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Copiii, copacii şi
100 de ani verzi
Un eveniment de plantare de copaci organizat
de Compania de Apă Someş SA.
Proiect finanţat prin ISPA

Planul de prevenire a poluării în bazinul de captare Tarniţa–Gilău (PPP) este
una dintre conditionalitatile programului ISPA Cluj „Reabilitarea şi Modernizarea
Sistemelor de Alimentare cu apă şi de canalizare pentru zona Cluj“ (Măsura
ISPA 2000/RO/16/P/PE/008). ISPA – Instrument Structural de Pre-Aderare, o
co-finanţare nerambursabilă a UE pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă şi canal cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi mediului.
Scopul principal al PPP este de a realiza şi menţine o calitate bună a tuturor
apelor din bazinul de captare Tarniţa–Gilău, astfel încât să fie respectate reglementările Uniunii Europene şi ale României pentru noua priză de apă brută
din lacul Tarniţa, construită prin programul ISPA.
În vederea realizării acestui scop, s-a constituit, la nivelul Consiliului Judeţean
Cluj, Comisia de coordonare a planului de prevenire a poluării în bazinul

Zona surselor de apă
O iniţiativă de protejare a surselor de apă
brută organizată de Compania de Apă
Someş SA. Proiect finanţat prin ISPA

Tarniţa–Gilău, în care au fost cooptate toate autorităţile, instituţiile şi organismele care au atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi apelor sau care pot
aduce o contribuţie în acest sens.
Alături de multe alte acţiuni cu impact pozitiv, din PPP face parte şi un Plan de
mediatizare a măsurilor de protecţie a mediului din bazinul Tarniţa–Gilău. Una
dintre componentele cheie ale acestui plan este Campania de conştientizare a
populaţiei asupra necesităţii protejării surselor de apă, în special, şi a mediului,
în general. Cele mai reprezentative măsuri ale planului sunt: informarea, educarea şi conştientizarea publicului cu privire la sursele de poluare şi necesitatea
protejării surselor de apă, dezbateri publice, sondaje de opinie, elaborarea unei
pagini de Internet pe aceste teme, iniţiative de ecologizare a zonelor circumscrise bazinului, proiecte pilot de implicare a copiilor şi tinerilor în acţiuni de
educaţie ecologică şi de protecţie a apelor.

Capitolul 1

Ce face pădurea
pentru noi?

În natură, toate sunt
legate de toate.
Apa şi pădurea sunt strâns legate una de alta.

Elementele componente ale sistemului
ecologic real sunt legate organic unele
de altele, se condiţionează şi se influenţează reciproc şi se află într-o permanentă interacţiune în cadrul unui tot
unitar. Orice proces determină un alt
proces.

Pădurea este cel mai complex şi
cuprinzător dintre toate ecosistemele.
Pădurea este casa a mai mult de
jumătate din plantele, animalele şi microorganismele de pe Pământ.

Pădurea are trei roluri importante:
Economic: este sursă de lemn pentru
încălzire, pentru industrie (hârtie, mobilă, construcţii etc), este sursă de
hrană pentru om etc.
Ecologic: condiţionează calitatea factorilor de mediu: apă, aer, sol, climă,

biodiversitate. Toate sunt legate de
toate!
Social: ne oferă spaţiu pentru recreere,
estetic, cultural, asigură locuri de
muncă ş.a.

?

Ştiaţi că
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Pădurea captează şi reţine apa.
Pădurile sunt un imens rezervor
natural de apă. Un metru pătrat de
muşchi de pădure reţine 5 litri de
apă. Pădurile au o capacitate de
reţinere şi înmagazinare în sol a cca
10.000 mc (10.000.000 litri) apă/an/
ha. Pentru a produce lemn, pădurile
consumă din această apă 3.000 –
4.000 mc apă/an/ha. Restul de
6.000 – 7.000 mc se stochează în
sol, ca o rezervă, care, prin stratul
freatic, alimentează debitul izvoarelor, menţinând prin aceasta un regim echilibrat şi permanent al cursurilor de apă. Ea reglează debitul
şi calitatea apei.
Pădurea reduce inundaţiile şi distrugerile cauzate de furtuni. Pădurile
împiedică scurgerea apelor pe versanţi şi reduc transportul de aluviuni. În zonele montane, pădurile au
rol de protecţie împotriva catastrofelor naturale, cum ar fi avalanşe,
stânci ce pot să cadă şi inundaţii.

