre caracteristicile principale ale
mediului înconjurãtor în ansamblul sãu o constituie caracterul dinamic [i evolutiv al acestuia. Transformãrile pot fi datorate unor cauze
naturale sau antropice (DOC 1).
În urma unor transformãri succesive,
peisajele pot sã-[i pãstreze în linii mari caracteristicile principale sau sã ajungã în situa]ii
noi, de unde este posibilã sau nu întoarcerea
la starea ini]ialã.
Dintre transformãrile naturale (datorate
factorilor naturali), men]ionãm câteva:
 eroziunea naturalã a terenurilor, care reprezintã un proces aproape continuu prin care
suprafa]a reliefului este transformatã datoritã
agen]ilor externi; aceastã eroziune poate influen]a hidrografia, vegeta]ia [i solurile, reprezentând totodatã un element restrictiv pentru
agriculturã [i a[ezãri;
 transformãrile care au loc în tectonosferã (de[i realizate într-un timp mai îndelungat), au efecte cumulate care determinã
modificãri ale reliefosferei;
 apari]ia glacia]iunii a determinat o succesiune de transformãri în climatul regiunilor
respective [i a dus la transformarea caracteristicilor mediului înconjurãtor pe un spa]iu mai
întins;
 transform\rile bru[te, datorate erup]iilor vulcanice (care influen]eaz\ peisajul dar [i
caracteristicile atmosferei) sau a cutremurelor.
În urma transformãrilor antropice, caracteristicile mediului se modific\ prin cre[terea
continuã a poluãrii, reducerea suprafe]elor
ocupate cu pãduri, încãlzirea atmosferei etc.
Tipurile de mediu [i peisajele asociate
acestora pot fi ordonate `ntr-o taxonomie
determinat\ de m\rimea suprafe]ei de
referin]\ (DOC 3).

b.

 Fig. 1 – Diverse tipuri de peisaje:
a. mediu litoral; b. mediu montan

DOC 1

Transform\ri antropice

Transformãrile care au loc în
interiorul elementelor mediului
înconjurãtor [i al peisajelor duc [i
ele la modificãri sensibile ale caracteristicilor sale. Vom da câteva
exemple:
— extinderea suprafe]elor irigate creeazã un echilibru nou în
circuitul apei în naturã; evapora]ia
din aceste zone cre[te infiltra]ia
apei în sol [i în pânza freaticã de
asemenea, accelerându-se totodatã
cre[terea biomasei organice; cantitatea de apã adusã suplimentar
unei regiuni prin iriga]ii pune de
fapt acea suprafa]ã în condi]ii
climatice noi;
— emana]iile diferitelor noxe
în atmosferã din regiunile cu industrie metalurgicã pot fi preluate
de circula]ia generalã a atmosferei
prin combinarea acestora cu particulele lichide; în momentul condensãrii apei din atmosferã, acestea antreneazã [i substan]ele
respective, creând a[a-numitele
„ploi acide”, care atacã vegeta]ia.

Diversitatea tipurilor de pesisaj

DOC 2
 Mediul ce caracterizeazã suprafa]a de
ghea]ã a Antarctidei [i peisajul asociat are numeroase elemente de specificitate. Elementul
determinant îl constituie calota de ghea]ã care
acoperã continentul (inslandis). Ea a fost generatã de perioada maximei rãciri cuaternare,
când aceasta a ajuns la cele mai mari dimensiuni, în prezent fiind într-un proces de diminuare. Clima Antarctidei este determinatã de
pozi]ia acesteia (în jurul polului sud), dar
aceasta este influen]atã de însã[i prezen]a
masei de ghea]ã, care reflect\ aproape în totalitate radia]iile solare, determinând un bilan]
radiativ [i caloric negativ.
Suprafa]a inslandisului, cu grosimi
diferite ale ghe]ii, este influen]atã de caracteristicile reliefului ini]ial subiacent: un podi[
masiv, rest al continentului sudic Gondwana
(pe cea mai mare parte a continentului), un
lan] muntos, prelungire a sistemului andin (în
Antarctida de vest) [i, între acestea, o regiune
mai joasã, cu aspect de câmpie. Relieful situat
la baza suprafe]ei de ghea]ã are în prezent un
aspect care este, într-o mare mãsurã, rezultat
al modelãrii glaciare. Înveli[ul biotic are anumite elemente de specificitate: vegeta]ia este
foarte sãracã ([i este situatã doar pe por]iunile
stâncoase neacoperite de ghea]ã), fauna fiind
reprezentatã de specii situate doar pe marginile continentului.
Din descrierea acestui peisaj rezultã atât
caracteristicile sale, cât [i specificitatea fa]ã de
alte medii [i peisaje terestre.

 Mediul înconjurãtor [i peisajul caracteristic Saharei au cu totul alte caracteristici.
Podi[ul întins [i neted (de asemenea, rest al
Gondwanei), acoperit cu un relief modelat de
schimbãrile termice [i de vânt, cu o vegeta]ie
foarte sãrãcãcioasã, are un climat foarte cald
[i arid. Elementul determinant al mediului [i
peisajului saharian îl reprezintã însã un factor
component al climatosferei: divergen]a maselor de aer (spre nord [i spre sud) datoritã
existen]ei unor condi]ii legate de circula]ia
generalã a atmosferei [i întinderea regiunii.
Aceastã cauzã, care nu este în mod direct vizibilã în peisaj, este o componentã fundamentalã a mediului (geosistemului) respectiv.
Mediul actual din Sahara este rezultatul unei
evolu]ii în timp, lucru ce este atestat prin
diferite elemente naturale [i umane.
 Mediul [i peisajul tropical-musonic
diferã foarte mult de cele descrise anterior.
Elementul care determinã caracteristicile lui îl
reprezintã periodicitatea anualã a deplasãrii
aerului [i cantitatea mare de precipita]ii care
cad în acest spa]iu în perioada ploioasã. Un
element suplimentar favorizeazã acest lucru:
pozi]ia lan]ului himalayan, care opre[te deplasarea spre nord a maselor de aer încãrcate
cu precipita]ii [i determinã concentrarea lor
pe o suprafa]ã bine precizatã (Câmpia
Gangelui). Un element foarte interesant al
peisajului musonic îl reprezintã schimbarea
aspectului vegeta]iei în anotimpul ploios fa]ã

de cel secetos. Spre deosebire de alte medii,
mediul musonic cunoa[te [i o puternicã concentrare a popula]iei, ceea ce aratã cã el este
foarte favorabil cre[terii numerice a acesteia.
 Mediul [i peisajul urban se caracterizeazã printr-un grad înalt de antropizare [i
artificializare. Elementul determinant îl reprezintã infrastructura urbanã (clãdiri, [osele,
platforme industriale, zone de comunica]ii)
care, pe fondul tipului zonal [i regional de
mediu introduce modificãri importante ale
acestuia. Astfel, ora[ele sunt adevãrate
„insule de cãldurã” fa]ã de regiunile înconjurãtoare (temperatura medie fiind cu 1–3ºC
mai mare). Precipita]iile atmosferice, de[i
sunt mai mari, intrã par]ial în contact cu
suprafa]a solului, fiind colectate prin sistemul
de canalizare. Frecvent, râurile sunt îndiguite
[i canalizate, iar apa freaticã este influen]atã
de partea subteranã a infrastructurii urbane.
Vegeta]ia este înlocuitã aproape în totalitate
[i nu mai poate avea un rol geoecologic semnificativ. Poluarea este un fenomen specific
ora[elor, iar zonele de intersec]ii, foarte circulate cu autovehicule, sunt totodatã areale de
concentrare a substan]elor poluante. Un alt
element specific al mediului urban este zgomotul. Datoritã concentrãrii mari de oameni,
apar frecvent fenomene socio-umane cauzate
de stresul psihic [i mediul informa]ional. Ora[ele sunt totodatã surse punctiforme de cãldurã artificialã, care este transmisã în mediul
înconjurãtor, contribuind la încãlzirea lui.

Ierarhizarea spa]ial\ a mediului `nconjur\tor [i a peisajelor asociate

DOC 3
Scara

Dimensiunile
spa]iale

Megascar\

510 mil. km2

Macroscar\

1–40 mil. km2

Mezoscar\

0,1–1 mil. km2

Microscar\

0,1 m2–0,1 mil. km2

Suprafa]a de referin]\
Terra ca `ntreg

Elementele principale care determin\
caracteristicile mediului
Pozi]ia Terrei ca planet\
Interac]iunea planetar\ a geosferelor
Zonalitatea climatic\

Zonalitatea climatic\ [i biotic\
Continente [i bazine oceanice
Subdiviziuni majore ale continentelor [i oceanelor Macrorelief
Sisteme montane planetare
Unit\]i majore de relief (masive muntoase,
depresiuni, câmpii)

Nuan]e `n zonalitatea climatic\ [i biotic\
Diferen]ieri datorate mezoreliefului [i hidrografiei
Impactul antropic

Unit\]i de relief de `ntinderi medii [i mici
Tipuri [i forme de relief

Nuan]e climatice, topoclimatice [i microclimatice
Impactul antropic
Solul [i `nveli[ul biotic
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9. HAZARDURI NATURALE {I
ANTROPICE
HAZARDURILE NATURALE

