
E C O S 20/2008,  
REVISTĂ DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI OCROTIRE A NATURII 

 
 
 

INVITAŢIE LA EDUCAŢIE  PENTRU  ÎNGRIJIREA TERREI 
 

Maria GHERGHE1, Maria MATEESCU2

 
Niciodată de-a lungul istoriei sale milenare omenirea n-a trecut printr-un pericol atât de 

mare, suferinţele oamenilor se vor agrava şi mai mult, dacă alterarea mediul înconjurător nu va 
fi stăvilită. Calitatea mediului în care trăim se degradează într-un ritm fără precedent. Acest 
fenomen este evident în unele locuri unde omul a intervenit cu brutalitate, dar în altele pare că 
nu ar fi aşa vizibil, unde civilizaţia a întârziat să pătrundă.  

Poluarea mediului reprezintă o problemă de mare îngrijorare pentru toate straturile 
societăţii umane, de aceea toate acestea trebuie să aibă o contribuţie în controlul şi combaterea 
poluării. În fapt, fie că observăm sau nu, consecinţele economice ale degradării mediului se 
răsfrâng şi se repartizează asupra fiecărui membru al societăţii în variatele lui posturi de 
consumator, proprietar de locuinţe şi alte bunuri. Poluarea mediului trebuie privită în plus în 
context economic,social, şi tehnologic al societăţii umane, în plină cunoştinţă de riscurile la care 
omul este expus prin această poluare. Influenţa poluării asupra sănătăţii este tot mai mult 
înţeleasă şi resimţită în public care îşi dă tot mai mult seama că poluarea mediului nu este numai 
o incomodare.  

Ştiinţa nu poate evada din realităţile economice, sociale şi politice. Ea influenţează cu 
descoperirile ei mediul înconjurător. Pe acesta trebuie să învăţăm să-l descoperim, să-l 
gospodărim, să-l administrăm fiind o problemă complexă. Trebuie să înţelegem că totul se va 
răzbuna împotriva noastră, a tuturor, dacă nu vom şti să stopăm activitatea de degradare a 
mediului. Hrana va fi tot mai murdară, va produce mutaţii genetice cu urmări triste şi 
necunoscute. Multe animale, plante, insecte dispar zilnic. Multe zone se transformă în deşert. 
Pământul este secătuit de multe rezerve, multe sunt epuizabile, altele sunt nerecuperabile. Mulţi 
cred că oceanul planetar cu apa sa aproape nesfârşită (aproximativ 70% din suprafaţa globului) 
poate accepta şi primi orice, de la containerele nucleare depuse pe fundul oceanelor la sticlele de 
plastic goale care plutesc în permanenţă pe apele lumii, petrol şi alte mizerii. Ei, nu! Trebuie să 
înţelegem că totul se va răzbuna împotriva noastră a tuturor, dacă nu vom şti să stopăm 
activitatea de degradare a mediului.  

Planeta ne poate hrăni pe toţi, de la furnică până la fiinţa raţională, lucidă care este 
OMUL. Dar, trebuie în permanenţă să avem grijă toţi în toate locurile de pe TERRA. Resursele 
de apă dulce de pe planetă s-au limitat şi nu sunt repartizate în mod uniform pe toată suprafaţa 
pământului. Apa trebuie protejată, picătura de apă să fie cristalină, clară, dulce. De asemenea, 
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trebuie să avem grijă de oxigenul planetei pentru că, apa şi aerul pot influenţa clima şi pot 
contribui la modificarea solului. Generaţiile viitoare nu trebuie frustrate de frumuseţile actuale 
ale naturii, multe zone ar putea fi parcuri naturale, altele „insule ale ştiinţei” multe zone ar putea 
să rămână aşa cum le-a lăsat Dumnezeu. Omul nu ar trebui să intervină în nici un fel. Înainte de 
a folosi o serie de insecticide împotriva insectelor dăunătoare trebuie să înţelegem că omul este 
capabil să inventeze orice, dar, nu va fi niciodată capabil să fabrice nici o singură buburuză. 
Unii oameni de ştiinţă cred că există un conflict între om şi natură. Nu trebuie să ne gândim cine 
va câştiga, pentru că atunci va fi sfârşitul. Trebuie să ne gândim la natură ca la ceva sfânt ce 
trebuie ocrotit, îngrijit, protejat, pentru ca şi ea la rândul ei să-şi protejeze copiii.  

 

 
 

Fig. 1 – Defrişare masivă în M. Piatra Craiului 
 

De aceea, nu trebuie să ne gândim la o singură schimbare, revoluţionară, cataclismică, 
impusă de sus, ci la mii de experimente conştiente, descentralizate, care ne-ar permite să testăm 
noile modele de decizie,la nivel local şi regional, înainte de a fi aplicate la nivel naţional şi 
transnaţional.  

Se poate stăvili portretul negru al planetei prin activităţi albe, curate şi viabile, în aşa fel 
încât portretul în alb-negru al Planetei să încline spre alb imaculat, creativ şi folositor.  

 