Dicţionar

Pădurea absoarbe apa de ploaie şi
de la zăpada topită, ajutând la reducerea inundaţiilor. Copacii reţin în
coronamentul lor 30–50% din cantitatea de apă căzută în timpul ploilor
normale.

Biodiversitate = varietatea plantelor, animalelor, microorganismelor şi legăturile dintre ele.
Ecosistem = ansamblul format din totalitatea plantelor,
animalelor, microorganismelor şi locul în care ele trăiesc.

Pădurea reduce eroziunea solului
provocată de vânt şi ape. Într-o
pădure matură, eroziunea solului
este sub 0,2 tone pe hectar pe an,
în vreme ce pe terenurile despădurite situate pe versanţi, eroziunea poate ajunge şi la 1.500 de
tone pe hectar pe an: creşte de
7.500 de ori! Să ne amintim că 2 cm
de sol au nevoie de 500 de ani pentru refacere!

Pădurea menţine diversitatea acvatică. În păduri sunt
pâraie, râuri, lacuri cu peşti, raci etc.
Pădurile sunt adevărate bariere împotriva poluării aerului
cu pulberi, gaze, a poluării radioactive şi fonice. Vegetaţia
forestieră este un filtru natural pentru praf, fum şi alte
noxe: poate reţine intre 0,5-50 tone pulberi/ha/an.

Cea mai mare parte a apei existente pe Glob este apa sărata din
mări şi oceane şi gheaţă la poli. Sub
1% din apa de pe Pământ este apă
dulce disponibilă pentru consum.

Vara, un singur hectar de pădure „înghite“ o cantitate de
dioxid de carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de
200 de persoane.
Reţeaua rădăcinilor unui singur
molid de 80 de ani, puse cap la
cap, poate însuma mii de metri, iar
a unui fag de aceeaşi vârstă şi mai
mult.

Apa va fi una din cele mai scumpe
resurse din lume!

CEA MAI CURATĂ APĂ VINE
DINTR-O PĂDURE MARE ŞI
SĂNĂTOASĂ. PĂDUREA ESTE
SURSĂ ŞI REZERVOR NATURAL
DE APĂ CURATĂ ATÂT PENTRU
OAMENI, CÂT ŞI PENTRU RESTUL
VIEŢUITOARELOR DE PE PĂMÂNT.

Un hectar de pădure produce, în zilele călduroase, 180–
200 kg de oxigen (suficient pentru 1 om, timp de aproape
1 an).

Prin aceasta se asigură stabilitatea
mecanică a solului, iar după ce
rădăcinile mor şi putrezesc, se
crează în sol zeci de mii de canale,
prin care circulă apa de infiltraţie.
Astfel, pădurea poate fi considerată
ca un „sistem circulator al naturii“,
din ea şi prin ea trec 70% din apele
ţării noastre.
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La ce folosim apa?
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Pădurea protejează şi
îmbunătăţeşte apa
Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului contra eroziunii, comparativ cu terenurile fără vegetaţie. Masivele forestiere micşorează eroziunea solului şi reduc încărcarea cu sedimente a apelor, menţinând mai puţin colmatate
albiile râurilor, pâraielor şi lacurile.
În regiunile împădurite din România, turbiditatea medie a râurilor este sub 100 g/
mc, faţă de până la 5000 g/mc, cât atinge în râurile care curg prin zone puternic
despădurite.
Transportul de aluviuni din pădure poate atinge doar 0,5 mc/an/ha, faţă de 50120 mc/an /ha pe terenurile agricole.

Dicţionar
Aluviune = material format din bolovani, mâl, nisip și pietriș
adus de apele curgătoare și depus pe fundul albiei, pe luncă
sau la vărsare.
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Turbiditate = concentrație de particule solide în suspensie în
apa râurilor și a lacurilor.