Prin hazard se în]elege un fenomen care
are loc întâmpl\tor. La aceast\ în]elegere se
adaug\ [i ideea c\ hazardul este d\un\tor.
Astfel, hazardurile reprezint\ fenomenele întâmpl\toare, accidentale, care au efecte negative.
Cel mai bine percepute hazarduri naturale sunt legate de mi[c\rile scoar]ei terestre,
care formeaz\ manifest\ri vulcanice [i cutremure (Fig. 3, DOC 1).
Alte hazarduri naturale sunt alunec\rile
de teren, cele climatice [i hidrologice, cele produse `n oceane, procesul natural de
de[ertificare etc.
 Alunec\rile de teren
Foarte frecvente în regiunile de mobilitate
a scoar]ei, sunt procese de deplasare a unor
mase din versant în lungul unor planuri înclinate (Fig. 1). Ele pot duce la numeroase
fenomene negative (bararea râurilor, distrugerea [oselelor). În unele regiuni cu substrat argilos sunt cunoscute curgerile de noroi,
iar în regiunile cu roci dure, pr\bu[irile. Un
fenomen generalizat îl constituie accelerarea
eroziunii naturale.
Pe suprafe]ele ocupate cu z\pad\, în anumite situa]ii meteorologice, se pot produce
avalan[e de z\pad\.
 Hazardurile climatice
Cele mai cunoscute sunt reprezentate de
ciclonii tropicali (Fig. 2), de tornade, furtuni [i
viscole. Ciclonii tropicali se formeaz\ în zona
intertropical\ datorit\ înc\lzirii excesive a
oceanului. Ei se deplaseaz\ de la est spre vest
(invers mi[c\rii aparente a P\mântului) [i
dobândesc, `n deplasarea lor, o mi[care accelerat\. Creeaz\ mari pagube `n zonele de
coast\, ab\tându-se asupra localit\]ilor turistice, ora[elor [i culturilor agricole. În zonele
temperate sunt frecvente deplas\ri ale aerului
de tipul tornadelor. Furtunile [i viscolele
reprezint\ fenomene de hazard climatic cu un
impact relativ mai redus.
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 De[ertificarea
De[ertificarea este un fenomen natural,
dar care este accentuat de activitatea antropic\, `ndeosebi prin agricultura nera]ional\
practicat\ `n regiunile semide[ertice.
Este considerat\ un tip de hazard mai
complex, în care elementul climatic de aridizare succesiv\ a teritoriului este la originea
fenomenului.
 Hazardurile hidrologice
Cele mai cunoscute hazarduri hidrologice
sunt inunda]iile. Ele se produc frecvent în
regiunile unde râurile au un regim de scurgere
variabil.
Cele mai mari inunda]ii s-au produs pe
cursul inferior al râurilor Gange-Brahmaputra,
pe cursul inferior al fluviului Mississippi, precum [i în Câmpia Chinei de Est.
 Hazardurile oceanografice
Acestea au mai multe moduri de manifestare: valurile pot produce dificult\]i transportului ambarca]iunilor, banchiza de ghea]\
[i ghe]arii desprin[i sub form\ de iceberguri
pericliteaz\ naviga]ia.
Un fenomen complex foarte interesant îl
reprezint\ înc\lzirea exagerat\ a apelor din
bazinul Pacificului de Sud în apropierea
coastelor sud-americane, fenomen cunoscut
sub numele de El Nino.
Un fenomen natural negativ, dar constant
(f\r\ a fi propriu-zis un „hazard”), îl
reprezint\ ridicarea nivelului oceanului
planetar.
Exist\ [i alte tipuri de hazarduri (epidemii, invazii de l\custe, foc, impactul meteori]ilor), care afecteaz\ ocazional anumite
regiuni.
Aceste hazarduri naturale pot fi preîntâmpinate, iar efectele lor pot fi diminuate prin
cunoa[terea modului de producere [i prin formarea unui comportament uman individual
antihazard (DOC 2).

DIC}IONAR
Plan Benioff — plan `nclinat
frecvent la 55–60º, `n lungul c\ruia
o plac\ tectonic\ (sau un fragment
al ei) coboar\ `n adâncime sub
placa tectonic\ opus\ cu care intr\
`n coliziune.
Risc — probabilitatea unui fenomen `ntâmpl\tor, accidental, de
a se produce la un moment dat.
Unde seismice — mi[c\ri oscilatorii ale rocilor scoar]ei terestre
prin care este transmis\ energia
cutremurului.
Vulcan stins — vulcan a c\rei
activitate nu a fost semnalat\ de
mult timp, la scara unor genera]ii
sau la scara timpului istoric.

 Fig. 1 – Efectele unei alunec\ri de
teren

 Fig. 2 – Efecte produse de ciclonii
tropicali
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Fig. 3 – Hazarduri naturale: vulcani [i cutremure

DOC 1

Hazarduri vulcanice [i cutremure

 Hazardurile vulcanice
Acestea caracterizeaz\ regiunile vulcanice
actuale, care sunt situate în cea mai mare parte în
zonele de coliziune a pl\cilor tectonice.
Prin vulcan activ se în]elege acel vulcan
care a avut o anumit\ activitate într-o perioad\
istoric\ scurt\, de ordinul a 2-3 genera]ii.
Cele mai spectaculoase fenomene vulcanice
le reprezint\ erup]iile, prin care este adus\ lav\
la suprafa]\.
Fenomenele vulcanice sunt precedate de
mari erup]ii, de praf [i de gaze. Aceste erup]ii
vulcanice (cum s-a întâmplat cu peste un secol
în urm\ cu vulcanul Krakatao sau, mai recent,
cu vulcanul Saint Helens) au efecte îndelungate
asupra opacit\]ii atmosferei, diminuând
p\trunderea radia]iilor solare.
Produsele gazoase rezultate din erup]ii au
înconjurat de câteva ori P\mântul pân\ au
disp\rut. Cele mai mari distrugeri le produc
curgerile de lav\ [i o serie de fenomene secundare (curgeri de noroi, alunec\ri de teren,
acoperirea solului cu cenu[\ vulcanic\, distrugerea vegeta]iei etc.).

 Hazardurile legate de cutremure
Cutremurele de p\mânt reprezint\ deplas\ri bru[te ale straturilor situate în litosfer\,
concentrate într-un volum relativ redus (denumit hipocentru), care propag\ unde seismice
spre suprafa]\ (cel mai apropiat loc unde ajung
numindu-se epicentru). Exist\ mai multe tipuri
de unde seismice, pe baza c\rora pot fi identificate elemente ale intensit\]ii, duratei [i originii
cutremurelor. Cele mai importante cutremure
se produc tot în regiunile de coliziune a pl\cilor. Cutremurele produc, de asemenea, pe
lâng\ distrugeri directe, o serie de fenomene
complementare (valuri de tip tsunami).
Problema prevederii cutremurelor este înc\
dificil\, dar exist\ anumite aprecieri pentru
intervale foarte scurte de timp. M\rimea
cutremurelor este m\surat\ prin sc\ri de magnitudine (scara Richter) sau de intensitate (scara
Mercalli).
În ]ara noastr\, cele mai importante
cutremure sunt legate de zona mobil\ Vrancea,
unde placa continental\ a Dobrogei coboar\ pe
un plan înclinat (de tip Benioff) în fa]a pl\cii
care poart\ Carpa]ii Curburii, situa]i în u[oar\
deplasare spre sud-est.

DOC 2

Comportamentul
în caz de hazard

Existen]a unor hazarduri naturale
creeaz\ anumite probleme comunit\]ilor locale.
Sunt numeroase exemple în care
locuitorii nu doresc s\ î[i p\r\seasc\
a[ez\rile în care locuiesc, în condi]iile
apari]iei unor hazarduri naturale (inunda]ii, cutremure, manifest\ri vulcanice).
Principalul element care situeaz\
comunitatea uman\ pe o pozi]ie constructiv\ în fa]a hazardurilor naturale îl
constituie cunoa[terea [i în]elegerea
acestora.
În anumite situa]ii (cutremure [i
vulcanism), ele sunt studiate cu mare
aten]ie [i prev\zute cu un scurt interval
de timp înainte.
În vederea producerii lor, comportamentul constructiv de ap\rare este
acela de a identifica arealele cu expunere mai redus\ [i de a imagina modalit\]i de diminuare a efectelor.
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PRESIUNEA UMAN| {I HAZARDURILE
ANTROPICE
Resursele naturale sunt elemente poten]iale oferite de mediul înconjurãtor în ansamblul
sãu, pe care omul le poate utiliza sau nu, în
func]ie de capacitã]ile tehnologice, de
ini]iativa sau de voin]a colectivã.
Existen]a lor nu are o influen]ã vizibilã
asupra mediului înconjurãtor, deoarece ele fac
parte din acesta.
Importan]a lor se modific\ sensibil dac\
acestea sunt exploatate [i introduse `n circuitele economice. ~n felul acesta cre[te [i influen]a lor asupra mediului `nconjur\tor.
Exploatarea resurselor (Fig. 4) are urmãtorul traseu: cercetarea [i explorarea resurselor
— exploatarea resurselor — apari]ia unei infrastructuri specifice — peisaje [i caracteristici
noi ale mediului — produse destinate omului
— de[euri.
Analizând un peisaj industrial (Fig. 5), este
u[or sã ne dãm seama cã elementele mediului
înconjurãtor sunt puternic influen]ate de
infrastructura industrialã construitã [i de
activitã]ile care au loc în cadrul acesteia.
Prin interven]ia în mediu se remarc\ acele
industrii [i procese industriale care emanã
cantitã]i mari de noxe: industria energeticã
(prin termocentrale), industria siderurgicã
(feroasã [i neferoasã), întreprinderile de lian]i,
platformele industriei chimice [. a.
Industrializarea a adus dupã sine o
cre[tere foarte mare a poluãrii la scarã regionalã [i globalã.
Urbanizarea reprezintã extinderea fenomenului urban în teritoriu (ca întindere ocupatã de ora[e, ca numãr de ora[e [i numãr de
locuitori). Are un efect considerabil asupra
mediului înconjurãtor prin artificializarea lui
progresivã. Mediul urban [i peisajul urban
sunt elemente specifice, u[or de observat.
Ora[ele, în condi]iile actuale, reprezintã
adevãrate noduri în re]elele create de activitã]ile economice. Aceste noduri se caracterizeazã printr-o importantã transformare,
antropizare [i artificializare a mediului.
Ora[ele sunt, totodatã, surse importante
de deversãri ale diferitelor substan]e [i rezi-
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duuri menajere în mediul înconjurãtor (îndeosebi în apã [i în aer).
Pe lângã infrastructura specificã, transporturile sunt generatoare de multiple forme de
poluare.
Astfel, [oselele reprezintã „culoare” de aer
poluat.
Porturile [i rutele maritime pot fi frecvent
influen]ate de situa]ii accidentale, în care produse petroliere sau industriale pot fi deversate în apã.
Efectul foarte vizibil al activitã]ilor umane
din mediul înconjurãtor este, printre altele, [i
cel legat de cre[terea cantitã]ii de noxe (substan]e rezultate din procese tehnologice care
sunt rãspândite în atmosferã, hidrosferã, biosferã [i sol) [i de zgomote (Fig. 6). Practic,
aceastã cre[tere a noxelor pare sã fie direct
propor]ionalã cu dezvoltarea tehnologicã,
economicã [i cu cre[terea popula]iei.
Hazardurile antropice [i tehnologice
(DOC 3) reprezintã evenimente accidentale
datorate activitã]ilor umane nemijlocite sau
proceselor tehnologice. Ele au un rol important la nivel local [i regional asupra mediului înconjurãtor. Sunt frecvente exemple de
poluare radioactivã (cauzatã de accidente
tehnologice în atomocentrale), de poluare
chimicã (cauzatã de accidente pe platformele
industriei chimice), de deversãri accidentale
ale unor substan]e din bazinele de decantare a
apelor etc.
Exist\ [i alte categorii de hazarduri, cu o
manifestare mai accentuat\ în ultima perioad\
de timp (explozii [i atentate, deraieri de
trenuri, distrugerea re]elelor de comunica]ie,
e[uarea ambarca]iunilor, devers\rile accidentale, exploziile din anumite platforme industriale, incendiile etc.).
Ele sunt totu[i hazarduri care au o influen]\ atât asupra oamenilor (fiind, din acest
punct de vedere, fenomene sociale), cât [i
asupra mediului.

DIC}IONAR
Demografic — referitor la
popula]ie.
Densitatea popula]iei — num\rul de locuitori pe o anumit\
unitate de suprafa]\.
Tehnosfer\ — totalitate a elementelor create de om, ce formeaz\
infrastructura tehnic\: ora[e, re]elele de [osele [i de c\i ferate, re]eaua de transporturi speciale,
întreprinderile industriale etc.

