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Cuvânt înainte
Biodiversitatea – varietatea vieţii pe Pământ – ne face planeta locuibilă şi frumoasă. Mulţi dintre
noi găsim în mediul natural plăcere, inspiraţie sau recreere. De asemenea, din mediu ne luăm
hrana, energia, materiile prime, aerul şi apa – elementele care fac posibilă viaţa şi pe care
se bazează sistemele noastre economice.
Totuşi, în ciuda valorii sale unice, adesea uităm să apreciem natura. Numeroase sisteme
naturale se confruntă cu o presiune tot mai mare, ceea ce le face să funcţioneze mai puţin
eficace sau chiar să fie ameninţate cu dispariţia. Acest fenomen, numit pierderea biodiversităţii,
se întâlneşte mult prea des.
De aceea, Uniunea Europeană este hotărâtă să oprească pierderea biodiversităţii. În ultimii
25 de ani, UE a construit o reţea formată din 26 000 de zone protejate pe teritoriul său,
suprafaţa totală a acestora depăşind 850 000 km2. Cunoscută sub numele de Natura 2000,
aceasta este cea mai mare reţea de zone protejate din lume, reflectând importanţa pe care
noi o acordăm biodiversităţii. Suntem hotărâţi să consolidăm acest program de referinţă prin
noi măsuri pe termen lung.
În plus, cu toţii putem face mai mult. Toţi avem puterea de a contribui la protejarea
biodiversităţii şi avem nevoie de implicarea tuturor. Fiecare poate să facă mici schimbări în
rutina zilnică, fără ca acestea să le afecteze mult stilul de viaţă. Adunate, aceste mici schimbări
pot fi de ajutor.
Sperăm că recomandările din acest ghid practic vă vor ajuta să aduceţi acea schimbare.
Consumul alimentelor locale de sezon, reducerea risipei de apă, transformarea deşeurilor
alimentare în compost sau cunoaşterea mai îndeaproape a speciilor de animale şi plante din
zona noastră... dacă toată lumea ia câteva dintre aceste măsuri simple, vom reuşi să păstrăm
cu mult mai bine resursele naturale pentru generaţiile viitoare.
Janez Potočnik
Comisarul european pentru mediu

Ce înseamnă BioDiversitatea?
Biodiversitatea ne înconjoară, iar noi facem parte din ea. Există trei elemente principale:
♦

diferitele specii care trăiesc pe pământ – inclusiv animale, plante, legume, ciuperci,
alge, bacterii şi chiar virusuri;

♦

diferenţele dintre indivizii aparţinând aceloraşi specii – mărimile, formele şi culorile
acestora;

♦

ecosistemele diferite – cum ar fi oceanele, pădurile sau recifele de corali – şi speciile
care trăiesc acolo, precum şi interacţiunile dintre acestea.

Oamenii de ştiinţă au înregistrat aproximativ 1,9 milioane de specii diferite care trăiesc pe
pământ, dar, cu siguranţă, numărul real al acestora este mult, mult mai mare. Multe dintre
ele sunt microscopice sau trăiesc la mare adâncime sub pământ sau în oceane, iar altele
pur şi simplu nu au fost descoperite încă.

De Ce este importantă BioDiversitatea?
Fiind rezultatul unei evoluţii de 3,8 miliarde de ani, biodiversitatea este esenţială pentru
supravieţuirea omului. Ne bazăm pe natură pentru numeroase resurse esenţiale, inclusiv
pentru hrană, materiale de construcţii, căldură, textile sau ingredientele active din
medicamente. În plus, există şi alte funcţii vitale pe care le oferă natura, de la polenizarea
plantelor şi filtrarea aerului, a apei şi a solului până la protecţia împotriva inundaţiilor.
Fără aceste materiale şi servicii esenţiale, viaţa noastră pe Pământ ar fi imposibilă.
Din nefericire, se întâmplă prea des să uităm ce ne oferă natura. În societăţile noastre
industrializate, în loc să fie apreciată, biodiversitatea este privită adesea ca un lucru
gratuit şi etern. În realitate însă, supunem natura unor presiuni tot mai mari, iar existenţa
multor specii este grav ameninţată de numeroase activităţi umane.
Lista presiunilor asupra biodiversităţii este lungă şi include distrugerea şi fragmentarea
habitatelor, poluarea aerului, a apei şi a solului, pescuitul excesiv şi exploatarea excesivă
a resurselor, a pădurilor şi a solului, introducerea unor specii neindigene şi eliberarea unor
cantităţi tot mai mari de gaze cu efect de seră, care produc schimbări climatice.

Ce putem faCe pentru protejarea BioDiversităţii?
Această broşură conţine 52 de sugestii care vă vor ajuta să aduceţi o schimbare în fiecare
săptămână din an, inclusiv:
♦

sfaturi practice pe care le puteţi aplica în fiecare zi;

♦

sensibilizarea comunităţii din care faceţi parte;

♦

contribuţia la cercetare prin urmărirea şi înregistrarea vieţuitoarelor
şi a ecosistemelor;

♦

utilizarea unor tehnici de grădinărit durabil;

♦

construcţiile şi proiectele în regie proprie.

Pentru informaţii suplimentare despre biodiversitate, accesaţi:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

susţin asoCiaţiile pentru proteCţia naturii.
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Aceste asociaţii au ca obiectiv principal oprirea
degradării biodiversităţii şi, eventual, conservarea
sau reconstituirea echilibrului dintre diferite biotipuri
protejate (păduri, râuri, iazuri, parcuri, grădini urbane…),
totul în echilibru cu activităţile umane.
Acţiunile acestora? Urmărirea speciilor,
constituirea şi gestionarea rezervelor
naturale, restaurarea mediilor rare,
organizarea conferinţelor, a plimbărilor pentru
a descoperi natura, zile de sensibilizare, acţiuni ţintite
(precum operaţiile de salvare a broaştelor)…
Pentru a le susţine, deveniţi
membru, faceţi donaţii, achiziţionaţi-le publicaţiile
şi produsele, participaţi de bunăvoie la şantierele
lor din natură...