Pădurile sunt un tezaur
al biodiversităţii

Pădurile sunt un tezaur inestimabil al biodiversităţii pentru că
ele adăpostesc majoritatea
speciilor de pe Pământ.
Pădurile sunt surse esenţiale
de hrană (fructe, vânat etc).
Pădurile sunt surse esenţiale
de apă curată de băut.
Pădurile sunt surse de produse
lemnoase: pentru construcţii,
pentru foc, pentru fabricarea
hârtiei etc.
Plantele ş i animalele care
trăiesc în păduri sunt folosite
pentru fabricarea multor medicamente.
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Pădurile sunt veritabile uzine de
sănătate şi de energie pentru om.
Pădurile aduc inestimabile avantaje estetice, spirituale ş i de
agrement.
Plantaţiile masive de arbori sunt
un factor de echilibru în dezvoltarea oraşului.
Banii investiţi în plantarea arborilor în oraşe generează economii
însemnate prin reducerea consumului electric la instalaţiile de
condiţionare a aerului, prin stabilizarea solului, prin influenţarea în bine a echilibrului
psihic al locuitorilor oraşului, a
stării lor de sănătate etc.
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Pădurile României
Pădurile României adăpostesc o biodiversitate impresionantă. Aici se
află 40% din populaţia de lupi a Europei, 60% din cea de urşi bruni şi
un număr îmsemnat de râşi.
Pădurile sunt surse esenţiale de hrană: fructe, vânat etc. Pădurea
oferă şi o mare bogăţie de produse secundare: fructe mici, ciuperci,
plante medicinale, o importantă varietate de animale sălbatice (urşi,
mistreţi, vulpi, râşi, cocoşi de munte, lupi, capre negre) ce deschide
perspective pentru practicarea vânătorii.
Reţeaua densă de râuri şi pâraie montane este populată natural cu
specii de peşte (păstrăv, lipan, lostriţă, clean, mreană, scobar etc) şi
reprezintă o bază folosită curent pentru pescuitul sportiv.
Spre deosebire de alte zone din centrul şi vestul Europei, în regiunile
de munte şi deal ale ţării noastre mai există păduri naturale, virgine
şi cvasivirgine; ele cuprind circa 6% din suprafaţa totală a pădurilor
ţării.
Pădurile reprezintă o mare bogăţie pentru fiecare dintre noi, pentru
fiecare ţară şi pentru întreaga lume. Ele trebuie păstrate, ocrotite,
astfel încât să dureze peste generaţii.
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Capitolul 2

Pădurea,
rumeguşul şi apa

Rumeguşul, inamicul apelor
Aparent un material inofensiv, natural, rumegusul
este, de fapt, un important factor de poluare a apelor.

Din tăierea lemnelor rezultă rumeguş,
talaş şi alte resturi de lemn. Din păcate,
adesea, ele nu sunt depozitate şi prelucrate corespunzător şi astfel devin poluanţi periculoşi pentru întregul mediu
natural şi, în special, pentru ape.
Rumeguşul conţine substanţe toxice, de
exemplu taninul, care afectează fauna
şi flora acvatică, dar pot fi dăunătoare şi
omului.

Deşeurile din lemn depozitate necorespunzător pot contamina şi spaţiul freatic.
Apa poluată astfel este mai închisă la
culoare, are un miros neplăcut şi un gust
dezagreabil înainte să atingă concentraţii dăunătoare sănătăţii.

Efectele poluării cu rumeguş
şi alte resturi de lemn:
• Rumeguşul depozitat în apropierea apelor poate fi transportat în apele curgătoare
şi lacuri de către precipitaţii sau de către
apele care se scurg, prin infiltraţie, în
sol.
• Rumeguşul din râuri şi lacuri intră în
branhiile peştilor şi îi sufocă.
• Rumeguşul otrăveşte şi alte forme de
viaţă din apă.
• Rumeguşul are efecte negative asupra
vegetaţiei de pe malurile râurilor şi lacurior şi asupra animalelor care o consumă.

Soluţii pentru
prevenirea poluării
Una dintre cele mai cunoscute este folosirea rumeguşului în
industria lemnului prin fabricarea de PAL (panou aglomerat de
lemn) folosit în industria mobilei.

