Omul si-a creat un mediu propriu de viata, cel artificial, alcatuit din casele, curtile si
culturile de cereale, animale si cladiri publice. Azi, mediul nostru de viata este un amestec de
natura si ansamblu artificial, la tara fiind mai aproape de natura, iar la oras, de mediul
artificial. Dar oricum ar fi mediul, el trebuie sa ne asigure oxigenul pe care-l putem respira, apa
curata care inlesneste transportul la celulele corpului, al substantelor care realizeaza
metabolismul nostru.

VS

Ştiaţi că…
1. Aerul este poluat de sistemul de incalzire a termocentralelor
care arunca particule de fum, a fabricilor care elimina praf de
ciment si gaze otravitoare care pot patrunde in plamanii oamenilor ?
1. Apele sunt si ele poluate din cauza substantelor de mare toxicitate, care patrund in organismul
vietuitoarelor acvatice?
2. Solul poate imprastia substante chimice care, sub actiunea apei de ploaie, se dizolva si ajung in
rauri si oceane, apoi in corpul vietuitoarelor acvatice si, prin consumul lor, in om?
3. Oxigenul de pe intreg Pamantul este produs prin fotosinteza,proces prin care plantele obisnuiesc
sa combine apa si dioxid de carbon pentru a crea glucoza(propria lor mancare) si oxigen?
4. Doar 3 copaci plantati in jurul casei, poate micsora facturile de aer conditionat cu pana la 50% si
copacii care sunt plantati in fata casei,ca un scut impotriva vantului, poate micsora factura de
incalzire cu pana la 30%?
5. Din punct de vedere tehnic, defrisarea apare doar atunci cand terenul acoperit cu copaci este
convertit la o alta utilizare si nu este replantat?

Este defrisarea rea?

•
•
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Defrisarea este, in unele cazuri utila, deoarece acea suprafata poate apoi fi folosita in alte scopuri, ca
agricultura, pasunat, constructii si de asemenea, materialul lemnos rezultat este foarte util in multe
industrii. Problemele apar cand despaduririle se fac intr-un mod irational si lipsit de sustenabilitate.
Nu toate despadurile sunt intentionale, insa, unele fiind cauzate de incendii de padure, sau de
pasunatul excesiv care impiedica cresterea lastarilor.
Copacii au un rol foarte important in absorbtia gazelor de sera, care cauzeaza incalzirea globala. Cu
cat avem mai putine paduri cu atat mai multe gaze intra in atmosfera si cresc viteza si severitatea efectului
de sera ( Efectul de sera este un termen folosit pentru a evidentia contributia unor anumite gaze emise
natural sau atificial la incalzirea atmosferei terestre prin modificarea permeabilitatii atmosferei la radiatiile
solare reflectate de suprafata terestra)
De asemenea, fara copaci rezulta schimbari de temperaturi mari, care sunt daunatoarea plantelor si
animalelor din acea zona.
Solul din paduri este mai umed, iar indepartarea copacilor, care blocheaza razele soarelui, cauzeaza
uscarea rapida a acestuia. Copacii ajuta la perpeturarea ciclului apei. Prin distrugerea padurilor, se
creaza dezechilibre imense in natura, modificandu-se regimul de precipitatii si se ajunge la seceta. De multe
ori zonele despadurite ajung sa fie aride.
Alte efecte negative:
eroziunea solurilor
aparitia de alunecari de teren
modificari in miscarea curentilor de aer
SOLUTIE:
defrisarile pe suprafete mari ar trebui oprite complet, astfel asigurandu-se ca mediile forestiere vor ramane
cat de cat intacte.
taierea copacilor trebuie facuta intr-un mod sustenabil, inlocuindu-i pe cei taiati cu lastari.

Acest proiect a fost un prilej bun de care eu si colegii mei am profitat sa ne exprimam dorinta de a
salva sanatatea mediului inconjurator.
Am petrecut cateva ore la Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu” cu elevii doamnei Cretu Ildiko,
elevi de clasa I.
Impreuna am invatat si desenat despre si pentru natura.

Am votat si premiat impreuna cele mai frumoase si semnificative desene.