 Fig. 4 – Exploatarea resurselor de
lignit

 Fig. 5 – Peisaj industrial
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Fig. 6 – Presiunea uman\ asupra mediului [i hazardurile antropice

DOC 3

Ecuator

Hazarduri antropice

Aceast\ categorie de hazarde cuprinde
acele accidente produse ca urmare a unor
activit\]i umane [i a unor exploat\ri tehnologice deficitare.
 Hazardurile industriale se pot produce `n mai multe feluri: incendii, devers\ri
de substan]e, explozii. Dintre hazardele industriale men]ion\m câteva:
— distrugerea prin incendiu sau explozie
a unor rezervoare de petrol sau de gaz metan,
a unor conducte de gaz metan sau de petrol [i
altele; acestea au avut [i victime umane;
— distrugerea unor rezervoare de substan]e chimice;
 Hazardurile antropice sau tehnologice
se pot produce [i `n condi]iile transportului
diferitelor substan]e (produse petroliere,
produse chimice); câteva exemple:
— e[uarea petrolierului Exxon Valdez, `n
1989, la pu]in timp dup\ ce a plecat `n curs\,
p\r\sind portul Valdez din Alaska;
— e[uarea unor petroliere `n vecin\tatea
]\rmului european al Oceanului Atlantic:
Torrey Canyon, 1967, Amoco Cadiz, 1978 [.a.;

 Un tip special de hazard `l reprezint\
incendiile. Acestea se pot produce ca urmare
a unor bombardamente (cum au fost incendiile care au cuprins unele câmpuri petroliere
`n Kuwait), din neglijen]\ sau inten]ionat
(incendii urbane sau ale unor suprafe]e
forestiere, acestea din urm\ producându-se
mai frecvent `n timp de secet\).
 Hazardurile nucleare, de[i mai rare, au
avut consecin]e importante. Cea mai cunoscut\ situa]ie este cea a exploziei unui reactor
al atomocentralei de la Cernob`l, din Ucraina,
`n 1986, care s-a soldat, printre altele, cu o puternic\ emisie radioactiv\, care s-a deplasat
spre Europa Central\ [i de Nord, efectele ei
sim]indu-se pân\ `n zilele noastre.
~n cadrul hazardurilor antropice [i tehnologice exist\ o limit\ `ntre elementul `ntâmpl\tor [i cel voluntar. ~n anumite cazuri
(conflicte atomice), elementul inten]ionat nu
poate fi considerat hazard. ~n mod similar,
anumite ac]iuni umane care au loc pe fondul
unor activit\]i militare [i care se soldeaz\ cu
mari distrugeri nu reprezint\, `n fapt,
hazarduri.

DOC 4

Ac]iuni inten]ionate

O problem\ a producerii hazardurilor o
reprezint\ identificarea raportului dintre elementul inten]ionat sau neinten]ionat al
declan[\rii lor.
Exemplele sunt foarte numeroase, dar în
unele situa]ii nu poate fi identificat cu precizie caracterul declan[\rii lor.
Caracterul inten]ionat al declan[\rii unor
fenomene de tip hazard antropic este uneori
demonstrat (explozii, incendii), dar r\mân
frecvent cu autori care nu sunt identifica]i.
Gravitatea este aceea[i [i stimuleaz\
inten]ii de repetitivitate.
Activit\]ile de natur\ educa]ional\ au o
influen]\ limitat\. În final, toate aceste
fenomene duc la agresiune asupra mediului
social [i a mediului înconjur\tor.
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10. DESP|DURIRILE, DE{ERTIFICAREA
{I POLUAREA – EFECTE ALE
ACTIVIT|}ILOR UMANE ASUPRA
MEDIULUI

Desp\duririle, de[ertificarea [i poluarea
au un caracter complementar: ele duc la
reducerea înveli[ului biotic [i la degradarea
condi]iilor de mediu. Aceste fenomene (Fig. 2)
au loc în spa]ii geografice disjuncte [i se caracterizeaz\ prin anumite particularit\]i teritoriale [i func]ionale.

A. DESP|DURIRILE
P\durile reprezint\ cea mai veche resurs\
utilizat\ sistematic de oameni. Defri[area suprafe]elor forestiere (Fig. 1) a fost un proces
continuu, dar el a fost echilibrat pe cea mai
îndelungat\ parte a istoriei de regenerarea
natural\ a p\durilor. Lemnul, utilizat ini]ial
pentru foc, diferite construc]ii, ambarca]iuni,
este în prezent supus unei valorific\ri industriale complexe (hârtie, celuloz\, mobil\).
În ultimele dou\ secole, desp\duririle au
dep\[it sensibil puterea de regenerare a p\durilor. În Europa, America de Nord [i centrul
Africii au f\cut loc terenurilor arabile. Suprafa]a total\ ini]ial\ a p\durilor (62 mil. km2) s-a
diminuat în ultimele secole cu 1/3.
P\durile din Europa au fost defri[ate sistematic, în prezent ele reprezentând 1/2 din
întinderea ini]ial\. P\durile ecuatoriale din
centrul Africii au fost defri[ate într-o propor]ie
asem\n\toare, l\sând loc ierburilor savanei [i
terenurilor agricole.
Datorit\ func]iilor complexe ale p\durii,
defri[area suprafe]elor forestiere duce la numeroase fenomene negative: diminuarea biomasei, distrugerea unui mediu foarte complex,
reducerea cantit\]ii de O2 cedat atmosferei,
reducerea diversit\]ii lumii vii, accelerarea eroziunii pe terenurile defri[ate, diminuarea ponderii evapotranspira]iei forestiere în circuitul
apei în natur\ [i altele. Au fost mult diminuate
întinderile forestiere naturale cu arbori pre]io[i:
teck, palisandru, acaju, mahon, santal; chiar
suprafe]ele ocupate de arbori gigan]i (sequoia,
eucalipt, gingo biloba) s-au redus sensibil.

38

Principala func]ie a p\durii, cea de atenuare a caracteristicilor extreme ale mediului
înconjur\tor [i de omogenizare a reparti]iei
lor în spa]iu [i timp, se diminueaz\ sensibil. În
acela[i timp, industria de prelucrare a lemnului, datorit\ cererii de mas\ lemnoas\ în
cre[tere, realizeaz\ o presiune puternic\
asupra arealelor forestiere.
În prezent, dintre suprafe]ele forestiere,
cele mai mari întinderi sunt ocupate de taiga
(12 mil. km2, cea mai întins\ [i cea mai pu]in
transformat\ p\dure a globului), urmat\ de
p\durile ecuatoriale (8 mil. km2) [i p\durile
de foioase din zona temperat\ (6 mil. km2).
Amenajarea p\durilor presupune cre[terea func]iilor de protec]ie pe care acestea le
exercit\ asupra mediului [i asigurarea unei
cantit\]i de mas\ lemnoas\ în raport cu
posibilit\]ile de regenerare a suprafe]elor
forestiere.

B. DE{ERTIFICAREA
Procesul de de[ertificare `nregistrat `n
ultimii ani reprezint\ un fenomen de extindere
`n suprafa]\ a acestora, prin modificarea
condi]iilor din arealele limitrofe.
De[erturile reprezint\, în sens etimologic,
regiuni lipsite de via]\. Se consider\ c\ regiunile de[ertice sunt acelea care primesc o cantitate mai mic\ de 200 mm precipita]ii anual.
Deoarece precipita]iile se modific\ în spa]iu [i
au o variabilitate în timp, limitele de[erturilor
[i gradul lor de ariditate difer\ foarte mult
(DOC 2, 3, Fig. 2).
De[erturile reprezint\, îns\, [i zone
neclare sub raportul autorit\]ii teritoriale,
existând numeroase dispute între ]\rile înconjur\toare. Exemplele sunt numeroase: între
Maroc [i Algeria, între Arabia Saudit\ [i
Yemen, între Arabia Saudit\ [i Irak etc.
~n viitor, va fi posibil\ `ns\ modificarea calitativ\ a mediului de[erturilor prin diverse
activit\]i umane (DOC 1).

DIC}IONAR
Aridizare — fenomen de sc\dere a cantit\]ii de precipita]ii (`n
spa]iu sau `n timp).
Biomas\ — mas\ organic\ total\ care exist\ sau care este produs\
pe o anumit\ `ntindere (sau pe o
unitate de suprafa]\).
Semide[ert — suprafa]\ de teren cu anumite caracteristici apropiate de ale de[erturilor (precipita]ii de 200–300 mm/an, vegeta]ie
ierboas\ rar\ etc.) care fac tranzi]ia
spre de[ertul propriu-zis.

 Fig. 1 – Exploata]ie de bu[teni

DOC 1

Transformarea de[ertului

Transformarea mediului de[ertului într-un mediu propice
vie]ii se poate realiza în mai multe
moduri:
 irigarea anumitor suprafe]e
cu ape dulci, provenite din acumul\rile acvifere subterane; o solu]ie mai scump\ o constituie
desalinizarea apei de mare (practicat\ în Arabia Saudit\, Kuwait);
 construirea unui înveli[ de
sol;
 utilizarea resurselor energetice [i crearea unor infrastructuri
corespunz\toare, care s\ duc\ la
stabilizarea popula]iei;
 crearea unor acumul\ri
mari de ap\ (un exemplu fiind
lacul Nasser situat pe Nil, în
amonte de barajul de la Assuan);
 utilizarea energiei solare ca
surs\ energetic\ principal\ pentru
iriga]ii, agricultur\ [i activit\]i
industriale.

Tipuri de de[erturi

DOC 2

Tendin]e naturale

DOC 3

Exist\ mai multe tipuri de de[erturi:
 de[erturile semiaride cuprind arealele unde precipita]iile sunt de
aproximativ 200 mm/an; vegeta]ia este discontinu\ [i predomin\
tufi[urile de step\ cu o perioad\ scurt\ de dezvoltare în anotimpul
ploios;
 de[erturile aride au precipita]ii mai reduse de 200 mm/an, care
ajung s\ aib\ un caracter ocazional; ele pot fi „calde” (în zona intertropical\) sau „temperate” (în interiorul continentelor); pot fi asimilate ca
de[erturi [i întinderile de ghea]\ sau podi[urile înalte, unde precipita]iile sunt foarte reduse (acestea se numesc „de[erturi reci”);
 de[erturile foarte aride, cu precipita]ii foarte reduse (sub 50
mm/an) [i cu un caracter ocazional (la câ]iva ani), se formeaz\ în anumite condi]ii; astfel, de[ertul Atacama (cel mai arid de pe glob, cu ploi
ocazionale la câ]iva ani) este datorat îmbin\rii unor factori locali
(prezen]a mun]ilor Anzi, curentul oceanic rece, care blocheaz\ circula]ia aerului); de[ertul Sahara are în interior por]iuni supraaride; un
de[ert foarte arid este [i de[ertul Namib (unde o influen]\ important\
o are [i curentul oceanic rece).
De[erturile clasice (Sahara, Arabiei, Australiei, Kalahari) au anumite zone de trecere de la por]iuni de tip step\ la fâ[ii semide[ertice
[i suprafe]e aride sau supraaride.
~n concep]iile geopolitice actuale, de[erturile reprezint\ „spa]ii de
rezerv\”, urmând a fi utilizate mai intens `n viitor.