• Rumeguşul scoate din circuitul productiv
unele suprafeţe de teren, pe care vegetaţia dispare sau se reinstalează cu dificultate.
• Rumeguşul transformă circuitul normal
al apelor de suprafaţă, direcţia vântului
şi starea de însorire a terenului.
• Rumeguşul prilejuieşte dezvoltarea bacteriilor, larvelor, insectelor şi a ciupercilor,
precum şi reducerea covorului vegetal,
dezvoltarea buruienilor şi răspândirea
prafului de lemn în atmosferă.
• Rumeguşul degradează estetic zona s.a.

O altă utilizare este fabricarea peleţilor şi a brichetelor utilizate
ca şi combustibil în centralele termice.
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Capitolul 3

Efectele distrugerii
pădurilor
Defrişările ameninţă viaţa pe Pământ!

Defrişarea şi degradarea
au consecinţe!
Ecologice, sociale, economice...

De-a lungul timpului, populaţia a crescut
continuu şi industria s-a dezvoltat, ceea
ce a distrus puternic natura şi în mod
special pădurile.
Pădurile sunt o parte importantă a
economiei. Peste 45% din populaţia
României trăieşte în mediul rural şi
depinde astfel de pădure (locuri de
muncă, lemn pentru construcţii, unelte,
combustibil etc).

Declinul pădurilor s-a manifestat sub
două forme:
1. Defrişarea: adică înlăturarea completă
şi definitivă a învelişului forestier,
neurmată de regenerarea sau
împădurirea suprafeţei respective.
2. Degradarea pădurilor: adică destructurarea lor sub aspectul compoziţiei, consistenţei, stării de
vegetaţie, capacităţii de producţie,
caracteristicilor calitative, stării de
sănătate etc.

De ce taie oamenii pădurile?
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Oamenii au defrişat pădurile pentru a construi sate şi oraşe, pentru agricultură,
păşunat, mobilă, foc, hârtie, minerit, extragerea ţiţeiului (pădurea ecuatorială) etc.

Dicţionar

România are prea puţine păduri! Este pe locul 19 în Uniunea Europeană ca suprafaţa împădurită.

Ştiaţi că...
ÎN ANTICHITATE PĂDURILE REPREZENTAU
80% DIN SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI.
ASTĂZI, PONDEREA LOR ESTE DE DOAR
30%.

Ritmul de regenerare naturală a pădurilor şi cel al
reîmpăduririlor sunt foarte reduse în raport cu
nevoile.
Omul ajunge la maturitate la 18 ani, iar un arbore
are nevoie chiar şi de peste 100 de ani pentru a
ajunge la maturitate (vârsta de tăiere).

Efect de seră = Încălzire globală = procesul de
încălzire a unei planete; are mai multe cauze, printre
care acumularea gazelor cu efect de seră: vapori
de apă, dioxid de carbon, metan, ozon etc.

Vârsta de tăiere
30%

Lanţ trofic = trecerea materiei organice de la un
organism la altul prin intermediul nutriţiei.
Fitofag = care se hrăneşte cu plante.
Habitat = locul în care trăieşte, în mod natural, o
populaţie.

70%

MOLID: 100 – 200 ANI
STEJAR: 110 – 130 ANI
FAG: 100 – 200 ANI
GORUN: 120 – 140 ANI
PIN: 50 – 80 ANI
PLOP AMERICAN: 15 – 30 ANI
BRAD: 100 – 120 ANI
TEI: 50 – 100 ANI
SALCÂM: 20 – 35 ANI
SALCIE: 20 – 35 ANI

locul
19
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Defrişarea şi degradarea
au consecinţe!
ECOLOGICE
Scăderea biomasei şi a volumului de resurse
forestiere valorificabile – lemn, fructe de pădure,
ciuperci, cauciuc, peşti, animale etc – conduce la:
Diminuarea cantităţii de carbon stocat în lemn şi
în solurile forestiere
1. Diminuarea unei importante materii prime pentru industrie şi consumul populaţiei
2. Fragmentarea masivelor forestiere
3. Eroziunea solului
4. Schimbări ale habitatului acvatic şi ale ecosistemelor
5. Modificarea proceselor ecologice:
• modificarea circuitului carbonului în natură
• modificarea circuitului apei în natură
• modificarea circuitului oxigenului în natură
• degradarea habitatelor
• strangularea unor coridoare ecologice
• izolarea populaţiilor
• reducerea diversităţii biologice la toate
nivelurile
6. Diminuarea efectivelor unor populaţii de plante
şi animale