nu Deranjez animalele CânD mă plimB.
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Poate mai mult ca în oricare alt anotimp, iarna trebuie să evitaţi cu orice preţ
deranjarea animalelor în timpul plimbărilor pe care le faceţi în natură. Dacă le alungaţi
din adăpostul lor, dacă le surprindeţi când încearcă să găsească ceva hrană sau dacă
le treziţi atunci când hibernează, acestea riscă să îşi părăsească puţinele rezerve pentru
a fugi sau a se ascunde... iar acest lucru le poate fi fatal!
Aşadar, rămâneţi pe poteci, faceţi cât mai puţin zgomot posibil şi observaţi de departe
acele câteva animale, care, ca şi dumneavoastră, iau o gură de aer…

mă aBonez la un Coş Bio.
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Cu ajutorul tehnicilor delicate de producţie, al culturii de specii indigene şi al renunţării
la îngrăşăminte şi pesticide chimice, agricultura biologică evită epuizarea solurilor,
limitează poluarea pânzelor freatice şi respectă accesoriile culturilor (albinele, râmele…)
şi ecosistemele din împrejurimi.
De altfel, destul de des, pune în valoare varietăţi locale uitate, alese pentru calităţile
lor gustative sau nutriţionale: napi, grâu, mere delicioase…
Abonarea la un coş bio înseamnă aderarea la o filozofie de ecologie globală.
Asiguraţi-vă că fructele şi legumele sunt din producţia locală şi de sezon
(puţină conservare, puţin transport) şi că ambalajul este redus la minim.

susţin BioDiversitatea la loCul meu De munCă.
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(Re)amenajaţi infrastructurile? Asiguraţi-vă că le integraţi cel
mai bine în natura din jur (asiguraţi puncte de trecere pentru
animale, lăsaţi fauna şi flora să colonizeze canalele de
scurgere…). Păstraţi sau înmulţiţi arborii cât mai bine
posibil, precum şi gardurile vii diversificate, iazurile,
pârloage…
Cât pentru construcţii, finisaj şi mobilier, optaţi pentru
materiale şi produse ecologice, naturale, durabile,
reciclabile şi, dacă este posibil, de origine locală.
Limitaţi consumul de energie neregenerabilă
şi producţia de deşeuri…
Astfel veţi reduce amprenta ecologică a întreprinderii
dumneavoastră ameliorând cadrul de muncă,
imaginea dumneavoastră de marcă şi valoarea
comercială a locului!

reDuC emisiile De gaze Cu efeCt De seră.
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Să ne încălzim, să avem lumină, să călătorim… dar să ne şi hrănim, să ne îmbrăcăm
şi să respirăm: prin tot ceea ce facem, producem gaze cu efect de seră, care, în surplus,
pun în pericol planeta. Deşerturile se extind, gheţarii îşi reduc dimensiunile, nivelul
mărilor creşte… Pe scurt, toate ecosistemele sunt perturbate.
Reduceţi emisiile de gaze cu efect de seră, consumând cât mai mult posibil produse
de sezon, din regiune şi purtând o etichetă ecologică atunci când mergeţi pe jos,
cu bicicleta sau cu mijloace de transport în comun, evitând astfel risipa…
Şi compensaţi astfel o parte, îmbrăţişând biodiversitatea la dvs.
acasă (cu o baltă, o pajişte înflorită, căsuţe pentru păsări…)
şi sprijinind asociaţii de protecţie a naturii sau proiecte
de reîmpădurire.

îmi folosesC Dispozitivul portaBil Cât mai
mult timp posiBil.
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Pentru fabricarea consolelor de jocuri, a calculatoarelor şi a telefoanelor mobile sunt
necesare diferite minerale (cupru, cobalt, plumb…) pentru care cererea este în continuă
creştere. Minele din care provin acestea se află aproape pe toată planeta şi exploatarea
acestora are impacturi mari asupra mediului înconjurător.
În Republica Democratică Congo, de unde se extrage celebrul coltan, este pusă în pericol
biodiversitatea extraordinară din Kivu: vânătoarea ilegală a ultimelor gorile, precum şi
a elefanţilor, a okapi... pentru a hrăni minerii, defrişarea masivă pentru a le asigura lemn
pentru construcţia, încălzirea şi extinderea minelor, eroziunea şi poluarea solurilor,
a apei, a aerului... să nu mai vorbim despre conflictele armate!
Aşadar, înainte de a schimba telefonul mobil sau
calculatorul portabil, mai gândiţi-vă o dată!

îmi Cumpăr peştele în moD responsaBil.
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Ton roşu, morun, somon, limbă de mare, mihalţ...: vă sfătuim cu vehemenţă
să întrerupeţi consumul acestor specii. Pescuitul exagerat, perioadele de captură
(uneori în plin sezon de reproducere) sau anumite metode de pescuit (distrugând
fondurile marine sau antrenând capturile accidentale de puieţi) pun în pericol procesul
de reînnoire a populaţiei lor.
Lăsaţi-le timp să îşi reconstituie populaţia: consumaţi peşte şi crustacee care să aparţină
unor specii nevulnerabile. Şi achiziţionaţi de preferinţă produse care provin din
pescuitul local sau care au eticheta MSC.
Pentru mai multe informaţii despre această etichetă, vizitaţi:
www.msc.org

nu arunC nimiC pe jos.

Săptămâna

8

Aruncarea gunoaielor în natură are efecte asupra mediului înconjurător, care duc
adesea la consecinţe dezastruoase.
Anumite deşeuri au un efect imediat: chiştoacele şi guma de mestecat intoxică sau
asfixiază animalele care le înghit, mamiferele mici şi amfibienii sunt prinşi în capcană
în sticle, iar cioburile de sticlă pot răni animalele mai mari şi, printr-un efect de lupă,
se poate provoca un incendiu…
Altele au un impact pe termen mai lung: plasticul necesită sute de ani pentru
a se degrada, emanând produse toxice,
bateriile conţin metale grele
care se infiltrează în sol
şi contaminează pânzele
freatice…
Prin urmare, utilizaţi
pubelele publice şi reciclaţi
tot ceea ce se poate!

găzDuiesC fauna loCală suB aCoperişul meu.
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Construiţi sau renovaţi? Luaţi în considerare includerea unui adăpost pentru fauna locală.
Informaţi-vă cu privire la spaţiile din casa dvs. care ar putea fi optime pentru cuibare:
pe care aţi fi gata să le acceptaţi? Apoi, faceţi amenajările necesare: găuriţi un zid gros
în câteva locuri şi lăsaţi câteva spaţii goale (pentru unele albine singure), găuriţi intrări
în cărămizi (pentru lilieci), asiguraţi căi de acces către pod din exterior (pentru păsări
de pradă şi lilieci), instalaţi căsuţe pentru păsări sub acoperiş şi balcoane…
Sunt multe lucruri pe care le puteţi face. Dacă aveţi o grădină cât mai
diversificată posibil, musafirii dumneavoastră vor găsi cu uşurinţă
ceva de mâncat acolo, şi interziceţi produsele chimice
(pesticide şi îngrăşăminte, vopsele, detergenţi…).

