Proiectul „Biodiversitatea i protec ia naturii–o abordare
resposabil a problemelor de mediu a dou ora e înfr ite”
Acronim: BIOTOWNS,
Cod Proiect: HURO/0901/128/134

ÎMPREUN PUTEM SALVA LUMEA
LIVADARU ANDREEA
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Pierderea biodiversit ii va avea un impact negativ asupra consumului alimentar, al aprovizion rii cu ap
i se va r sfrânge i asupra altor servicii condi ionate de ecosisteme. Pentru un profan, nu înseamn mare lucru
dispari ia unei specii de roz toare sau de pas re, pentru c el nu în elege mecanismul de domino al naturii.
Toate sunt înl n uite în natur , la fel ca într-un sistem economic. O verig sl bit duce la ruperea lan ului, la
distrugerea echilibrului. Fiecare element i pion joac un rol esen ial în echilibrul natural i tocmai neîn elegerea
acestui fenomen na te o indiferen extrem de p guboas pentru s lb ticie i în cele din urm , pentru noi în ine.
Natura este pe cale s - i piard echilibrul deoarece, nu doar în Europa, ci peste tot în lume, biodiversitatea este
în primejdie amenin ând i supravie uirea noastr . Cauza o reprezint poluarea.
Vina pentru poluare i ca atare pentru pierderea biodiversit ii o are i industria chimic . Chimia ofer
îns i mijloacele de cercetare a poluarii, în scopul de a o controla,de a o st pâni i a o preveni. Chimia este
preocupat de poluare din dou motive : pe de o parte, pentru c , în timpul produc iei, transportului i
distribu iei produselor chimice au loc numeroase contamin ri; pe de alt parte, pentru c fenomenele polu rii
sunt analizate i studiate de chimi ti care propun solu ii pentru a le controla (metode de depoluare) sau pentru a
le preveni.
Ast zi oamenii î i pun cuno tin ele tehnice în serviciul protej rii naturii : ei amenajeaz terase pe
terenurile în pant pentru a diminua eroziunea solului sau pentru a servi drept paravânturi, construiesc diguri pe
cursurile de ap sau de-a lungul malurilor pentru a st vili cre terea apelor.Toate aceste amenaj ri, care
transform peisajul natural, sunt indispensabile vie ii noastre pe P mânt.
Ecologia, stiin a mediului, este în plin dezvoltare. Numeroase ri au delimitat spa ii naturale, parcuri i
rezerva ii, unde fauna i flora sunt protejate. Se practic trierea i reciclarea de eurilor care erau alt dat
aruncate la gropile de gunoi, în apele curg toare sau în mare. Oamenii fac eforturi mai ales s ac ioneze
împreun , fiindc poluarea nu cunoa te frontiere. Acesta este motivul pentru care, în cursul Conferin ei
Interna ionale care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, guvernele din 152 de ri au hot rât de comun acord o
serie de m suri preventive pentru a proteja viitorul planetei.
Poluarea fizic este cea mai recent i cuprinde, în primul rând, poluarea radioactiv ca urmare a
extinderii folosirii izotopilor radioactivi în tiin , industrie, agricultur , zootehnie, medicin etc. Polu rii
radioactive i se adaug poluarea sonor tot ca o component a polu rii fizice. Zgomotul ca i vibra iile i
ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de munc i de via al omului modern, iar intensit ile polu rii
sonore sunt în continu cre tere. Supraaglomerarea i traficul, doi mari poluan i fonici, au consecin e serioase
asupra echilibrului psihomatic al individului. Un numar tot mai mare de persoane din ora ele aglomerate
recurge la speciali ti psihiatri pentru a g si un remediu pentru starea lor proast (anxietate, palpita ii, amnezii
nea teptate, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap).
În sfâr it, nu putem trece cu vederea poluarea termic , poate cea mai recent form de poluare fizic cu
influen e puternice asupra mediului înconjur tor, în special asupra apei i aerului, i, indirect, asupra s n ta ii
popula iei. Marea varietate a polu rii fizice, ca i timpul relativ scurt de la punerea ei în eviden , o face mai
pu in cunoscut decât pe cea biologic i chimic , necesitând eforturi deosebite de investigare i cercetare
pentru a putea fi st pânit în viitorul nu prea îndep rtat.

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferic ).
Aceste elemente de baz vie ii omene ti se pare c sunt i cele mai afectate de ac iunile iresponsabile ale fiin ei
omene ti.
Dar, cu toate acestea natura este înc prezent i ne mai surprinde uneori nepl cut cu dezastre, îns nu se
mai afla în pozi ia de factor de decizie. Acum aceasta este sarcina noastra. Nu este cazul s învinuim natura
pentru înc lzirea global , pentru ridicarea nivelului m rilor, pentru extinc iile în mas sau speciile invadatoare,
pentru e ecurile agricole sau pentru s r cie. Toate acestea stau în mâna noastr . Societatea trebuie s înve e din
progresul s u tiin ific cum s explice transform rile în cazul gazelor cu efect de ser i al biosferei .
Ce este de f cut acum? În primul rând, este timpul pentru o ecologie “postnatura”. Postnaturalismul
presupune reciclarea gunoiului nostru, gestionarea inteligent a gunoiului l sat de bunicii no tri i asigurarea
celui mai bun gunoi pentru nepo ii nostri. Postnaturalismul presupune îndr girea i îmbr i area naturii umane,
a celei pe care ne-am creat-o nou i a naturii în care tr im.
Este vremea s ne salv m pe noi în ine. Este adev rat c preistoria este pres rat cu r m i ele civiliza iilor
disp rute, dar Homo sapiens nu va disp rea. De fapt, noi oamenii putem transforma într-un gunoi total planeta
i tot s supravietuim. Am facut-o deja în multe sensuri. Nu ne place asa? Atunci s încet m gunoiul. S folosim
energie regenerabil . S cur m, s repar m, s muncim...
Astfel, “Nava” P mânt este garantat pentru înc mul i kilometri.
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