SOCIALE
7. Dispariţia unor specii de plante, animale, microorganisme
8. Apariţia unor modificări climatice:
• încălzirea climei (efectul de seră)
• vânturi mai puternice
• apariţia fenomenului de aridizare, deşertificare
• multiplicarea fenomenelor extreme (inundaţii, furtuni etc)
• schimbări în cantitatea, tipul, calitatea, distribuţia în timp şi spaţiu a precipitaţiilor

1. Pierderi culturale (populaţiile indigene
din pădurile tropicale se îmbolnăvesc,
dispar etc)
2. Mutarea populaţiilor (pierderea gospodăriilor, a resurselor forestiere etc)
3. Probleme de sănătate
4. Pierderea locului de muncă etc

Schimbările climatice vor fi puternice şi vor avea
efecte catastrofale: temperatura medie ar putea
creşte până la sfârşitul secolului cu 6 grade Celsius, ceea ce va duce la dispariţia a aproximativ
30% din speciile de plante şi animale de pe Glob.
Pădurile sunt casa a jumătate din speciile pe
care le cunoastem. Când pădurile dispar, acelaşi
lucru se întâmplă şi cu o mare parte de plante şi
animale, cu consecinţe dezastruoase şi ireversibile.
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Ştiaţi că...
PĂDUREA TROPICALĂ SE DISTRUGE CU
31 MILIOANE DE HECTARE ÎN FIECARE AN,
ADICĂ DE 1,3 ORI MAI MULT DECÂT SUPRAFAŢA ROMÂNIEI?

ECONOMICE
Toate consecinţele ecologice şi sociale se reflectă negativ
şi la nivel economic:
1. Creşterea cheltuielilor pentru înlăturarea consecinţelor
inundaţiilor, a cheltuielilor cu refacerea mediului natural,
cu recuperarea sănătăţii oamenilor, cu reducerea efectelor poluării asupra clădirilor, monumentelor ş.a.m.d.
2. Reducerea veniturilor firmelor ca urmare a reducerii resurselor forestiere
3. Reducerea veniturilor firmelor ca urmare a îmbolnăvirii
angajaţilor, a scăderii randamentului muncii lor (din
cauza creşterii poluării etc)
4. Necesitatea înlocuirii lemnului ca sursă regenerabilă de
energie cu alte surse, unele mai puţin prietenoase faţă
de mediu
5. Sărăcirea populaţiei prin lipsirea acesteia de o sursă de
venit din exploatarea si gestionarea resurselor forestiere
6. Diminuarea unor resurse care constituie materii prime
pentru diferite industrii (alimentară, farmaceutică, a cauciucului, a mobilei etc)
7. Schimbări în activităţile de turism, recreere (schi, pescuit
sportiv etc)
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Capitolul 4

Salvarea pădurii stă
şi în mâinile tale!

Protejând pădurea,
protejezi apa şi viaţa!
Redu, Reutilizează, Reciclează, Regândeşte

Anual se folosesc milioane de tone de hârtie ceea ce înseamnă sute de milioane
de copaci tăiaţi! De ce? Pentru că hârtia se fabrică din lemn.
Chiar şi tu poţi avea un impact pozitiv în lupta împotriva defrişării şi degradării
pădurii, respectând următoarele principii:

REDU
REUTILIZEAZĂ
RECICLEAZĂ
REGÂNDEȘTE

Redu
• Prin reducerea consumul excesiv de hârtie şi materiale fabricate din hârtie contribui la reducerea defrişărilor.
• Tipăreşte la imprimanta personală sau de la şcoală numai
dacă ai nevoie cu adevărat!
• Tipăreşte sau scrie pe ambele pagini ale unei coli din hârtie!
• Redu mărimea imaginilor pe care doreşti să le tipăreşti! Astfel, vei economisi atât hârtia, cât şi cerneala cartuşului din
imprimantă.

