
Refacerea 
ecosistemelor

prin plantări, împăduriri și 
îngrijirea spațiilor verzi



Salut! Bine ai venit la un nou 
episod din sezonul X al 

Patrulei de Reciclare! Astăzi 
vom afla mai multe despre 
ecosisteme și cum putem 
contribui la refacerea lor!



Ce sunt ecosistemele?

Un ecosistem este o comunitate de organisme vii, care 

interacționează cu mediul lor. 

Un ecosistem poate fi pădurea amazoniană sau un recif de 

corali, dar și grădina casei tale sau pădurea de la marginea 

orașului tău. 

Oriunde te-ai afla, și tu faci parte dintr-un ecosistem!  

Află mai departe de ce este important să îl protejăm.



Ce ne oferă ecosistemele?

Datorită ecosistemelor avem resurse vitale: 

hrană, apă, aer curat.

Plantele și animalele „lucrează” în folosul 

nostru, fiecare specie având un rol important în 

menținerea echilibrului ecosistemelor.

Prim urmare, atunci când acțiunile noastre 

distrug biodiversitatea, consecințele le vom 

simți și noi.

Ce crezi că se întâmplă acolo unde, de 

exemplu, dispar albinele?



Ce este biodiversitatea?

Biodiversitate înseamnă toate formele de viață dintr-un 

anumit habitat. 

Biodiversitatea este cel mai frumos și mai important 

lucru din lumea noastră și este esențială pentru starea

noastră de bine.

Din nefericire, prin activitățile noastre globale care 

exploatează resurse limitate și reduc habitatul natural, 

biodiversitatea este grav afectată. 



De ce sunt ecosistemele și 
biodiversitatea în pericol?

Care dintre activitățile noastre, ale oamenilor, 

dăunează ecosistemelor? 

Ce face ca o specie de plantă sau de animal să 

dispară? 

Gândiți-vă și la cauze indirecte, dar care generează 

un lanț de consecințe negative. 

(Ca, de exemplu, consumul produselor care conțin 

ulei de palmier, pentru a cărui cultivare sunt 

distruse pădurile tropicale)



De ce sunt ecosistemele și 
biodiversitatea în pericol?

> producția agricolă intensivă

> extinderea construcțiilor

> exploatările miniere excesive

> defrișările masive

> poluarea oceanelor, râurilor, lacurilor și solurilor

> schimbările climatice globale

Toți acești factori provoacă modificări majore habitatelor
naturale, generând declinul biodiversității și ecosistemelor.



Refacerea ecosistemelor

Ecosisteme

naturale

Intervenția 

umană

Ecosisteme 

degradate

Refacerea ecosistemelor se concentrează pe repararea 

pagubelor pe care activitățile umane le-au cauzat 

ecosistemelor naturale și caută să le readucă într-o stare 

anterioară sau într-o altă stare care este strâns legată de una 

nealterată de activitățile umane.



Reține!

Ca să nu avem prea mult 
de „reparat” este vital să 
protejăm și să păstrăm 

biodiversitatea, adică să 
prevenim pierderea 
anumitor habitate.



Ecosisteme:
pericole și 
soluții



Tipuri de ecosisteme

Râuri și 
lacuri

Oceane

Terenuri 
agricole

MunțiPăduri

Așezări 
urbane

Poate fi considerat ecosistem orice ansamblu de floră, faună și mediu înconjurător 
(apă, sol, climă) specific unui anumit loc. De exemplu, zonele deșertice, savanele sau 

zonele de deltă sunt tipuri de ecosisteme cu particularități specifice.