Caracteristicile de[erturilor sunt date de bilan]ul hidrologic negativ (evapotranspira]ia este de 10–20 de ori mai mare decât cantitatea de precipita]ii), radia]ia solar\ foarte puternic\ datorit\ lipsei
norilor (în Sahara ajunge la valori maxime pe Terra), existen]a unor
areale de presiune ridicat\; de[erturile permit eroziunea eolian\ [i
distrugerea rocilor prin procese mecanice.
S-a observat c\ de[erturile se modific\ în timp: Sahara s-a extins
considerabil, din Antichitate pân\ în prezent, ajungând pân\ la
Marea Mediteran\; el s-a extins, de asemenea, spre sud, invadând
zona de savan\ printr-o fâ[ie cu o ariditate crescând\, denumit\
Sahel.
Sahara s-a întins [i spre est, ajungând la limitele Oceanului
Indian (peninsula Somalia).
De[erturile reprezint\, totu[i, suprafe]e cu resurse naturale
deosebite: resurse de hidrocarburi, fosfa]i, energie solar\, chiar ape
subterane, roci de construc]ie, diferite minereuri [i sare.
Dup\ cum se poate observa din evolu]ia de[erturilor, în momentul de fa]\ extinderea lor teritorial\ are în principal cauze naturale.
Acestea sunt îns\ accelerate de interven]ia omului în zonele marginale ale de[erturilor [i, în general, asupra unor componente ale
mediului înconjur\tor.
De[ertificarea este, în prezent, un proces natural accentuat
antropic, iar oprirea acestuia necesit\ un efort de cunoa[tere,
în]elegere [i de inten]ie transformatoare.

 Fig. 2 – Desp\duririle [i de[ertificarea `n zona intertropical\
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C. POLUAREA
Exist\ dou\ categorii mari de clasificare a
tipurilor de poluare: dup\ anumite elemente
calitative [i dup\ domeniul `n care se exercit\.
a. Tipurile de poluare dup\ anumite elemente calitative sunt:
— poluare fizic\, care poate fi poluare
sonor\, poluare termic\, poluare cu radia]ii
penetrante;
— poluare chimic\;
— poluare microbiologic\;
— poluare estetic\;
— poluare electromagnetic\.
b. Dup\ domeniul `n care se exercit\, distingem urm\toarele tipuri de poluare:
— poluarea aerului;
— poluarea apei;
— poluarea terenurilor, a solurilor [i degradarea acestora;
— poluarea [i modificarea `nveli[ului biotic;
— poluarea [i modificarea peisajului.
 Poluarea aerului reprezint\ introducerea `n atmosfer\, de c\tre om, a unor substan]e care au ac]iune nociv\ asupra lumii vii
[i a societ\]ii omene[ti. ~n mod natural, ace[ti
poluan]i nu fac parte din compozi]ia aerului
(sau se g\sesc `ntr-o propor]ie mic\). Poluantul poate fi orice substan]\ solid\, lichid\ sau
gazoas\, care, introdus\ `n aer, modific\ sensibil caracteristicile acestuia.
Principalele surse de poluare a aerului
atmosferic sunt urm\toarele: industria energetic\, industria energiei electrice, industria
siderurgic\, metalurgia neferoas\, industria
lian]ilor, transporturile (aeriene, rutiere) etc.
Poluarea aerului este influen]at\ de modul
de stratificare a aerului. Astfel, exist\ factori
de amplificare a polu\rii (`ndeosebi `n condi]iile de calm atmosferic, fenomen ce duce la
acumularea [i persisten]a substan]elor poluante — Fig. 3) [i factori care diminueaz\
poluarea (`ndeosebi circula]ia rapid\ [i continu\ a aerului).
Deasupra ora[elor se formeaz\ frecvent
a[a-numitele „umbrele” de gaze acumulate la
o anumit\ altitudine, consecin]\ a circula]iei
rutiere [i a polu\rii industriale.
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Astfel de situa]ii s-au `ntâlnit frecvent `n
Ciudad de Mexico (favorizate de caracterul
depresionar al localiz\rii ora[ului, m\rginit de
mun]i `nal]i), Tokyo (unde, uneori, pe str\zi se
folosesc m\[ti de gaze), Los Angeles (ca
urmare a stabilit\]ii termice deosebite).
 Poluarea apelor continentale
Apele continentale sunt poluate ca urmare
a unor activit\]i din domeniul industriei, agriculturii [i din spa]iile urbane (Fig. 4), precum
[i ca urmare a unor accidente tehnologice.
Poluarea apelor continentale este cu atât
mai important\ [i mai semnificativ\ cu cât
cursurile de ap\, care reprezint\ foarte pu]in
din masa hidrosferei (0,01%), sunt `n prezent
principala surs\ pentru alimentarea urban\.
La aceasta se mai adaug\ neregularitatea
regimului hidrologic (cu influen]\ asupra dispersiei sau concentr\rii poluan]ilor), cantitatea de ap\ transportat\ de râuri [i eficien]a
epur\rii urbane.
 Poluarea oceanului planetar
M\rile [i oceanele sunt poluate atât direct
(cu substan]e deversate pe suprafa]a lor), cât
[i indirect, prin aportul apelor fluviale poluate
pe suprafa]a continentelor.
Principalii poluan]i ai oceanelor sunt
hidrocarburile, care provin din devers\rile
accidentale sau sistematice ale acestora din
zonele platformelor de foraj sau din tancurile
petroliere.
Poluarea oceanului planetar are, `ns\, un
efect cumulativ `n timp de o deosebit\ importan]\ la scara Terrei: acumulând poluan]i [i
stocând mai mult\ radia]ie solar\ incident\
(datorit\ albedoului creat de hidrocarburi)
suprafa]a oceanului are tendin]a de a se
`nc\lzi `n mod artificial.
~nc\lzirea atmosferei (datorit\ cre[terii
cantit\]ii de CO2) [i a hidrosferei contribuie `n
mod cumulat la ceea ce se nume[te frecvent
„`nc\lzire global\”. Consecin]ele acestei
`nc\lziri sunt u[or de imaginat.
Poluarea accidental\ a aerului [i a apei
este prezentat\ detaliat `n Fig. 5, DOC 4, 5.

DIC}IONAR
Aerosoli — particule solide
din aer.
Cocs — materie prim\ a industriei siderurgice provenit\ din
transformarea huilei.
Eroziune accelerat\ — eroziune a c\rei intensitate a fost accelerat\ de interven]ia uman\ direct\
sau indirect\.
Eroziune natural\ — proces
natural de transformare a reliefului
terestru datorit\ ac]iunii unor
agen]i (aer, ap\ etc.) [i procese.
Smog — amestec de praf, gaze,
pulberi [i vapori de ap\ care
plute[te la un anumit moment `n
atmosfer\.

 Fig. 3 – Poluarea intens\ a aerului datorat\ lipsei curen]ilor de aer

 Fig. 4 – Deversarea apelor reziduale — surs\ important\ de poluare
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 Fig. 5 – Poluarea accidental\ a aerului [i a apei

DOC 4

Situa]ii extreme de poluare a aerului [i a apelor

a. Poluare accidental\ cu hidrocarburi a
apelor oceanice (maree neagr\)

1984, Bhopal (India)

1967, Torrey Canyon (Oc. Atlantic)

1984, Los Alfaques (Spania)

1978, Amoco Cadiz (Oc. Atlantic)

1976, Seveso (Italia)

1992, Eagean Sea (Oc. Atlantic)

1979, Mississauga (Canada)

1980, Irenes Serenade (Marea Mediteran\)

1992, Guadalajara (Mexic)

1991, R\zboiul din Golf (Golful Persic)

1984, Mexic (Mexic)

1972, Sea Star (Marea Arabiei)

1982, Caracas (Venezuela)

1979, Atlantic Expres (Oc. Atlantic)

1983, Tacoa (Columbia)

1989, Exxon Valdez (Alaska, Oc. Pacific)

1984, Cubatão (Brazilia)

1993, Braer (Marea Norvegiei)

1983, Nil (Egipt)

1974, Showa Maru (Oc. Indian)

2013, Samara (Fed. Rus\)

1953/1961, Minamata (Japonia)

2000, Erika (Oc. Atlantic)
c. Poluare radioactiv\
b. Poluare accidental\ a aerului

1986, Cernob`l (Ucraina)

1989, Samara (Fed. Rus\)

1982, Novaia Zemlea (Fed. Rus\)

1979, Novosibirsk (Fed. Rus\)

1979, Three Mile Island (SUA)

DOC 5

Explozii [i accidente atomice

~n afara acestor accidente, produse pe
mare sau pe uscat, un efect negativ asupra
mediului `nconjur\tor l-au avut test\rile
unor arme nucleare. Aceste test\ri s-au
redus foarte mult `n ultimii ani datorit\
acordurilor interna]ionale convenite `ntre
principalele ]\ri posesoare de arme nucleare. Au existat [i accidente ale unor submarine cu arme nucleare la bord, cel mai
recent (2000) fiind cel al submarinului
atomic rusesc „Kursk” scufundat `n Marea
Barents, la nord de Murmansk. Cel mai
cunoscut exemplu de accident atomic a fost
cel de la Cernob`l, din anul 1986, accident cu
numeroase efecte pe timp `ndelungat.

Analiza]i `ntreb\rile de mai jos [i argumenta]i r\spunsurile formulate:
1. Pot fi prevenite polu\rile accidentale?
2. Este posibil\ extragerea integral\ a
petrolului deversat `n ocean?
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11. SCENARII DESPRE
EVOLU}IA MEDIULUI