nu am înCreDere în „greenwashing”.
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Anumite întreprinderi, îndeosebi producătorii de automobile, nu ezită să laude calităţile
„ecologice” ale produselor, care nu sunt deloc aşa. Alţii trebuie să îşi „înverzească”
imaginea, deoarece activităţile pe care le desfăşoară sunt foarte poluante sau
dăunătoare biodiversităţii (producerea de gaze cu efect de seră, defrişarea unui teren
pentru a construi o extensie, utilizarea apelor din râu pentru răcirea maşinăriilor…).
Nu vă lăsaţi păcăliţi de campaniile lor de publicitate
prea „verzi” pentru a fi adevărate. Dacă este nevoie,
denunţaţi-i. Şi militaţi pe lângă aceste firme pentru a-şi
reduce realmente impactul negativ asupra planetei,
îndeosebi făcând apel la eco-consilieri.

utilizez proDuse CasniCe Care nu poluează.
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Chiar şi după trecerea prin staţia de epurare, apa dirijată în râu conţine o mare parte
de fosfaţi, solvenţi, agenţi tensioactivi şi alte produse chimice prezente în detergenţii
actuali. Aceste componente, adesea foarte poluante, pot avea repercusiuni grave
asupra biodiversităţii – îndeosebi asupra mediilor acvatice – dar şi asupra sănătăţii
noastre!
Ce este de făcut? Optaţi pentru detergenţii ecologici etichetaţi sau, chiar mai bine,
utilizaţi fulgi de săpun de Marsilia pentru soluţia de curăţat, săpun negru pentru
curăţarea pardoselilor, oţet cald pentru detartrare, bicarbonat de sodiu (cu sau
fără oţet) pentru a curăţa fără zgârieturi vesela, chiuvetele… Şi mai ales evitaţi
supradozarea. Din contră, folosiţi cu moderaţie!

mă plimB respeCtânD natura.
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Când vă plimbaţi în natură, să fiţi discreţi: faceţi cât mai puţin zgomot posibil, dacă
doriţi să admiraţi animalele sălbatice, evitaţi să purtaţi culori vii şi să vă parfumaţi.
Rămâneţi întotdeauna pe poteci: există mai puţine riscuri să deranjaţi animalele sau
să călcaţi plantele, muşchii, ciupercile…
Dacă luaţi şi câinele cu dvs., acesta trebuie ţinut în lesă sau aveţi grijă să rămână tot
timpul pe potecă. De asemenea, asiguraţi-vă că acesta nu latră sau nu goneşte toate
animalele retrase (de altfel, dacă speraţi să observaţi ceva, mai bine lăsaţi-l acasă
pe tovarăşul dvs. fidel!).
În concluzie, nu aruncaţi niciun
gunoi în natură şi nu adunaţi sau
nu strângeţi decât ceea ce poate
fi gunoi.

savurez BioDiversitatea în farfuria mea.
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Creată ca reacţie la dezvoltarea reţelelor de fast-food şi a alimentelor nesănătoase,
asociaţia Slow Food a făcut dovada că dezvoltarea gustului şi a curiozităţii
consumatorilor în materie de alimentaţie are ca o consecinţă remarcabilă dirijarea
acestora către protejarea biodiversităţii.
Cum? Este foarte uşor. Aţi mâncat deja o supă de păstârnac, chipsuri de napi sau ouă
de melc? Dacă le mâncaţi, veţi contribui la salvarea speciilor uitate (precum aceşti
tuberculi) şi a speciilor ameninţate (precum sturionul).
Pentru a afla mai multe detalii
despre această asociaţie
ecogastronomică, acţiunile
sale şi fundaţia Slow Food
pentru biodiversitate, consultaţi:
www.slowfood.com

limitez şi eChiliBrez emisiile De Co2 în timpul
Călătoriilor mele.
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Şi în timpul concediilor, limitaţi emisiile de gaze cu efect de seră, printre care se află
şi celebrul CO2. Faceţi plimbări lungi, camping (dar nu sălbatic!) sau ecoturism.
Favorizaţi destinaţiile din apropiere şi deplasaţi-vă acolo cu bicicleta, cu trenul sau,
de ce nu, cu rulota trasă de un cal! Iar la faţa locului, consumaţi produse locale şi de
sezon, limitaţi deplasările cu vehicule motorizate şi nu utilizaţi funcţia de climatizare…
Dacă nu puteţi evita transportul cu avionul, alegeţi atunci zborurile directe (decolările
necesită cantităţi enorme de carburant). Şi compensaţi emisiile de CO2 atunci când
călătoriţi, finanţând proiecte de protecţie a biodiversităţii sau de reîmpădurire în zona
dvs. sau în regiuni mai îndepărtate…

organizez un team BuilDing în favoarea BioDiversităţii.

Săptămâna

15

Aveţi nevoie de consolidarea coeziunii în centrul echipei voastre sau doriţi să vă
destindeţi între colegi? Şi dacă aţi propune activităţi în grup în favoarea biodiversităţii?
Puteţi să le organizaţi la locul dvs. de muncă: inventarierea animalelor şi a plantelor
din împrejurimile imediate, plantarea gardurilor vii şi a speciilor melifere în parcarea
exterioară, acoperirea cu vegetaţie a faţadei, crearea unei grădini cu flori sau
cu zarzavaturi pe acoperiş, construirea cuiburilor şi a adăposturilor pentru
a le aşeza pe clădirea întreprinderii dvs…
De asemenea, puteţi lua parte la şantiere în natură,
la plimbări pentru a descoperi specii sau biotopuri
specifice, la operaţii de salvare a broaştelor, la vizitele
la ferme bio…

protejez râmele.
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Râmele sunt o verigă indispensabilă a lanţului alimentar. Acestea reciclează neîntrerupt
materia organică, precum frunzele veştede şi alte plante în descompunere. În acest
mod, ele contribuie la producţia unui bun humus
şi asigură fertilitatea solului unde se dezvoltă
fructele şi legumele pe care le consumăm.
De altfel, galeriile lor afânează solul, ceea
ce permite rădăcinilor să se dezvolte bine
şi apei să se infiltreze rapid şi profund,
acolo unde aceasta poate fi absorbită de
plante. De asemenea, se limitează astfel
şi fenomenele de şiroire şi de erodare când
plouă puternic.
Protejaţi aceste accesorii preţioase,
neutilizând niciun fel de îngrăşăminte
sau pesticide chimice şi lucrând pământul
cu o săpăligă.