Ce pune în pericol aceste ecosisteme? 
Discutați posibile răspunsuri

Ecosistemul 
agricol

Ecosistemul 
de apă 
dulce

Ecosistemul 
montan

Ecosistemul 
oceanic

Ecosistemul 
urban



Pericole specifice tipurilor de ecosisteme

Ecosistemul 
agricol

Pășunatul 
excesiv

Îngrășăminte 
chimice, azot, 

pesticide

Monoculturi 
mari, arat 
intensiv

Defrișări
Ecosistemul 

de apă 
dulce

Poluare cu 
produse 

chimice si 
plastice

Extracția 
excesivă a 

apei

Pescuit 
excesiv

Exploatarea 
de nisip și 

pietriș

Ecosistemul 
montan

Defrișări 
masive

Exploatări 
miniere

Schimbările 
climatice

Poluarea Ecosistemul 
oceanic

Poluarea cu 
plastic

Pescuit 
excesiv

Dejecții și 
deversări

Schimbările 
climatice

Ecosistemul 
urban

Poluarea 
din trafic, 
fabrici și 

gospodării

Extinderea 
urbană 

necontrolată

Lipsa 
spațiilor 

verzi

Toaletări 
abuzive



Ce presupune 
mai exact 
refacerea 

ecosistemelor? 



În cazul pădurilor 

 Plantări de copaci dar nu
numai!

 Restaurarea echilibrului dintre
apă și sol

 Eliminarea vegetației invazive
care afectează speciile native

 Protejarea traseelor pe care
se mișcă în mod natural
animalele din pădure

 Exploatarea sustenabilă a
resurselor oferite



 Sunt reintroduse specii de
alge, corali și alte specii
marine, în special pești mici

 Se construiesc recifuri
artificiale, unde speciile
marine să-și creeze noi
habitate

 Anumite zone sunt declarate
sanctuare și rezervații naturale

În cazul mărilor și 
oceanelor



Ce se întâmplă în România?

Din păcate situația ecosistemelor din România nu e diferită 
de cea la nivel global. Iată câteva dintre pericolele majore 
care amenință biodiversitatea din țara noastră:

 Defrișările masive
 Poluarea urbană
 Exploatările miniere
 Agricultura nesustenabilă

Cum putem contribui noi la refacerea ecosistemelor 
afectate de aceste acțiuni umane?

 Plantări 
 Împăduriri
 Îngrijirea spațiilor verzi



Soluții pentru refacerea ecosistemelor

Plantări

Ne putem preocupa mai mult de refacerea 
naturii prin plantarea de flori, vegetație și 
chiar de legume sau pomi fructiferi. 

Beneficii:
 Regenerăm ecosistemele afectate
 Îmbunătățim calitatea aerului
 Ne procurăm hrană din surse 

sustenabile si naturale



Soluții pentru refacerea ecosistemelor

Împăduriri

Defrișările masive trebuie în 
primul rând stopate, iar efectele 
lor compensate, prin împăduriri.

Beneficii:
 Regenerăm ecosistemele 

afectate
 Stopăm alunecările de teren
 Diminuăm încălzirea globală



Soluții pentru refacerea ecosistemelor

Spații verzi În zonele urbane sunt cele mai mari 
concentrări de populație. Pentru a asigura un 
ecosistem sănătos și a repara daunele 
produse de trafic, de fabrici, de deșeurile 
menajere sau de expansiunea construcțiilor, 
ne putem ingriji mai mult de spațiile verzi.

Beneficii:
 Creștem calitatea aerului
 Asigurăm un mediu natural de trai
 Creăm o comuniune sănătoasă a omului 

cu natura și mediul înconjurător.



Prevenim ca să nu mai reparăm!

Acțiunile de plantare și îngrijire a spațiilor 
verzi sunt întotdeauna binevenite! În 

paralel, este bine să și prevenim acțiunile 
potrivnice mediului pe care oamenii le 

întreprind. 
Implicați-vă în combaterea defrișărilor 

ilegale sau a toaletărilor abuzive ale 
copacilor!

https://green-report.ro/agent-green-
platforma-comisie/

https://bit.ly/3vkQET2

https://green-report.ro/agent-green-platforma-comisie/
https://bit.ly/3vkQET2


 CUNOAȘTE-ȚI „VECINII” de alte specii. Alături 
de ce animale și plante trăiești? 

 Ce crezi că le pune în pericol? 

 Există rezervații naturale pe lângă 
comunitatea ta? 

 Vorbește cu părinții sau bunicii tăi și află cum 
s-a modificat ambientul natural din zona 
voastră, în ultimele zeci de ani!  