Redu

• Verifică înainte să tipăreşti!
• Foloseste creioanele până la final! Gândeşte-te că sunt valoroase ca aurul!
• Arborii sunt tăiaţi pentru a face păşune pentru vite. Mănâncă
mai puţină carne, alege alte surse de proteine: peştele, soia,
fasolea, grâul, nucile, ciupercile, cerealele integrale etc!
• Economiseşte energia: stinge lumina când nu o foloseşti, la
fel televizorul, radioul, calculatorul etc!
• Economiseşte apa: fă duş în loc de baie în cadă, închide apa
de la robinet în timp ce îţi perii dinţii, nu lăsa apa să curgă
continuu atunci când speli vasele etc!
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Reutilizează
Reutilizeaz
ă
30

Reutilizează
• Reutilizează foile de hârtie scrise pe o singură faţă, pentru a
scrie, desena pe ele sau chiar pentru a-ţi întocmi lista de
cumpărături!
• Reutilizează cutiile de plastic, de carton pentru a planta
răsaduri, pentru a depozita diverse lucruri în ele sau pentru
unele proiecte şcolare!
• Reutilizează pungile de plastic!
• De Crăciun, poţi avea un brăduţ în ghiveci, pe care să-l
păstrezi de la an la an, să-l vezi cum creşte, iar când devine
prea mare pentru casa ta, îl plantezi în pădure.
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Reciclează
Recicleaz
ă
Reciclează
• Reciclează hârtie, plastic, aluminiu, sticlă!
• Reciclând hârtia, contribui la fabricarea ei din materiale reciclate
şi nu din lemn. Astfel, vei salva de la tăiere mulţi arbori!
• Sortează deşeurile şi foloseşte containerele speciale de reciclare
a lor! Foloseşte-le corect!
• Implică-te în campaniile de colectare a deşeurilor de la şcoală
sau din comunitate!
• Cumpără produse din hârtie reciclată sau ambalate în hârtie reciclată! Pe ambalaj apare simbolul care indică fabricarea lor prin
reciclare.
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Regândeş
Regânde
şte
Regândeşte
• Priveşte pădurea ca pe prietenul tău, care îţi
dă o mulţime de bogăţii, dar are nevoie de
tine ca să îl protejezi!
• Încurajează-ţi părinţii, prietenii să economisescă apă, energie, să recicleze, să
cumpere produse din lemn certificat (tăiat
legal)!
• Păstrează natura curată şi nu-i lăsa pe alţii
să arunce gunoaie în locuri nepermise!
• Păstrează întotdeauna curate sursele de apă:
nu arunca resturi, substanţe toxice etc!
• Foloseşte barca cu vâsle în loc de cea cu
motor!
• Nu spăla maşina în apa râurilor sau lacurilor!
• Refoloseşte apa de ploaie!
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Apa şi pădurea
sunt strâns legate
una de alta!
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NU UITA!

Să ne amintim rolurile pădurii!

CU CÂT AVEM MAI MULŢI ARBORI, CU ATÂT:

• Încurajează-ţi părinţii, prietenii să aibă grijă de natură!

• Aerul nostru este mai bun.

• Păstrează apele curate!

• Apele sunt mai curate.

• Plantează puieţi de arbori cu ocazia diverselor evenimente
speciale din viaţa ta şi nu numai!

• Plantele şi animalele cresc şi se dezvoltă.
• Oamenii trăiesc mai bine, sunt mai sănătoşi şi fericiţi.

• Adoptă un copac, numeşte-l şi îngrijeşte-l în timp ce creşte!
Completează spaţiile libere cu cele trei roluri ale pădurii. În coloanele de jos, scrie caracteristicile acestor roluri. Ca ajutor, vezi capitolul 1.

E_______

E_______

S_____

Atenţie!
PĂDURILE REPREZINTĂ
UN INESTIMABIL TEZAUR
NATURAL DE INTERES
NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI
MONDIAL DE MARE
VALOARE ŞTIINŢIFICĂ,
ECOLOGICĂ, ECONOMICĂ
ŞI SOCIALĂ, CARE
TREBUIE TRANSMIS
NEALTERAT VIITOARELOR
GENERAŢII, CA BUN AL
UMANITĂŢII.
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