îmi petreC ConCeDiul într-un hotel eCo.
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În zilele noastre există numeroase
etichete ecologice – printre care eticheta
ecologică europeană – pentru hoteluri,
campinguri, pensiuni şi camere de oaspeţi.
Criteriile acestora de atribuire? Localizarea
şi arhitectura clădirii (respectând
natura din jur), materialele
de construcţie (ecologice,
durabile, regenerabile,
reciclabile…), consumul
limitat de apă şi de energie
neregenerabilă, producţia

redusă de deşeuri şi gestionarea
acestora…
Interesul lor? Fermierii pun accentul
pe protecţia biodiversităţii încrucişată
cu îndeletnicirile care respectă natura
şi pe descoperirea produselor din
regiunea rurală şi a culturilor locale…
Pentru a afla mai multe detalii,
consultaţi pagina web:
www.ecolabel-tourism.eu

îmi reDuC Consumul De apă potaBilă.
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Apa este indispensabilă echilibrului planetei şi al ocupanţilor săi, al animalelor, precum
şi al vegetaţiei. Există suficientă pentru toţi, dar, din păcate, este repartizată greşit
şi adesea slab administrată. În regiunile noastre, este suficient să deschidem robinetul
pentru a avea apă potabilă. Aşadar, o folosim pentru tot, inclusiv uneori pentru
a spăla maşina!
Pentru a economisi apa potabilă, puteţi îndeosebi să udaţi plantele cu apă de ploaie,
de preferat la finalul zilei (pentru a evita evaporarea) şi să recuperaţi apele uzate
(apa de la vase, din baie, de la duş) pentru alimentarea rezervorului de toaletă,
curăţarea pardoselilor… şi, după filtrare, chiar pentru a uda grădina.

promovez grăDinăritul Bio în Comunitatea
unDe loCuiesC.

Săptămâna
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Anumite comunităţi depun eforturi de acum înainte în plantarea şi gestionarea
marginilor de drum şi a parcelelor pentru a promova biodiversitatea.
Dacă această situaţie nu se aplică deocamdată în cazul dvs., sugeraţi serviciului
competent aceste câteva principii uşor de aplicat: plantarea exclusivă a speciilor
locale (pentru flori, cele perene necesită mai puţină activitate decât cele anualele),
înlocuirea pesticidelor li îngrăşămintelor chimice cu echivalenţi biologici, utilizarea
straturilor de gunoaie cu paie şi plante
care să acopere solul pentru a limita
apariţia plantelor nedorite şi pentru
a reduce udatul, compostarea
deşeurilor vegetale şi utilizarea
compostului obţinut pentru a hrăni
solurile începând de toamna,
practicarea cositului tardiv,
conservând unele zone
cu adăposturi…

partiCip la ziua BioDiversităţii.

Săptămâna
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Proclamată „Ziua Internaţională a Biodiversităţii” de către Organizaţia Naţiunilor Unite,
ziua de 22 mai reprezintă ocazia de a sensibiliza publicul larg şi lumea politică,
cu privire la biodiversitate, starea, mizele, ameninţările şi salvarea acesteia.
În fiecare an, se scoate în evidenţă o temă diferită: biodiversitatea şi agricultura în anul
2008, speciile exotice invazive în anul 2009, biodiversitatea şi dezvoltarea în anul 2010,
biodiversitatea şi pădurile în anul 2011…
Sărbătoriţi această zi participând la activităţi (expoziţii, conferinţe …) prevăzute pentru
această ocazie. Sau organizaţi singuri un picnic bio, o plimbare pentru a descoperi fauna
şi flora locale, un concert de muzică verde…
Pentru a afla mai multe detalii, consultaţi pagina web:
www.cbd.int/idb

Devin eCovoluntar.

Săptămâna
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Doriţi să aveţi beneficii în timpul concediilor dvs. în străinătate, pentru a salva
biodiversitatea? Atunci deveniţi ecovoluntar.
Descoperind locuri inaccesibile turiştilor obişnuiţi, ajutaţi activ asociaţiile de protecţie
a naturii să conducă activităţi de cercetare sau de conservare. Şi nefiind nevoie să fiţi
un expert în biologie sau în ştiinţele mediului înconjurător, activităţile propuse sunt
la îndemâna tuturor.
Prin urmare, ce aţi spune despre cetaceele din Mediteraneană, despre protejarea urşilor
din România, despre studierea populaţiilor de rechini mari albi din apele Africii de Sud,
despre participarea la reabilitarea gibonilor, a macacilor şi a lemurienilor din Thailanda
sau despre promovarea agriculturii bio în India…?

Creez un refugiu natural pentru BioDiversitate.
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Cum se transformă o grădină – a dumneavoastră, cea de la şcoala copiilor dumneavoastră
sau cea din cadrul întreprinderii – într-un refugiu natural pentru biodiversitate?
Interziceţi utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice.
Permiteţi amplasarea vegetaţiei spontane într-un colţ din grădină şi practicaţi acolo
cositul tardiv: acest lucru permite reproducerea şi diversificarea speciilor
vegetale, adăpostind în acelaşi timp un număr mare de animale.
Amenajaţi un iaz şi păstraţi un arbore lipsit de viaţă cu cavităţi
primitoare pentru animalele cavernicole, un morman de buşteni şi
unul de pietre pentru mamiferele mici, pentru amfibieni şi diverse
nevertebrate.
Diversificaţi gardul cu specii indigene. Plantaţi şi plante melifere,
care atrag un mare număr de insecte, inclusiv albine.

optez pentru proDusele CosmetiCe Bio.
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Ca şi detergenţii, marea majoritate a produselor cosmetice actuale conţin produse
chimice (conservanţi, parfumuri de sinteză, tensioactivi…), care nu sunt biodegradabile
şi, prin urmare, sunt nocive pentru biodiversitate, îndeosebi pentru mediile acvatice,
în care se regăsesc, purtate de apele uzate.
Adoptaţi utilizarea produselor cosmetice bio: folosiţi pentru spălarea
personală săpun de Marsilia (savon de Marseille), parfumaţi sala de
baie cu câteva picături de ulei din esenţă de lavandă, spălaţi-vă pielea
cu decoct de muşeţel sau de albăstrele, aplicaţi un gomaj cu tărâţe
de grâu sau de ovăz, hidrataţi-o cu uleiuri vegetale de floarea
soarelui, de măsline… Puteţi chiar să vă preparaţi singuri pasta
de dinţi, ceea ce este foarte uşor, precum o joacă de copil!