 Ce programe de voluntariat, organizații sau 
grupuri de inițiativă locale se ocupă de 
protejarea sau regenerarea mediului și cum te 
poți implica? 

Ce poți face tu pentru 
ecosistemul din care faci parte?  



Surse

● https://www.decadeonrestoration.org/types-
ecosystem-restoration

● https://www.britannica.com/science/ecological-
restoration/Implementation

● https://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_ecology

● https://www.decadeonrestoration.org/what-
ecosystem-restoration

● https://www.eea.europa.eu/ro/themes/biodiversity
/intro

● https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsh
eets/Eco-
systems%20goods%20and%20Services/Ecosystem
_RO.pdf

https://www.decadeonrestoration.org/types-ecosystem-restoration
https://www.britannica.com/science/ecological-restoration/Implementation
https://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_ecology
https://www.decadeonrestoration.org/what-ecosystem-restoration
https://www.eea.europa.eu/ro/themes/biodiversity/intro
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-systems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_RO.pdf


Back-up slides



Ecosistemele agricole

Terenurile agricole
Terenurile agricole acoperă
acum mai mult de o treime din 
suprafața terestră a Pământului
și sunt probabil cele mai vitale
ecosisteme ale noastre pentru a 
susține natura umană. Pe lângă
faptul că ne furnizează hrană, 
furaje și fibre, câmpurile arabile
și pășunile găzduiesc o varietate
uimitoare de organisme, de la 
lilieci și păsări la gândaci și
viermi, precum și o acoperire
considerabilă a copacilor.

Pericole
Practicile intensive de arat și
cultivare, monoculturile mari, 
pășunatul excesiv și îndepărtarea
gardurilor vii și a copacilor permit 
ploii și vântului să erodeze solul
prețios. Utilizarea excesivă a 
îngrășămintelor poluează căile
navigabile și scade calitatea
solului. Poluarea cu azot
reprezintă o amenințare invizibilă, 
dar periculoasă pentru turbării. 
Pesticidele dăunează vieții
sălbatice, inclusiv insectelor
precum albinele care polenizează
multe culturi.

Soluții
Oamenii de știință ajută comunitățile
rurale să refacă ecosistemele agricole
folosind natura pentru a spori
productivitatea fermelor. Unii fermieri
adoptă îngrășăminte naturale și de
combatere a dăunătorilor. Creșterea
culturilor mai diverse, inclusiv a 
copacilor și integrarea acestora cu 
creșterea animalelor poate restabili
biodiversitatea. Alianțele dintre
fermieri sunt în curs de formalizare
pentru a permite împărțirea resurselor
cu animalele care sunt pășunate pe 
terenurile de cultură după recoltare.



Ecosistemele de apă dulce
Râuri și lacuri
Ecosistemele de apă dulce 
furnizează hrană, apă și energie
miliarde de oameni, ne protejează
de secete și inundații și oferă
habitat unic pentru multe plante și
animale, inclusiv o treime din 
toate speciile de vertebrate. 
Aceste ecosisteme variază de la 
mangrove care ne protejează
coastele împotriva tsunami-urilor
și eroziunii, până la lacuri și râuri
interioare pline de pești și zone 
umede care filtrează și
moderează fluxurile de apă în timp
ce stochează cantități mari de 
carbon.

Pericole
Ecosistemele de apă dulce sunt 
deosebit de degradate. Se confruntă
cu poluarea produselor chimice, a 
materialelor plastice și a apelor
reziduale, precum și a pescuitului
excesiv și a extracției excesive a apei
pentru irigarea culturilor, generarea
energiei și alimentarea industriei și a 
caselor. Râurile se confruntă cu 
efecte suplimentare cauzate de 
baraje, canalizare și exploatarea
nisipului și pietrișului. Zonele umede
sunt drenate pentru agricultură, cu 
aproximativ 87% pierdute la nivel
global în ultimii 300 de ani și peste
50% din 1900. Una din trei specii de 
apă dulce sunt amenințate cu 
dispariția.