A. ELEMENTE DE NATUR|
ISTORIC|
Mult timp interven]ia omului asupra
mediului s-a desf\[urat dup\ intervale de
timp (DOC 2) [i a avut un caracter minimal
(DOC 3, 4).
 Revolu]ia industrial\ a marcat decisiv
prin caracteristicile sale influen]a omului
asupra mediului: se extind c\ile ferate, se dezvolt\ metalurgia (`n Anglia, Germania, Fran]a,
Belgia, apoi `n alte ]\ri) [i paralel cu acestea,
poluarea aerului [i a apelor.
 Utilizarea electricit\]ii permite diversificarea procedeelor tehnologice (industria chimic\, ma[ini electrice, transformarea petrolului [i a gazelor naturale, electroliz\) [i favorizeaz\ foarte mult dezvoltarea tuturor ramurilor industriale.
 Utilizarea petrolului (cu deosebire în
secolul al XX-lea) a permis dezvoltarea transporturilor, a industriei petrochimice, a ramurilor industriale [i, în general, a l\rgit foarte
mult posibilitatea de interven]ie a omului în
natur\.
 Dezvoltarea intensiv\ a transporturilor
auto (Fig. 1) a `nceput s\ influen]eze cererea
de produse petroliere, care a crescut `ntr-un
ritm accelerat. Au ap\rut regiuni noi de
extrac]ie, iar cele tradi]ionale [i-au diminuat
importan]a.
 Perioada contemporan\, dup\ 1950
pân\ ast\zi, se caracterizeaz\ printr-o dezvoltare extensiv\ [i intensiv\ a tuturor ramurilor economice.
 Un moment decisiv `l constituie utilizarea energiei atomice `n scopuri practice [i
militare. Energia atomic\ a schimbat sensibil
mecanismele tradi]ionale ale rela]iilor
socio-economice interna]ionale; aceasta a
creat o dependen]\ de resursele de uraniu, de
anumite tehnologii, precum [i o aten]ie
sporit\ fa]\ de mediul `nconjur\tor; de asemenea, armele atomice au reprezentat o modalitate de presiune interna]ional\.
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B. CLIMA {I MEDIUL
~n prezent, se presupune c\ modificarea
circuitului energetic din natur\, în condi]iile
cre[terii cantit\]ii de dioxid de carbon, precum [i a unor pulberi care ajung natural sau
antropic în atmosfer\ ar fi elementul determinant al modific\rii climei [i mediului (DOC 1).
Cre[terea cantit\]ii de dioxid de carbon
(Fig. 2) [i de pulberi poate avea ca rezultat
cre[terea efectului de ser\ [i, prin aceasta,
realizarea unei anumite înc\lziri [i omogeniz\ri a temperaturii la suprafa]a terestr\.
Acest lucru se bazeaz\ pe constatarea c\
radia]iile solare difuze, str\b\tând atmosfera
[i fiind reflectate de suprafa]a P\mântului,
sunt reflectate din nou de pulberile din aer [i
de dioxidul de carbon, fiind în acest fel reorientate spre P\mânt.
Se formeaz\ astfel o înc\lzire suplimentar\ a suprafe]ei terestre, pe baza stoc\rii în
apropierea ei a energiei solare, care în alte
condi]ii ar fi reflectat\ [i s-ar pierde.
Anumite scenarii dintr-o perioad\ anterioar\, `n care pericolul unui r\zboi atomic era
evocat frecvent, sugerau o modificare climatic\ substan]ial\ care ar duce la o „iarn\ atomic\” (DOC 5).
Se consider\ c\ o cre[tere a cantit\]ii de
dioxid de carbon, în ritmul actual, are ca efect
înc\lzirea suprafe]ei terestre cu aproximativ
1–3ºC, pân\ la mijlocului secolului al XXI-lea.
Aceast\ înc\lzire (denumit\ înc\lzire
global\) va avea ca efect topirea banchizei [i a
ghe]arilor de calot\ [i, în urma acesteia, ridicarea nivelului oceanului planetar.
În ultimii ani s-a observat o diminuare
substan]ial\ a banchizei din Arctica (în iarna
2000–2001, zona polului nord a fost chiar lipsit\ de banchiz\).
Exist\ [i scenarii care presupun c\, pe termen `ndelungat, efectele transform\rilor climatice ar duce, de fapt, la o r\cire similar\
epocilor glaciare.

DIC}IONAR
Efect de ser\ — `nc\lzirea suprafe]ei terestre datorit\ reflect\rii
radia]iei solare de c\tre straturile
atmosferei.
Înc\lzire global\ — termen
generic desemnând procesul actual
de cre[tere a temperaturii medii
anuale a suprafe]ei P\mântului; pe
fondul unei „înc\lziri” naturale
(care reprezint\ îns\ o oscila]ie
postglaciar\), are lor acest fenomen
de înc\lzire artificial\, datorat\
unor multiple cauze, dar observabil\ [tiin]ific în caracteristicile ei.
Epoc\ glaciar\ — secven]\ de
timp `n care temperatura medie
anual\ a planetei s-a diminuat permi]ând instalarea ghe]arilor `n
arealele calotelor polare.
DOC 1

Cauze ale modificãrilor
climatice

A. Cauze naturale externe:
a) cauze de ordin astronomic:
- varia]ia orbitei;
- varia]ia înclinãrii orbitei;
- varia]ia activitã]ii solare;
b) cauze terestre:
- tectonogeografice;
- erup]ii vulcanice;
B. Cauze interne sistemului climatic:
a) modificarea compozi]iei aerului;
b) variabilitatea sistemului atmosferã – ocean;
c) modificãri ale criosferei;
C. Cauze antropice:
a) gazele cu efect de serã;
b) modificarea peisajului geografic.

 Fig. 1 – Dezvoltarea
transporturilor auto

DOC 2

Scara interven]iei antropice `n mediu (repere de timp)

 `ntre anii –10000 [i –5000: utilizarea
lemnului
 `ntre anii –5000 [i –2000: revolu]ia
neolitic\ (domesticirea animalelor, culturi
agricole)
 `ntre anii –2000 [i –1000: metalurgia
bronzului [i fierului
 `ntre anii –1000 [i 1000: agricultur\;
construc]ii, ora[e
 `ntre anii 1000 [i 1500: desp\duriri,
aridizare, agricultur\ irigat\
 `ntre anii 1500 [i 1700: extinderea cunoa[terii Terrei (descoperirile geografice
accelerarea schimbului de produs)
 `ntre anii 1700 [i 1800: revolu]ia
industrial\
DOC 3

 `ntre anii 1800 [i 1900 (sec. al XIX-lea):
secolul c\rbunelui
 `ntre anii 1900 [i 1950: exploatarea extensiv\ a petrolului (sec. al XX-lea, „secolul
petrolului”)
 `ntre anii 1950 [i 1960: utilizarea energiei atomice (`nceput)
 `ntre anii 1970 [i 1980: criza energetic\, perceperea degrad\rii mediului [i
`n]elegerea caracterului finit al resurselor
 `ntre anii 1980 [i 2000: accidente
antropice `n mediu, poluare, distrugerea ozonosferei, cre[terea CO2, perceperea globalit\]ii [i accelerarea sa
 2001: speran]e pentru un secol de dezvoltare durabil\ [i protec]ie a mediului

Tipuri de modific\ri

 În perioada preistoric\, utilizarea resurselor naturale de c\tre om [i gradul de
interven]ie al omului în natur\ aveau dimensiuni reduse.
Odat\ cu utilizarea lemnului pentru foc
[i pentru construc]ii se trece la o prim\ interven]ie semnificativ\ în mediul înconjur\tor.
 În Neolitic are loc o adev\rat\ „revolu]ie agrar\”, prin cultivarea sistematic\ a
plantelor [i cre[terea animalelor. Se utilizeaz\ sarea, izvoarele minerale, cuprul [i
fierul.
 ~n Antichitate apar primele transform\ri de mediu care au avut un caracter ireversibil. Astfel, `n Imperiul Roman au fost
construite ora[e, drumuri pavate, apeducte
etc. ale c\ror urme au r\mas pân\ `n zilele
noastre. ~n China s-au construit mari sisteme
de diguri pentru diminuarea influen]elor

inunda]iilor fluviului Huang He, canale artificiale [i Marele Zid Chinezesc. Spa]iul
geografic din jurul M\rii Mediterane este
puternic umanizat [i transformat.
 ~n Evul Mediu aria influen]ei se
extinde spa]ial [i calitativ, dar nu au loc `ns\
distrugeri masive ale mediului. Ca un
fenomen constant [i continuu men]ion\m
defri[area suprafe]elor forestiere pentru construirea ambarca]iunilor [i extinderea agriculturii. Aridizarea Africii de Nord [i a Asiei
Centrale reprezint\ un fenomen natural `n
extindere.
 Epoca modern\ începe cu revolu]ia
industrial\, care a dus la utilizarea ma[inii cu
aburi, la producerea cocsului [i la transformarea c\rbunelui în principala resurs\ a
omenirii (secolul al XIX-lea fiind denumit secolul c\rbunelui).

 Fig. 2 – Urbanizarea intensiv\ — factor de cre[tere a dioxidului de carbon `n aer.

DOC 4 Evolu]ia mediului `n perioada istoric\
Ultima perioad\ glaciar\ a luat sfâr[it
acum 10–15 mii de ani, dup\ care clima a început s\ se apropie de caracteristicile actuale.
Cu 5–7 mii de ani în urm\, a existat o
perioad\ cu maximum de precipita]ii (denumit\ „optimum climatic postglaciar”), când
a avut loc „revolu]ia neolitic\”.
La începutul primului mileniu a avut loc
o umezire a climei, iar pân\ la sfâr[itul s\u o
uscare a acesteia [i cre[terea temperaturii.
Perioada secolelor X–XI este considerat\ o
perioad\ de înc\lzire.
Între 1450 [i 1900 a existat un proces
general de r\cire. În interiorul acestui interval, între 1550 [i 1850 se consider\ c\ r\cirea
a determinat o „mic\ perioad\ glaciar\”.
De la mijlocul secolului al XIX-lea (1850)
pân\ la mijlocul secolului al XX-lea (1940) a
avut loc un fenomen vizibil de înc\lzire,
demonstrat prin datele climatice ob]inute la
sta]iile meteorologice; pe baza acestora s-a
constatat c\ temperatura medie anual\ `n
acest interval de timp a crescut cu 0,6ºC (mai
mult iarna, cu 1ºC), valori mai mari ale acestei cre[teri observându-se la sta]iunile meteorologice din Arctica (cu aproape 3ºC).
În perioada 1940–1960 a existat o anumit\ stabilitate climatic\, între 1970 [i 1980
se observ\ o u[oar\ r\cire, urmat\ de o alt\
stabilitate (1980–1990) [i, începând din 1990,
de o înc\lzire.
DOC 5

„Iarna atomic\”

R\zboaiele reprezint\ forme extreme de
hazard antropic [i tehnologic. ~n cazul unor
r\zboaie generalizate, transform\rile mediului pe planeta noastr\ ar fi radicale.
Astfel, se apreciaz\ c\ un r\zboi care ar
utiliza doar o mic\ parte (1/10) din actualul
arsenal militar atomic, ar produce `n timp
fenomenul de „iarn\ atomic\” (sau de mic\
epoc\ glaciar\ post-atomic\).
Succesiunea principalelor fenomene este
legat\ de prezen]a imediat\, dup\ conflictul
militar, a unei mari cantit\]i de pulberi, praf,
fum `n atmosfer\, care ar diminua sensibil
radia]ia solar\ [i, `n acest fel, ar duce la
sc\derea temperaturii aerului [i instalarea
unei r\ciri postatomice.
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12. PROTEC}IA, CONSERVAREA
{I OCROTIREA MEDIULUI
ECHILIBRU FRAGIL