DesCopăr natura în oraş.
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Contrar a ceea ce s-ar putea crede, biodiversitatea este uneori mai mare în oraş
decât este la ţară, unde domină monoculturile de pe câmp, precum şi din păduri.
În mod uimitor, biotopurile pot fi foarte diversificate în oraş: în grădini publice, grădini
private, heleşteie, parcuri, păduri, pe străzi şi bulevarde cu arbori, terenuri libere,
pârloage, în jurul căilor ferate, pe malurile pârâiaşelor… şi să nu mai vorbim despre
acoperişuri şi terase, faţade şi balcoane pline cu flori. Chiar şi micile fisuri din jurul
trotuarelor, de la baza clădirilor sau de pe ziduri sunt colonizate de o multitudine
de plante sălbatice!
Dar această biodiversitate este vulnerabilă: nu rezistă în faţa betonierelor
şi a cilindrilor compresori…

mă informez Despre Cultura De BumBaC Bio.
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Cultura intensivă de bumbac tradiţional nu utilizează numai 3 % din suprafeţele
cultivabile, ci şi 25% din insecticide comercializate la nivel mondial! Epuizarea solurilor,
defrişarea, irigatul masiv, poluarea straturilor freatice, expunerea agricultorilor
şi a speciilor locale la substanţe toxice… este deosebit de nocivă pentru mediul
înconjurător şi pentru oameni.
În compensaţie, cultura extensivă a bumbacului bio se face
cu ajutorul îngrăşămintelor şi a pesticidelor naturale,
cu mai puţină apă, se păstrează fertilitatea solului
(deoarece, alternată cu alte culturi), se obţine
un bumbac cu fibre mai fine şi mai rezistente.
În schimb, netratat chimic de la producerea sa până
la transformarea acestuia în vestimentaţie,
bumbacul este hipoalergenic.

CânD CălătoresC, gust speCialităţile loCale.
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Când consumaţi alimente produse local, ajutaţi ţăranii care cultivă sau cresc specii
indigene şi limitaţi poluarea datorată transportului: acest lucru este bun pentru
economia locală şi pentru biodiversitate!
Dar refuzaţi felurile de mâncare din specii pe cale de dispariţie (biftec de broască
ţestoasă, sushi din ton roşu, castraveţi de mare, carne de vânat) sau a căror producţie
are un impact negativ asupra biodiversităţii locale (pescuit sau vânătoare fără a
se respecta dimensiunile minime sau cotele, cultura având nevoie de defrişarea
unei zonei importante…).
Nu mai acceptaţi remediile tradiţionale şi produsele cosmetice pe bază de corn
de rinocer, din colţ de elefant, din os şi organe de tigru, de mosc
de cerb cu colţi….
Pentru a vizualiza lista
cu specii pe cale de
dispariţie, vizitaţi:
www.cites.org
www.iucnredlist.org

DesCarC sunete De animale pe telefonul meu moBil.
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Asociaţia americană Center for Biological Diversity propune un mod original
de a-i sensibiliza pe dl. şi dna. Toată-lumea cu privire la criza cu care se confruntă
biodiversitatea în prezent. De acum înainte, puteţi descărca gratuit, sub formă
de sonerie pentru telefonul mobil, sunete de animale rare, pe cale de dispariţie care
ar putea fi într-un astfel de pericol.
Ţipătul unui şoim pelerin, strigătul unui urs Panda gigant, cântul unui delfin alb…:
oricare ar fi soneria pe care aţi alege-o, aceasta va reuşi să îi surprindă pe cei din jurul
dumneavoastră. Pe urmă le veţi oferi explicaţii despre animalul pe cale de dispariţie
căruia îi corespunde sunetul…
Pentru a descărca aceste sonerii
şi pentru a citi fişele descriptive
(în limba engleză) despre animalele
cărora le corespund, vizitaţi:
www.rareearthtones.org

utilizez Creme solare Care Conţin minerale.
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Marea majoritate a cremelor solare conţin filtre UV chimice, care sunt adesea alergenice.
Regăsindu-se în mări, lacuri, râuri..., acestea pot să provoace dezechilibre hormonale
la animale – inclusiv la oameni! – şi sunt parţial responsabile pentru albirea coralilor.
Anumite locuri turistice, precum parcul acvatic Xel-Ha din Mexic, au luat această
ameninţare în serios: de acum înainte, acolo este permisă numai utilizarea cremelor
solare pe bază de minerale. Acestea se întind pe piele mai puţin bine şi lasă uneori
urme albe din cauza filtrelor minerale pe care le conţin, dar sunt eficiente şi cu
siguranţă mai puţin toxice, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru natură.
O altă soluţie? Purtaţi un tricou sau un costum de surfer pentru a înota…

susţin treCerea animalelor prin Cartierul meu.

Săptămâna

29

O parte importantă a speciilor verzi din oraşe este reprezentată de grădinile private.
Adesea, formează insule de verdeaţă în mijlocul grupurilor compacte de case şi sunt
delimitate de ziduri. Încurajaţi-vă vecinii să facă mici tuneluri de acces între grădini,
ridicând una sau două cărămizi la baza fiecărui zid, permiţând astfel trecerea aricilor,
a chiţcanului, a diverselor soiuri de broaşte…
Şi pentru a lega insulele între ele, convingeţi autorităţile comunale să realizeze câteva
amenajări, precum plantarea arborilor pe stradă (veţi putea întinde o punte de cabluri
pe deasupra străzii pentru veveriţe) sau precum realizarea pasajelor subterane pe
sub autostrăzi.

Cumpăr moBilier pentru grăDină, Din lemn CertifiCat.
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Lemnul are cel puţin două avantaje: Este mai rezistent decât plasticul şi nu este
un derivat al ţiţeiului. Achiziţionând mobilier certificat FSC sau PEFC, sunteţi siguri
că lemnul din care acesta este fabricat provine din păduri administrate în mod durabil
şi nu din păduri temperate sau boreale atinse de o scădere a biodiversităţii sau
din păduri tropicale umede supraexploatate.
Printre tipurile de lemn etichetate, alegeţi esenţele locale, la fel de rezistente ca
şi cele exotice, dar al căror transport consumă mai puţină energie şi poluează mai puţin.
Şi, dacă le trataţi, optaţi pentru produsele naturale pe bază de ulei de in, de ceară
de albine sau de ceară vegetală.
Pentru mai multe informaţii despre
etichetele ecologice, vizitaţi:
www.fsc.org
www.pefc.org