Soluții
Protejarea și refacerea ecosistemelor
de apă dulce poate implica
îmbunătățirea calității apei, de 
exemplu prin tratarea tuturor apelor
uzate înainte de a fi evacuate. 
Pescuitul și mineritul trebuie
controlate. Barajele pot fi îndepărtate
sau mai bine concepute pentru a 
restabili conectivitatea râului, în timp
ce extracția apei poate fi gestionată
pentru a menține debitele minime. 
Revenirea fluxurilor de apă din turbării
și alte zone umede la nivelurile naturii
le restabilește capacitatea de a 
împiedica carbonul stocat să ajungă în
atmosferă.



Ecosistemele montane
Munți
Munții ocupă aproximativ un sfert
din pământul Pământului, 
adăpostesc majoritatea punctelor
fierbinți de biodiversitate și
furnizează apă proaspătă la 
aproximativ jumătate din 
omenire. Prezente pe fiecare
continent, munții includ o 
multitudine de ecosisteme care 
dețin multe specii unice, cum ar fi 
leoparzii de zăpadă și gorilele de 
munte. De asemenea, găzduiesc o 
mare diversitate culturală în
rândul persoanelor adaptate la 
provocările vieții montane.

Pericole
Regiunile montane sunt deosebit de 
sensibile la degradarea atât a 
presiunilor umane, cât și a 
schimbărilor climatice. Defrișarea
pădurilor pentru agricultură, așezări
sau infrastructură pot provoca
eroziunea gravă a solului, precum și
pierderea habitatului. Eroziunea și
poluarea dăunează calității apei care 
curge în aval. Schimbările climatice
amenință cantitatea și calendarul
aprovizionării cu apă a fermelor, 
orașelor, industriei și centralelor
electrice. Temperaturile în creștere
rapidă obligă speciile de munte, 
ecosistemele și oamenii care depind
de acestea să se adapteze sau să
migreze.

Soluții
Refacerea ecosistemelor montane 
înseamnă luarea în considerare a 
peisajelor întregi. Soluțiile bazate pe 
natură, inclusiv acoperirea forestieră
sporită, pot conserva solul, proteja
fluxurile de apă și proteja împotriva
dezastrelor naturale, cum ar fi 
avalanșe, alunecări de teren și
inundații. Infrastructura precum 
barajele și drumurile poate fi 
planificată pentru a evita
fragmentarea râurilor și a altor
habitate. Tehnicile agricole, cum ar fi 
agroforesteria, pot fi mai rezistente în
fața schimbărilor meteorologice.



Ecosistemele aceanice

Oceane
Trăim pe o planetă albastră, cu 
oceane și mări care acoperă mai
mult de 70% din Pământ. 
Oceanele ne hrănesc, ne 
reglează climatul și generează
cea mai mare parte a oxigenului
pe care îl respirăm. Ele stau la 
baza sectoarelor cheie ale 
economiei, cum ar fi turismul și
pescuitul. Și adăpostesc
biodiversitatea de la balene la 
plancton în habitate, de la recife
luminate de soare la oceanele
polare.

Pericole
Milioane de tone de deșeuri de 
plastic intră în oceanele lumii și
dăunează creaturilor, inclusiv
păsărilor marine, țestoaselor și
crabilor. Schimbările climatice
dăunează recifelor de corali și
altor ecosisteme cheie. Oamenii
taie prea mult lemn din mangrove 
și le curăță pentru fermele
piscicole și alte activități. 
Pescuitul excesiv amenință
stabilitatea stocurilor de pești, 
poluarea cu nutrienți contribuie la 
crearea zonelor moarte și aproape
80% din apele uzate ale lumii sunt 
deversate fără tratare.

Soluții
Guvernele și comunitățile trebuie să
facă pescuitul durabil. Poluanții
trebuie tratați înainte de a ajunge în
ocean, iar deșeurile solide precum 
materialele plastice trebuie păstrate
complet. Orașele de coastă în creștere
ar trebui să protejeze, nu să
înlocuiască, ecosistemele de coastă. 
Și recifele de corali, mangrovele și
ierburile marine trebuie gestionate cu 
atenție și restaurate în mod activ, 
astfel încât oceanele să continue să
sprijine miliarde de mijloace de trai la 
nivel global.