Degradarea mediului `nconjur\tor se realizeaz\ `n aproape toate componentele sale [i
influen]eaz\ dezvoltarea durabil\ (DOC 1).
Multe elemente ale mediului `nconjur\tor
au suferit transform\ri cauzate de activitatea
antropic\, prin care s-au `ndep\rtat sensibil de
caracteristicile lor naturale.
De asemenea, factorii geoecologici au suferit anumite schimb\ri sensibile care au modificat func]ionalitatea lor [i au influen]at caracteristicile de ansamblu ale geosistemelor,
peisajelor [i mediului `n ansamblul s\u.
Degradarea mediului are o caracteristic\
foarte important\ care rezult\ din proprietatea
lui de a fi un sistem structurat, organizat [i
ierarhizat: orice modificare a unui element are
influen]\ asupra mediului `n ansamblul s\u. Cu
alte cuvinte, elementele care duc la degradarea
mediului sunt `ntr-o profund\ conexiune.
De obicei, aceste cauze ac]ioneaz\ `n
conexiune, ca rezultat al structurii interne a
mediului `nconjur\tor (DOC 2).
Raportul dintre elementele naturale [i
antropice define[te „gradul de antropizare”
(DOC 3).
Cauzele degrad\rii mediului pot fi, dup\
raportul dintre componentele naturale [i
antropice, de trei categorii:
— cauze naturale (Fig. 1), care `[i au originea `n caracteristicile mediului `nconjur\tor;
— cauze antropice, care `[i au originea `n
func]ionalitatea societ\]ii omene[ti;
— cauze naturale influen]ate antropic,
situa]ie `n care anumite elemente, procese
[i fenomene naturale sunt influen]ate sau
transformate de ac]iunea direct\ a societ\]ii
omene[ti.
Poluarea mediului reprezint\ un fenomen
care [i-a f\cut sim]it\ prezen]a la dimensiuni
mondiale `n a doua jum\tate a secolului nostru [i, `ndeosebi, dup\ 1970. ~n diferite p\r]i
ale lumii au fost f\cute numeroase aprecieri
privind stadiul mediului `nconjur\tor [i s-au
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adoptat, prin consens, o serie de recomand\ri
cu caracter global.
~n anul 1970 intr\ `n vigoare programul
Na]iunilor Unite privind mediul `nconjur\tor.
Acesta [i-a propus [i a realizat prima conferin]\
a Na]iunilor Unite privind mediul `nconjur\tor
(Stockholm, 1972), care a lansat ideea unui singur P\mânt. Cu aceast\ ocazie, ziua de 5 iunie a
fost declarat\ ziua mondial\ pentru protec]ia
mediului `nconjur\tor. A fost elaborat\, de
asemenea, declara]ia asupra mediului `nconjur\tor, cuprinzând principiile de baz\ ale
cooper\rii interna]ionale `n acest domeniu.
A doua conferin]\ interna]ional\ a fost realizat\ la o diferen]\ de 20 de ani (1992), la Rio de
Janeiro, care a reluat principiile fundamentale
ale conferin]ei anterioare [i a pus `n centrul
aten]iei conceptul de dezvoltare durabil\, care
presupune utilizarea resurselor naturale `n
condi]iile conserv\rii mediului `nconjur\tor,
pentru beneficiul genera]iilor viitoare. Aceast\
conferin]\ s-a concretizat `ntr-un document care
poart\ denumirea de Agenda 21.
~ntre aceste dou\ conferin]e au existat mai
multe reuniuni interna]ionale (Nairobi,
Tbilissi, Tokyo), care au abordat diferite probleme regionale ale mediului `nconjur\tor.
Elementul principal legat de protec]ia mediului `nconjur\tor `l reprezint\ p\strarea
calit\]ii acestuia. Sunt multiple argumente
care pledeaz\ pentru ideea c\ mediul `nconjur\tor p\strat la caracteristici apropiate de cele
ale mediului natural ofer\ numeroase avantaje
care dep\[esc ca importan]\ pe cele provenite
dintr-o exploatare economic\ nera]ional\.
Prin calitatea mediului `nconjur\tor se
`n]elege starea acestuia la un moment dat, capabil\ s\ asigure o ambian]\ satisf\c\toare [i
condi]ii adecvate de via]\ pentru oameni.
Calitatea mediului reprezint\ o component\ a
unui concept mai larg, denumit calitatea
vie]ii. Dioxidul de carbon [i ozonul sunt dou\
probleme globale majore ale protec]iei mediului (DOC 4), iar protec]ia mediului este o
problem\ global\ (DOC 5).

DIC}IONAR
Agenda 21 — document sintetic
elaborat `n urma conferin]ei mondiale de la Rio de Janeiro prin care se
exprim\ inten]iile participan]ilor
pentru protec]ia calit\]ii mediului
`nconjur\tor `n secolul al XXI-lea.
Calitatea vie]ii — concept care
desemneaz\ un ansamblu de elemente materiale, arhitectonice, legate de condi]iile de munc\ [i ale
mediului ambiant ce favorizeaz\
activitatea uman\.

DOC 1

Mediul [i dezvoltarea

Un element deosebit al raporturilor dintre mediul înconjurãtor
[i dezvoltarea societã]ii îl constituie în]elegerea caracterului determinant al dezvoltãrii durabile. În
acest context, cerin]a dezvoltãrii
fa]ã de mediu o constituie asigurarea pentru genera]iile viitoare a
unor condi]ii de existen]ã favorabile [i a unor resurse naturale
neepuizate. Dezvoltarea durabilã
presupune protec]ia [i conservarea mediului înconjurãtor, pe
de o parte [i utilizarea ra]ionalã,
cantitativ [i calitativ, a resurselor
naturale, pe de altã parte.

 Fig. 1 – Vulcanii — cauz\ natural\
de degradare a mediului

Structura mediului `nconjur\tor

DOC 2
15

1

Elemente naturale
11. Aer
12. Ap\
13. Relief
14. Substrat
15. Sol
16. Bios (via]\)
17. Resurse naturale
Elemente antropice
18. A[ez\ri omene[ti
19. Activit\]i industriale
10. Servicii
11. Agricultur\
12. Mediu informa]ional
13. Noxe
14. Comunit\]i umane
15. Infrastructur\ tehnic\

14
13

2

12
11

Societatea
uman\

3

10
9

4

8
5

7

6

Raportul dintre elementele naturale [i antropice ale mediului `nconjur\tor. Cre[terea gradului de antropizare

DOC 3

1. Mediul natural (ini]ial)
2. Mediu natural transformat foarte slab ([i reversibil)
3. Mediu natural transformat puternic (reversibil `n timp)
4. Mediu natural transformat foarte puternic
5. Mediu natural transformat ireversibil
6. Mediu natural antropizat (A > N)
7. Mediu natural puternic antropizat
8. Mediu natural artificializat (ora[e, platforme industriale)
9. Mediu artificial

Mediu natural
(100%)

Mediu artificializat
(100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elemente naturale (N)
Elemente antropice (A)
DOC 4

În aceast\ diagram\ apar anumite elemente
care necesit\ o explica]ie suplimentar\.
Societatea uman\ este considerat\ în centrul
acestui model, deoarece ea suport\ influen]a
tuturor celorlalte elemente. Considerate ca
grupuri mari de indivizi care locuiesc un anumit teritoriu, comunit\]ile umane au anumite
caracteristici cantitative (num\r de persoane,
reparti]ia lor) [i calitative (structur\, concep]ii, ideologie etc.), care influen]eaz\ societatea în ansamblul ei [i pozi]ia acesteia fa]\
de mediul înconjur\tor. Resursele naturale se
reg\sesc îndeosebi în substrat (resurse minerale, majoritatea resurselor energetice), dar
[i în celelalte geosfere, fiind considerate, astfel, elemente ini]iale ale mediului natural.

Dioxidul de carbon [i ozonul

Cre[terea cantit\]ii de dioxid
de carbon cauzat\ de sursele
urbane, industriale [i de transporturi st\ la baza unor consecin]e `n
serie, cu un caracter mai complex.
Aceast\ cre[tere favorizeaz\ modificarea bilan]ului radiativ, `n
sensul c\ m\re[te efectul de ser\
(prin ceea ce se nume[te efectul
de ser\ murdar\) [i, prin aceasta,
contribuie la cre[terea artificial\ a
temperaturii suprafe]ei terestre.
Aceasta, la rândul ei, faciliteaz\
topirea ghe]arilor [i a banchizei
polare [i, indirect, ridicarea
continu\ a oceanului planetar. ~n
acest fel, `ntr-un viitor previzibil
(de câteva decenii), nivelul ocea-

nului va cre[te sensibil, având
tendin]a s\ inunde suprafe]ele
foarte joase ale uscatului.
Diminuarea stratului de
ozon, fenomen cunoscut [i studiat
`n ultimele dou\ decenii, are
efecte
deosebite
asupra
p\trunderii radia]iilor ultraviolete pân\ la suprafa]a terenului,
care afecteaz\ lumea vie. S-a
observat c\ stratul de ozon este
consumat din cauza polu\rii
aerului: zborul supersonicelor [i
ridicarea `n atmosfer\ a moleculelor de clor–fluor–carbon
(CFC), produse de industria chimic\ [i de utilaje frigotehnice.