îmi reDuC Consumul De Carne.
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De ce? Pentru a creşte vite, trebuie aranjate păşuni sau produs furaj (soia, porumb, sfeclă,
rapiţă….) şi, prin urmare, sunt necesare mari suprafeţe agricole… adesea dobândite cu
preţul terenurilor împădurite! În plus, sunt necesare apă din belşug şi pesticide pentru
culturile furajere, ceea ce duce la epuizarea şi poluarea pânzelor freatice.
Dar nu este tot! Când digeră, animalele rumegătoare creează cantităţi enorme de metan
– unul dintre gazele cu efect de seră cele mai de temut - mai ales când sunt hrănite
cu alimente precum soia.
În concluzie, prea multă carne poate dăuna
sănătăţii dvs. (hipercolesterolemie, cancer,
diabet…). De câteva ori pe săptămână,
înlocuiţi-o cu linte, ouă, brânzeturi,
legume, fructe…

în ConCeDiu, îmi Cumpăr în moD responsaBil
suvenirurile.
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Asiguraţi-vă că suvenirurile pe care le veţi aduce din concedii nu provin de la specii
pe cale de dispariţie. Boicotaţi tot ceea ce este din corali, fildeş, solzi de broaşte
ţestoase marine, lemn de trandafir de Brazilia (Dalbergia nigra)…
Este posibil ca anumite obiecte (o geantă din piele de crocodil, un tablou din aripi
de fluturi…) să fie fabricate pornind de la animale crescute în captivitate sau de la
plante reproduse în mediu artificial. Nu le achiziţionaţi decât dacă deţin o autorizaţie
CITES: acest certificat, indispensabil pentru a trece de vamă, garantează faptul că este
permisă comercializarea lor şi nu pun în pericol biodiversitatea.
CITES este o convenţie internaţională care reglementează comerţul cu specii animale
şi vegetale pe cale de dispariţie.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.cites.org

eu nu alimentez „insulele De Deşeuri”
Din largul mării.
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Sub efectul curenţilor marini, în mări şi oceane se formează adevărate insule de deşeuri
generate de către om. Doar porţiunea de deşeuri din Pacific („The Great Pacific Garbage
Patch”) ar ocupa aproape 3,5 milioane km2!
Aceste insule se compun îndeosebi din plastic. Dar, pentru a se degrada, plasticul
are nevoie de 500-1 000 de ani (emanând în acest timp numeroase produse toxice),
în plus, poate sufoca peştii, broaştele ţestoase, păsările şi mamiferele marine care
înghit bucăţele mici, luându-le ca pradă.
Ce este de făcut? Limitaţi utilizarea materialelor plastice (saci, sticle…), nu aruncaţi
nimic în natură (chiar dacă sunteţi departe de mare) şi vorbiţi-le celor din jur despre
aceste insule de deşeuri, care sunt puţin cunoscute.

susţin un proieCt De reîmpăDurire.
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Zilnic, sute de hectare de păduri dispar în toate zonele planetei. Sunt defrişate
pentru a mări zonele cultivabile şi locuibile sau sunt exploatate pentru a ni se furniza
lemnul pentru construcţii şi mobilier.
Numeroase ONG-uri organizează proiecte de reîmpădurire
în regiunile cele mai afectate. Dacă au un impact ecologic
pozitiv (lupta împotriva deşertificării, alunecărilor de teren…),
dacă ameliorează biodiversitatea din regiune (plantarea
unor specii vegetale care sunt pe cale de dispariţie, lupta
contra fragmentării habitatelor…) şi dacă sunt susţinute
de locuitorii din zonă, contribuiţi făcând o donaţie.
Sau, de ce nu, deplasându-vă la faţa locului, în calitate
de eco-voluntar…

Limitez poluarea luminoasă la exterior.
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Atât la ţară, cât şi la oraş, iluminatul şoselelor, al străzilor şi grădinilor permite
unora (oamenilor, vulpilor…) să îşi prelungească activitatea noaptea.
Dar lumina artificială tulbură numeroase specii. Animalelor cu vederea
adaptată vieţii nocturne (bufniţele, şobolanii…) le este greu să mai
vadă obstacolele, prăzile sau prădătorii. Păsările migratoare sunt
dezorientate. Fluturii de noapte zboară în jurul becurilor până
la epuizare. Licuricii masculi nu mai disting semnalele
luminoase ale femelelor şi, prin urmare, nu se pot
reproduce…
Aşadar, pentru a lumina grădina, terasa dvs. etc.,
alegeţi becuri a căror lumină nu este orbitoare şi care
să fie îndreptate în jos. Şi opriţi-le imediat ce intraţi
înăuntru.

introDuC alimentaţia eCo la Cantină.
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Popote, restaurante din întreprinderi, cantine din şcoli, creşe, spitale, case de odihnă…:
bucătăriile de colectivităţi hrănesc multă lume.
Convingeţi responsabilii din cantina dvs. să facă aprovizionarea de la producători bio
locali, să servească fructe şi legume de sezon, să reducă porţiile de carne şi de peşte,
să le înlocuiască cu regularitate cu mâncăruri pe bază de cereale, leguminoase, ouă,
brânzeturi…, să descopere speciile uitate (napii, napul suedez…), să diminueze şi să
composteze deşeurile care nu au fost gătite (precum cojile de la legume, fructe şi ouă)…
Acest lucru va necesita puţină adaptare din partea bucătarilor, dar va avea multe efecte
pozitive pentru biodiversitate... şi pentru sănătatea dvs.!

partiCip la Campania „să plantăm pentru planetă”.
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Arborii oferă omului hrană, combustibil, materiale pentru construcţii, fibre şi
medicamente. De asemenea, ei adăpostesc mamifere, păsări, nevertebrate, muşchi,
ciuperci… Şi absorb gazele carbonice, degajă oxigen, împiedică eroziunea, păstrează
umiditatea solului, reduc temperatura cu câteva grade, cresc raportul de umiditate
din aer şi contribuie la menţinerea echilibrului climatic.
Dar sunt ameninţaţi de o despădurire crescută. Pentru a lupta
contra consecinţelor dezastruoase ale despăduririi,
participaţi la campania „Să plantăm pentru
planetă”, coordonată prin Programul Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător.
Pentru a afla mai multe detalii,
consultaţi pagina web:
www.unep.org/billiontreecampaign

militez pentru şosele aDaptate BioDiversităţii.
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Convingeţi autorităţile locale să amelioreze calitatea ecologică a străzilor.
Ce pot face acestea?
Să prevadă traseul şoselelor în aşa fel încât să reducă impactul lor asupra mediului.
Să opteze pentru armături mai puţin turbulente şi care să conţină materiale reciclate.
Să instaleze un sistem adaptat de iluminare (să nu fie orbitor, să fie îndreptat în jos,
cu captatori solari…).
Să creeze sau să favorizeze puncte de trecere pentru animale (broaşte, veveriţe, cerbi…).
Să planteze garduri vii dense de-a lungul şoselelor, îndeosebi pentru îndreptarea faunei
către eco-ducte şi pentru absorbţia parţială a poluării atmosferice, sonore, luminoase...
Să întreţină marginile şoselelor în momente adecvate (curăţarea arborilor şi a tufişurilor
în afara perioadelor de construire a cuiburilor, cositul tardiv…).

nu aChiziţionez haine Care să neCesite
Curăţare ChimiCă.
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Majoritatea curăţătoriilor chimice utilizează percloretilenă (sau tetracloretilenă).
Acest solvent este toxic pentru cei care îl manipulează: este iritant pentru piele
şi membranele mucoase, provoacă ameţeli, dureri de cap şi pierderi de cunoştinţă,
se acumulează în organism şi este posibil să fie cancerigen.
Utilizat în mod normal în circuit închis, acesta se regăseşte totuşi în pânzele freatice
şi în râuri. Dar este la fel de nociv şi pentru mediul înconjurător, îndeosebi pentru
ecosistemele acvatice…
În prezent, călcatul
ecologic al hainelor,
care nu implică
decât produse
biodegradabile
(îndeosebi apă),
este încă o activitate
foarte rară. Soluţia?
Evitaţi să achiziţionaţi
haine şi lenjerii care
necesită curăţare
chimică!

voi instala un aCoperiş verDe la mine aCasă.
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În oraş, un acoperiş vegetal constituie un refugiu suplimentar pentru
numeroase insecte şi păsări. Dar nu este nici pe departe singurul
avantaj! Acoperişul reţine o bună parte din apele de ploaie. Acesta
îmbunătăţeşte calitatea aerului ambiental. Un astfel de acoperiş
protejează clădirea împotriva diferenţelor importante de temperatură
şi chiar asigură o anumită izolaţie acustică.
Plantele sunt alese în funcţie de tipul acoperişului (trebuie să fie
plat sau uşor înclinat!), greutatea pe care o poate suporta
şi timpul pe care îl puteţi acorda
acestei vegetaţii (muşchii, plantele
roditoare şi gramineele necesită
doar o îngrijire anuală). Pentru
un rezultat optim, adresaţi-vă
unei firme specializate.

nu introDuC speCii exotiCe în natură.
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Introducerea de specii de animale exotice în natură, în mod voit sau nu, poate ridica
probleme: anumite specii (cum ar fi femele papagal, broaştele ţestoase...) s-au
aclimatizat perfect şi au început să se înmulţească. Aceeaşi situaţie este valabilă
şi în cazul plantelor (troscotul japonez, vâscul-de-apă originar din Brazilia…).
În absenţa prădătorilor naturali care reglează numărul de indivizi din cadrul populaţiilor
în mediul lor de origine, anumite specii exotice invadează mediile până în punctul
în care ameninţă existenţa speciilor indigene! În plus, aceste specii invazive pot avea
un impact economic important şi efecte negative asupra sănătăţii umane. În final,
odată înrădăcinate, eliminarea acestor specii se dovedeşte a fi destul de dificilă
şi de costisitoare.
Prin urmare, dacă creşteţi specii exotice în propria casă, luaţi-vă toate precauţiile pentru
a evita diseminarea lor în mediul nostru înconjurător.

DesCopăr „punCtele CalDe” ale BioDiversităţii.
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Aceste regiuni sunt printre cele mai bogate în biodiversitate – ele regrupează în jur
de 60 % din speciile de plante, păsări, mamifere, reptile şi amfibieni de pe planetă,
din care aproximativ jumătate din speciile endemice (ceea ce înseamnă că sunt proprii
acestor regiuni) – dar, de asemenea, şi cele mai ameninţate: au pierdut deja cel puţin
70 % din vegetaţia lor primară şi adăpostesc aproape 75 % din speciile animale cele
mai ameninţate!
În prezent, există 34 de „puncte calde” terestre – „punctele calde” marine nu au
fost încă identificate – unde se va lucra de acum înainte cât mai urgent. Prin urmare,
acţionaţi susţinând asociaţiile de protecţie a naturii care se deschid în aceste regiuni.
Pentru a afla mai multe detalii, consultaţi pagina web: www.biodiversityhotspots.org

în întreprinDerea mea promovez aCţiunile
pentru BioDiversitate.

Săptămâna

43

Determinaţi întreprinderea unde lucraţi să îşi echilibreze impactul asupra mediului
înconjurător (emisiile de CO2, implantarea unui curs de apă…) sau să îşi mărească
angajamentul în favoarea biodiversităţii.
Cum? Prin subvenţionarea asociaţiilor de protecţie a naturii (care restaurează ecosisteme
individuale, protejează speciile pe cale de dispariţie…), prin finanţarea programelor
ştiinţifice de inventariere
şi conservare, partajând
beneficiile cu ţările din Sud care
au furnizat materii prime sau
resurse genetice, prin crearea
unei fundaţii dedicate salvării
biodiversităţii, implicând salariaţii,
trimiţându-i pe teren…

DesCopăr plata pentru serviCiile eCologiCe.
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Un agricultor este plătit
deoarece acceptă, în ciuda unui
anumit deficit de câştigat, să nu
defrişeze o pădure pentru a-şi mări suprafaţa
agricolă, ci din contră, să o păstreze pentru ca aceasta
să continue să absoarbă apele şiroite de ploi, să capteze
CO2 şi să îl transforme în O2, să adăpostească şi
să hrănească numeroase specii…: iată un exemplu
al principiului „plată pentru servicii ecologice”.
Acest principiu se bucură deja de un anumit succes,
deşi ar fi dificil de stabilit valoarea financiară a anumitor
servicii ecologice. Cu toate acestea, vă place?
Vorbiţi despre acest lucru
în jurul dvs.! Este posibil
să nu ajungă la
o ureche surdă…

organizez o mare Curăţenie în Cartier.
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Împreună cu vecinii dvs. şi cu sprijinul autorităţilor locale, puneţi pe picioare
o mare curăţenie a cartierului în care locuiţi, atunci când ramurile sunt încă goale
şi iarba scurtă.
Daţi jos pungile din plastic prinse în arbori
şi luaţi gunoaiele (cutii, sticle, pubele, pneuri,
ecrane de televizor, găleţi de vopsea...) de
pe marginea străzilor, malurile râurilor şi din desişurile
transformate în locuri de deversare sălbatică. Triaţi-le
şi duceţi-le la groapa de gunoi.
Limitaţi astfel poluarea ecosistemelor precum cursurile de apă sau
desişurile. Şi veţi evita ca animalele să fie în pericol, cum ar fi rănirea
acestora când păşesc pe cioburi de sticlă sau sufocarea lor cu bucăţi
de plastic, pe care le-au luat ca hrană!