DOC 5

Protec]ia mediului — o problem\ global\

Poluarea are prin excelen]\ o dimensiune global\.
Orice poluare realizat\ cu hidrocarburi sau poluare radioactiv\
produs\ `ntr-un anumit loc este dispersat\ pe un spa]iu mai mare.
De exemplu curen]ii oceanici (la care se adaug\ valurile [i
mareele) au posibilitatea de a transporta orice caracteristic\ a apei
oceanice la orice distan]\.
~n acest fel, poluarea oceanelor nu este doar o problem\ a ]\rilor
riverane acestora sau a celor care deverseaz\ accidental produse
petroliere, ci a comunit\]ii interna]ionale `n `ntregul ei.
Exist\ [i alte exemple (cum ar fi exploatarea resurselor naturale,
dispersia poluan]ilor din aer, ploile acide, poluarea resurselor de
ap\, p\strarea biodiversit\]ii, educa]ia pentru mediu) care demonstreaz\ `n mod clar c\ protec]ia mediului este o problem\ global\
fundamental\ a lumii contemporane.
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CONSERVAREA {I OCROTIREA MEDIULUI
O form\ special\ de conservare a unor elemente ale mediului `nconjur\tor o reprezint\
ocrotirea unor anumite suprafe]e cu elemente
rare de flor\, faun\ sau peisaj, organizate sub
forma monumentelor, a rezerva]iilor [i a parcurilor naturale.
Aceste parcuri conserv\ o varietate mare
de elemente ale mediului natural, scopul lor
principal fiind acela de a le p\stra `n condi]iile
ini]iale [i de a oferi oportunit\]i de studiu al
acestora (DOC 1).
Exist\, de asemenea, numeroase specii de
animale care sunt considerate pe cale de dispari]ie [i sunt ocrotite `n mediul lor natural
sau `n anumite rezerva]ii.
Amintim aici ursul panda, leul african,
rinocerul de Java, specii de maimu]e, stru]ul
african [i australian, broa[tele ]estoase
marine, cetaceele mari, diferitele categorii de
p\s\ri rare etc.
Ocrotirea speciilor de flor\ [i de faun\,
precum [i a celor de peisaj, r\spund unei
cerin]e mai largi de protec]ie a mediului, care
poate fi numit\ „protec]ia diversit\]ii”.
Protec]ia reliefului `mpotriva fenomenului de „eroziune accelerat\” se poate realiza
prin construirea unor lucr\ri ameliorative
(Fig. 1), plant\ri forestiere (Fig. 2), prin reducerea exploat\rii agricole a terenurilor etc.
Protec]ia reliefului constituie elementul
ini]ial al protej\rii peisajului, deoarece relieful
constituie suportul acestuia [i a componentelor sale (sol, vegeta]ie, ape etc.).
P\durea, care reprezint\ un foarte bun
exemplu de mediu [i peisaj `n acela[i timp, are
o serie de func]ii `n cadrul mediului `nconjur\tor, cum ar fi:
 func]ia climatic\, manifestat\ prin caracterul reglator asupra climatului [i prin formarea unui microclimat specific;
 func]ia antipoluant\ rezult\ din degajarea unei cantit\]i de oxigen care diminueaz\
ac]iunea diferi]ilor poluan]i atmosferici;
 func]ia antierozional\ este evident\ prin
compararea eroziunii produse pe un teren f\r\
vegeta]ie forestier\ [i pe un teren `mp\durit;
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 func]ia antiaridizant\, care este `n esen]\
tot o func]ie climatic\, duce la re]inerea unei
anumite cantit\]i de ap\ [i la p\strarea ei `n
coronamentul arborilor;
 func]ia edafic\ a p\durii o reprezint\
aportul pe care materia organic\ depus\ sub
forma litierei o are asupra solului;
 exist\ [i alte func]ii (cum ar fi func]ia
recreativ\, estetic\, de mediu de via]\ pentru
animale), care fac din p\dure un geosistem
foarte important `n ansamblul mediului
`nconjur\tor.
Exploatarea [i utilizarea industrial\ a
resurselor neregenerabile reprezint\ principala surs\ a polu\rii. Resursele neregenerabile de baz\ (c\rbuni, petrol, gaze naturale,
minereuri feroase [i neferoase) stau la baza
proceselor tehnologice principale ce caracterizeaz\ `n prezent economia lumii contemporane [i care deverseaz\ `n mediul `nconjur\tor
substan]e poluante.
Utilizarea ra]ional\ a acestor resurse
creeaz\ premisa unui grad `nalt de asigurare
`n timp cu acestea.
Anumite resurse se vor epuiza `n
urm\toarele decenii, fapt ce va influen]a
foarte mult structura activit\]ilor industriale
[i poluarea mediului. Din perspectiva mediului `nconjur\tor, utilizarea ra]ional\ a
resurselor regenerabile, `nso]it\ de combaterea fenomenelor de poluare reprezint\, `n
momentul de fa]\, principala op]iune posibil\.
Un domeniu important al protec]iei mediului `l reprezint\ ceea ce se poate numi conservarea „diversit\]ii” (DOC 2, 3). Este vorba despre diversitatea lumii animale, a lumii vegetale, diversitatea peisajelor [i a tipurilor de
medii regionale.
Protec]ia plantelor [i a animalelor se realizeaz\ `n anumite rezerva]ii [i parcuri naturale. Acestora li se asociaz\ frecvent [i protec]ia unui anumit peisaj.
Sub raportul diversit\]ii, sunt interesante
`ns\ toate fenomenele care au elemente de
unicat: pe[teri, forme de relief, asocia]ii vegetale, construc]ii antropice, realiz\ri tehnice
tradi]ionale etc.

DIC}IONAR
Monument al naturii — element (de faun\, flor\, peisaj, de
form\ etc.) supus ocrotirii datorit\
caracterului rar [i al interesului
[tiin]ific.
Parc na]ional — `ntindere cu
un ansamblu de elemente supuse
ocrotirii, care prezint\ o importan]\
la nivelul unei ]\ri.
Rezerva]ie natural\ — suprafa]\ de teren supus\ unor reglement\ri prin care este conservat\
caracteristica ei original\, natural\.
Edafic — referitor la sol [i la
condi]iile sale de a oferi un mediu
organismelor care `l populeaz\.
Submers — situat sub nivelul
m\rii.

 Fig. 1 – Lucrare ameliorativ\ de
protec]ie a unui versant

 Fig. 2 – Re`mp\durirea — mijloc
de stabilizare a unui versant

Parcuri naturale

DOC 1
Yellowstone, cel mai vechi parc na]ional
din lume (din 1872), este foarte bogat [i diversificat `n fenomene naturale [i foarte `ntins. Se
afl\ situat `n Mun]ii Stânco[i, fiind traversat
de valea cu acela[i nume care str\bate „platoul stâncilor galbene” — yellow-stone.
Parcul cuprinde v\i adânci, cu frecvente sectoare de canioane, masive `mp\durite, platouri `ntinse cu aspect selenar, lacuri, emana]ii
vulcanice, gheizere (peste 300), vulcani
noroio[i, vârfuri `nalte, cascade, izvoare termale (peste 10 000), „p\duri pietrificate”, o
flor\ [i o faun\ deosebite, cu elemente rare [.a.
Yosemite este, de asemenea, unul dintre
ceele mai vechi parcuri naturale (din 1890);
este situat `n vestul SUA (California), pe valea
râului Yosemite, denumit\ [i „valea paradisului”.
DOC 2

Alte parcuri nord-americane cunoscute
sunt: Grand Canyon, Sequoia (unde sunt conserva]i arbori-gigant), Everglades (`n Florida,
cu `ntinderi de ecosisteme de mla[tin\).
Printre parcurile vechi mai amintim pe
cele situate `n Australia (statul Noua Galie de
Sud), Noua Zeeland\, precum [i cunoscutul
parc Krüger, din Africa de Sud, toate organizate la sfâr[itul secolului trecut.
Exist\ parcuri importante [i `n Europa,
cum ar fi: Engadina (Elve]ia), Grand Paradis
(Alpii italieni), Vantoise, Port Cros, Pirinei [i
Cévennes (`n Fran]a), Laponia (Suedia),
Astrahan (cuprinzând delta fluviului Volga),
Bielovejskaia (cu rezerva]ie de zimbri) [.a.
~n Asia, parcuri mai cunoscute se afl\ situate la Ilmen (Uralul de Sud), Baikal, insula
Wrangel, Bengalul de Vest (unde este protejat

Protec]ia peisajelor

Prin protec]ia peisajelor se realizeaz\
p\strarea unor anumite suprafe]e cu elemente naturale conservate `n starea lor
ini]ial\.
Astfel, peisajul de step\ `n mod natural
este foarte rar, dar el se conserv\ pe anumite
areale. Peisajul alpin, mai spectaculos, este
mai u[or de conservat deoarece activitatea
antropic\ p\trunde cu greu. Un grad avansat
de complexitate `l reprezint\ protec]ia mediilor [i peisajelor cu un anumit specific.
Printre acestea, ar fi:
 deltele; exemplul Deltei Dun\rii este
foarte bun pentru a ilustra caracterul complex al obiectului protejat: `ntinderile acvatice, fauna piscicol\, fauna terestr\, p\s\rile,
suprafe]ele forestiere, suprafe]ele lacustre,
acumul\rile de nisip (Letea, Caraorman) [i
anumite activit\]i tradi]ionale; un geosistem

[i peisaj de acela[i fel `l constituie Delta
Nilului (Fig. 3);
 ]\rmurile cu mangrove, foarte mult
afectate de construc]iile realizate `n lungul
litoralului [i foarte sensibile la poluare (Fig. 4);
 insulele coraligene, care reprezint\
adev\rate laboratoare vii ale naturii (atât `n
domeniul submers, cât [i al domeniului situat la suprafa]\) (Fig. 5);
 peisajele glaciare (Fig. 6) [i ele `n transformare [i, uneori, `n degradare, foarte sensibile la modific\rile climatice;
 peisajele forestiere (cu o mare diversitate, de la p\durea ecuatorial\, la p\durile de
foiase [i de conifere).
Domeniile protec]iei mediului sunt
foarte mult interconectate [i, `n realitate,
exist\ un singur domeniu major: mediul
`nconjur\tor al planetei noastre.

 Fig. 3 – Delta Nilului — imagine din satelit

 Fig. 4 – }\rm cu mangrove

tigrul indian), Assam (cu rezerva]ii de rinoceri), parcul Sagarmatha (din Nepal, cu o vegeta]ie [i faun\ deosebite, ursul himalayan [i
ursul Panda), Wolong (`n China), Java.
~n America de Nord, alte rezerva]ii se afl\
situate `n nordul Canadei, pe insula Banks, pe
fluviul Yukon, insula Elessemere.
~n apropierea Americii de Sud, o mare rezerva]ie se afl\ situat\ `n arhipelagul
Galapagos.
~n Africa exist\ rezerva]ii importante `n
Tanzania, Kenya (pentru rinoceri [i elefan]i)
[i Uganda (unde sunt ocroti]i rinocerii).
Parcul Na]ional Albert (Congo) ad\poste[te numeroase specii de animale africane
amenin]ate cu dispari]ia (gorile, elefan]i, antilope, bivoli, hipopotami).
DOC 3

Delta Dun\rii — rezerva]ie
a biosferei

Delta Dun\rii este un teritoriu cu o mare
diversitate a materiei vii, `n plin\ transformare, ca `ntr-un adev\rat „laborator” al
naturii. Diversitatea [i bog\]ia faunei (pe[ti,
p\s\ri, mamifere) au atras exploatarea ei
nera]ional\. Pentru a se conserva anumite
specii rare [i datorit\ interesului pentru
diversitatea biologic\ pe care o are, a fost
inclus\ `n proiectul interna]ional de conservare a biosferei.

 Fig. 5 – Insul\ coraligen\

 Fig. 6 – Peisaj glaciar cu banchiz\
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13. MANAGEMENTUL
MEDIULUI ~NCONJUR|TOR