îmi reDuC Consumul De hârtie şi De Carton.
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Printr-un consum redus de hârtie şi carton, protejaţi pădurile, limitaţi energia
şi apa utilizată pentru fabricarea acestora şi reduceţi deşeurile generate.
Dacă trebuie să tipăriţi un document, atunci folosiţi ambele feţe sau utilizaţi părţile
netipărite ale foilor ca ciorne. Reutilizaţi plicurile care mai pot fi folosite şi păstraţi-le
pe celelalte pentru a nota listele de cumpărături, mesajele…
Când aveţi posibilitatea, optaţi pentru alternative din hârtie reciclată sau etichetată
FSC sau PEFC (caiete, hârtie igienică, tapet…), din pânză (şerveţele, batiste, plase…)
sau on-line (anuare, viramente…).
Odată citite, păstraţi cărţile, ziarele şi revistele pentru
alţi potenţiali cititori.
Şi bineînţeles, reciclaţi
vechile hârtii şi
cartoane.

aCţionez pentru BioDiversitate
Cu ajutorul internetului.
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Atunci când navigaţi pe internet, puteţi acţiona pentru biodiversitate. Anumite motoare
de căutare vă sugerează zilnic o acţiune în favoarea planetei. Altele contorizează
vizitele dvs. şi plantează un arbore la fiecare 100 sau 500 căutări. Altele sunt afişate
pe un fond negru (consumă mai puţină energie decât versiunea albă) sau donează
integral sau parţial veniturile lor din publicitate unor asociaţii de protecţie a naturii.
De asemenea, puteţi calcula acolo şi amprenta dvs. ecologică, finanţa programe
de compensare a CO2 emis în timpul călătoriilor cu avionul, vă puteţi informa
cu privire la etichetele ecologice, împărtăşi din experienţele dvs. cu privire la protejarea
biodiversităţii cu ajutorul blogurilor,
forumurilor, site-urilor de socializare
on-line…

Devin „loCalivor”.
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Pentru a deveni „localivor”, nu consumaţi decât alimente produse local. Astfel, limitaţi
răspândirea CO2 în atmosferă în cursul transportării produselor (multe sunt animale
şi legume care riscă să dispară datorită schimbărilor climatice datorate creşterii gazelor
cu efect de seră) şi susţineţi producătorii din regiunea dvs. care cultivă sau cresc specii
indigene.
Bineînţeles, acest lucru implică de asemenea consumul de fructe şi legume de sezon.
Deseori, acestea au o calitate gustativă mai bună – mai ales dacă sunt bio – decât
echivalenţii lor internaţionali (a căror cultură poate necesita mari cantităţi de
îngrăşăminte şi pesticide chimice şi un transport foarte poluant), nu pierdeţi nimic
în schimb!

limitez arunCarea meDiCamentelor în natură.
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Eliminăm în toalete o mare parte dintre principiile active ale medicamentelor
pe care le înghiţim. Rezistente la tratamentul apelor uzate în staţiile de epurare,
acestea se regăsesc în râuri şi mări unde acţionează asupra faunei şi florei acvatice.
Efectele lor nu sunt încă bine cunoscute dar se pare că, de exemplu, unii peşti expuşi
estrogenilor de sinteză din pilulele contraceptive devin hermafrodiţi.
Ce este de făcut? Nu mai consumaţi medicamente decât dacă este absolut necesar
(antibioticele nu servesc la nimic în caz de infecţii virale) şi înapoiaţi-le la farmacie
pe cele care nu sunt utilizate sau al căror termen de prescripţie a trecut (nu le aruncaţi
nici în pubela de gunoi şi nici în toalete!).

aleg CaDouri în raport Cu BioDiversitatea.
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Duceţi lipsă de idei pentru cadouri? Optaţi pentru obiectele care vă permit să vorbiţi
despre biodiversitate, despre serviciile pe care oferă şi despre importanţa salvării
acesteia. Iată un mod agreabil de abordare a unui subiect atât de important pentru
planetă!
Oferiţi zidarilor un manual privind vopselele naturale, bucătarilor o carte despre florile
comestibile, călătorilor un ghid despre eco-turism, naturiştilor specialişti în ierburi
un binoclu...
Cu ajutorul unui săpun de Alep, evocaţi
interesul de a utiliza detergenţi naturali.
Cu o cutie de bomboane de ciocolată
bio, prezentaţi problema culturii de
palmieri pentru ulei din Indonezia
şi Malaiezia (şi a ameninţării care
apasă pe marile maimuţe)…

Dau numele meu unei speCii noi.
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BIOPAT (Patroni pentru biodiversitate), o iniţiativă susţinută mai ales de mai multe
institute şi muzee de ştiinţe ale naturii din Germania, vă propune să daţi numele
dvs. sau pe cel al unei persoane apropiate, unei specii animale sau vegetale
descoperită recent (broască, fluture, păianjen, ferigă de câmp, orhidee…), şi acest
lucru în schimbul unei donaţii.
Astfel, imortalizaţi angajamentul dvs. pentru conservarea biodiversităţii.
Şi subvenţionaţi cercetarea taxonomică (adică descrierea noilor specii), precum
şi studiile şi acţiunile de conservare a naturii coordonate îndeosebi în ţările
unde aceste noi specii sunt descoperite.
Pentru mai multe informaţii
despre această
iniţiativă, vizitaţi:
www.biopat.de

mă informez Despre programul natura 2000.
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Agricultură, silvicultură, industrie, turism… pot fi la originea deteriorării habitatelor
naturale precum turbăriile, pădurile de fag şi stejar… şi, în consecinţă, la scăderea
a numeroaselor specii animale şi vegetale.
Programul european Natura 2000 vizează conservarea, în armonie cu activităţile
umane, acestor specii şi a mediilor naturale care le adăpostesc. Mijloacele implicate?
Restaurarea biotipurilor, reintroducerea speciilor indigene, dezvoltarea activităţilor
de cercetare şi de educare…
Pentru mai multe informaţii despre Natura 2000, vizitaţi:
ec.europa.eu/environment/nature

Informaţii suplimentare:
Natura şi biodiversitatea
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Reţeaua Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
Campania pentru biodiversitate
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_ro.htm
Convenţia privind diversitatea biologică
http://www.cbd.int/
Institutul Regal de Ştiinţe Naturale din Belgia
http://www.sciencesnaturelles.be/
Serviciul Public Federal
Sănătate, siguranţa lanţului alimentar şi mediul înconjurător
http://www.health.belgium.be/
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