Prin managementul mediului se `n]elege
acea ac]iune voluntar\ de transformare a unor
caracteristici ale acestuia pentru a satisface
mai bine anumite cerin]e de moment [i de perspectiv\ ale comunit\]ii umane care `l
locuie[te.
Managementul (organizarea spa]iului
geografic) reprezint\ o form\ evoluat\ de
interac]iune dintre om [i natur\, prin care se
`ncearc\ ameliorarea unor elemente ale mediului natural, realizarea unor transform\ri
antropice [i crearea unei situa]ii noi, cu o
func]ionalitate care s\ fie mai bun\ din punct
de vedere natural [i economic.
Exist\ trei grupe de probleme referitoare
la managementul mediului `nconjur\tor:
a. tipul de mediu la care are loc ac]iunea
managerial\;
b. scara de abordare;
c. interca]iunea factorilor [i a elementelor
decizionale [i consultative.
 Organizarea re]elei urbane este un proces foarte complex, deoarece dezvoltarea ora[elor se realizeaz\ datorit\ unor multiple condi]ion\ri influen]ate [i de personalitatea individual\ a acestora. Sub raportul mediului, intereseaz\ foarte mult pozi]ia nodurilor [i
func]ionalitatea re]elelor reprezentate de
axele de comunica]ii.
 Organizarea spa]iului urban intravilan
(Fig. 1) presupune o zonare func]ional\ a acestuia [i identificarea posibilit\]ilor de folosire
ra]ional\ a `ntregului teritoriu. Amplasarea
zonelor industriale trebuie s\ aib\ `n vedere
influen]a lor asupra mediului.
 Organizarea spa]iului rural (`n esen]\,
cu un pronun]at caracter spontan) va trebui s\
se `ncadreze `n anumite coordonate ra]ionale.
Extinderea necontrolat\ a cl\dirilor, schimbarea destina]iei terenurilor [i infrastructura
mediocr\ sunt impedimente reale `n ridicarea
calit\]ii mediului de via]\ rural.
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 Organizarea spa]iului industrial presupune luarea `n considera]ie a unui num\r
mai mare de factori decât cei ini]iali, referitori
la aprovizionarea cu materii prime [i accesul
la c\i de comunica]ii.
~n prezent, spa]iile de `nalt\ tehnologie
(tehnopol) au `n vedere `n mod prioritar [i o
anumit\ `ncadrare estetic\ `n peisaj.
Problema este mai dificil\ `n situa]ia
zonelor industriale aflate `n reconversie, pentru care o problem\ principal\ o constituie
existen]a unei infrastructuri `nvechite, slab
func]ionale [i care are un aspect inestetic `n
peisaj.
Problemele legate de existen]a unor spa]ii
de depozitare a materiilor prime, de transport
sau a sta]iilor de epurare, sunt sub`n]elese `n
cazul amenaj\rilor perimetrelor industriale.
 Organizarea spa]iului agricol depinde
foarte mult de tipul de agricultur\ practicat\.
Astfel, agricultura extensiv\ sau itinerant\
apeleaz\ foarte pu]in la organizarea teritoriului. Agricultura comercial\ sau cea `n curs
de a deveni comercial\ (ca `n fostele ]\ri
socialiste) necesit\ o abordare foarte complex\, care s\ `mbine elemente de agrotehnic\,
proprietate, eficien]\ [i specializare agricol\.
 Organizarea spa]iului de transporturi [i
servicii presupune cunoa[terea aprofundat\ a
posibilit\]ilor oferite de mediu.
Turismul poate valorifica optim oferta
mediului `nconjur\tor, cu p\strarea calit\]ii
acestuia.
Sub raportul sc\rii de abordare se pot
identifica mai multe niveluri (DOC 1).
Elemente decizionale [i consultative care
contribuie la managementul mediului pot fi
analizate `n DOC 2.
Elementul principal al managementului
mediului `nconjur\tor `l reprezint\ `n]elegerea
acestuia ca sistem, `n care elementele componente este necesar s\ fie raportate la `ntreg.

DIC}IONAR
Managementul — organizare,
conducere [i monitorizare a unui
proces, sistem func]ional, spa]ial
sau economic.
Infrastructur\ — ansamblu al
elementelor construite voluntar de
om [i utilizate pentru realizarea
proceselor economice, pentru
transport sau pentru locuire.
Intravilan — teritoriu situat `n
interiorul perimetrului administrativ al unei localit\]i rurale sau
urbane.
Reconversie — transformarea
unui element participant la procesul economic (`ntreprindere, activitate, for]\ de munc\) `ntr-o alt\
situa]ie, diferit\ calitativ.
Re]ea urban\ — structur\ teritorial\ de mai multe ora[e, legate
interac]ional `ntr-un sistem organizat [i ierarhizat.
Servicii — activitate economic\
destinat\ satisfacerii unor necesit\]i
ale oamenilor legate de activitatea
cotidian\.
Geoeconomic — concept care
poate fi considerat sub dou\ aspecte: analiza global\ [i teritorial\ a
economiei mondiale [i analiza
raporturilor dintre un anumit teritoriu regional [i economia sa.
Regiune geografic\ — teritoriu
care, `n optica geografiei, trebuie s\
reprezinte spa]iul de concretizare a
organiz\rii [i amenaj\rii sale;
regiunea geografic\ este o unitate
teritorial\ relativ omogen\ sub
raportul elementelor geografice de
baz\ (naturale [i umane).

 Fig. 1 – Organizarea spa]iului
`ntr-un mediu urban

Niveluri de organizare [i amenajare

DOC 1
 Nivelul mondial, al planetei ca `ntreg,
sau amenajarea spa]iului la ca scar\ planetar\.
La acest nivel problema organiz\rii [i
amenaj\rii spa]iului geografic porne[te de la
identificarea elementelor de natur\ istoric\ [i
geografic\ ce pot explica situa]ia actual\.
Astfel, se observ\ c\ exist\ anumite ]\ri sau
teritorii mici care au o importan]\ interna]ional\ foarte mare (cum ar fi Olanda, Belgia,
Singapore, Luxemburg). ~n acela[i timp,
exist\ ]\ri foarte `ntinse [i populate (cum ar fi
India sau China), care au un rol economic mai
mic. La nivel mondial, exist\ `n prezent o
anumit\ „organizare” a spa]iului, de natur\
istoric\ [i economic\, ce eviden]iaz\ mai
multe categorii de regiuni [i grupe de ]\ri.
~ntre emisfera nordic\ [i emisfera sudic\
exist\ o diferen]\ evident\ `n ceea ce prive[te
situa]ia actual\ a amenaj\rii prin prisma re]elei de comunica]ii, a sediului firmelor interna]ionale [i a rolului ]\rilor `n comer]ul mondial. Se pun `n eviden]\, `n ultima perioad\, o
serie de ]\ri cu o dezvoltare economic\ remarcabil\, pe fondul unor tradi]ii foarte modeste
(Coreea de Sud, Thailanda, Malaysia).

 Al doilea nivel `l reprezint\ teritoriul
na]ional, delimitat de frontierele statelor.
Fiecare stat are un rol spa]ial, teritorial
bine definit. Prin institu]iile comune pe care
le gestioneaz\, influen]a lui se resimte asupra
`ntregului teritoriu. Totodat\, exist\ de regul\
un interes colectiv comun. Elementul principal care determin\ politica de amenajare a
teritoriului `l constituie, pentru fiecare stat,
sistemul de reglement\ri.
Exist\ `n cazul majorit\]ii statelor, o anumit\ politic\ coerent\ de macroamenajare a
teritoriului, care se refer\ la sistemul de
a[ez\ri urbane, re]eaua de comunica]ii, specializarea produc]iei agricole, amplasarea
noilor obiective industriale, reconversia
regional\, posibilitatea leg\turilor cu alte ]\ri
(ceea ce explic\ dezvoltarea unor anumite
porturi sau noduri de comunica]ii), precum [i
amenajarea turistic\.
~n domeniul amenaj\rii terenului agricol,
un element fundamental `n constituie modul
de proprietate asupra fondului funciar.
Acesta difer\ foarte mult [i influen]eaz\ (iar
uneori face imposibil\) aplicarea unor reglement\ri comune.

DISCIPLINE
ACADEMICE

APRECIERI EMPIRICE

 Al treilea nivel `l constituie amenajarea
regional\ din interiorul fiec\rui stat. Elementul de baz\ `l reprezint\ regionarea geografic\.
Acest nivel se concretizeaz\ asupra amenaj\rii diviziunilor administrative interioare
sau, uneori, asupra marilor unit\]i geografice.
Aceste dou\ dimensiuni coexist\, de[i
frecvent o importan]\ mai mare o are amenajarea pe unit\]i administrative.
Din punct de vedere al geografiei, exist\
anumite elemente comune pentru spa]ii relativ omogene, care sunt regiunile geografice [i
subdiviziunile lor.
 Amenajarea [i organizarea spa]iului
local.
Un interes deosebit este manifestat `n
cazul amenaj\rii teritoriului imediat, care
poate avea dimensiuni mai mari sau mai
mici, `n func]ie de zona de influen]\ a
localit\]ii unde se afl\ situat\.
Spa]iul local este acel perceput direct [i
reprezint\ mediul de via]\ al activit\]ii cotidiene. Pentru acesta interesul comunit\]ilor
locale este foarte mare.

ATITUDINE

Cuno[tin]e despre mediul `nconjur\tor

Public

Guvern [i administra]ie

Sector privat

Opinii

Politici

Tehnologie

Solu]ionarea problemelor mediului `nconjur\tor

DOC 2 Elemente ale managementului mediului `nconjur\tor
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EVALUARE

MEDIUL ~NCONJUR|TOR – PROBLEM|
FUNDAMENTAL| A LUMII CONTEMPORANE

~n urma parcurgerii acestui capitol („Mediul `nconjur\tor – Problem\ fundamental\ a lumii contemporane”) ar trebui s\
realiza]i competen]ele enumerate la pagina 7. Pentru a verifica acest lucru `ncerca]i s\ r\spunde]i cât mai complet la urm\toarele
probleme:

I. ANALIZA}I CU ATEN}IE ~NTREB|RILE DE MAI JOS {I IDENTIFICA}I R|SPUNSUL CORECT:
1. Mediul geografic este:
a) mediul natural netransformat; b) peisajul geografic; c) mediul natural transformat de om; d) mediul ambiant.
2. Mediul `nconjur\tor, din punct de vedere al geografiei, se refer\ la mediul:
a) din jurul plantelor; b) din jurul animalelor; c) din jurul omului; d) din jurul P\mântului.
3. Sistemul geografic al zonelor de latitudine este rezultatul combin\rii:
a) mi[c\rii de rota]ie [i formei Terrei; b) mi[c\rii de revolu]ie [i formei Terrei;
c) mi[c\rii de rota]ie [i mi[c\rii de revolu]ie; d) formei [i dimensiunilor Terrei.
4. Expresia cea mai vizibil\ a condi]iilor naturale pe care le are planeta este concretizat\ `n:
a) atmosfer\; b) biosfer\; c) hidrosfer\; d) reliefosfer\.
5. Func]ionalitatea mediului `nconjur\tor este definit\ prin:
a) peisaj; b) geosistem; c) biotop; d) biocenoz\.

II. REALIZA}I CÂTE UN TEXT, DE CEL MULT O PAGIN|, PENTRU FIECARE PROBLEM| DINTRE CELE
SOLICITATE MAI JOS:
1. Demonstra]i coeren]a grup\rii factorilor geoecologici pe geosfere.
2. Compara]i, la alegere dou\ tipuri de medii de pe glob, utilizând criterii care s\ permit\ aceast\ compara]ie.
3. Identifica]i dou\ asem\n\ri `n privin]a mediului `nconjur\tor `ntre Sahara [i Antarctida [i argumenta]i-le.
4. Demonstra]i c\ protec]ia mediului `nconjur\tor este problema principal\ a lumii contemporane.
5. Explica]i leg\tura dintre mi[c\rile P\mântului [i activitatea uman\.

III. REALIZA}I UN TEXT COERENT, DE CEL MULT O PAGIN|, ~N CARE S| UTILIZA}I CÂTE O SINGUR|
DAT| TERMENII DE MAI JOS:
factor geoecologic, mediu `nconjur\tor, poluarea apelor, hazarde, maree, inslandis, Sahara, evapotranspira]ie, elemente antropice, mediu montan, zonalitate, diversitate, clim\, peisaj, eroziunea terenurilor, resurse naturale, industrializare.

IV. IDENTIFICA}I PRINCIPALELE PROBLEME LEGATE DE P|STRAREA CALIT|}II MEDIULUI ~NCONJUR|TOR DIN ORIZONTUL LOCAL {I ELABORA}I UN TEXT DE DOU| PAGINI PRIN CARE S| PROPUNE}I AUTORIT|}ILOR ADMINISTRATIVE SOLU}II DE AMELIORARE.
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