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1. Rezumatul workshopului „Ariile  naturale protejate şi impactul lor 
asupra principalelor sectoare economice” 

1.1. Introducere 

Workshopul „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor 
sectoare economice" a avut loc în data de 07 octombrie 2015, în 
municipiul Oradea. 

In cadrul workshopului s-au discutat în prima parte: 
• Măsuri de management pentru protecția liliecilor (Chiroptera) în 

ariile protejate din județul Bihor 
• Impactul economic al Sitului ROSCI0084 - Ferice-Plai 
• Situl 2000 Valea Roșie Natura – între necesitate și oportunitate 

 
In cadrul workshopului s-a discutat în a doua parte: 

• Relația om-economie-natură: privire de ansamblu din perspectiva 
interacțiunilor existente și evidențierea raportului parte-întreg 

• Serviciile de mediu: categorii, definire, exemple 
• Externalități: definire, exemple, categorii de bunuri (utilizare 

exclusivă, non-exclusivă, concurențială, non-concurențială)  
• Categorii de valoare economică a mediului: de utilizare, de non-

utilizare, directă, indirectă, de existență, (definire, exemple) 
• Indicatori utili în evaluarea mediului: disponibilitatea de a plăti, 

disponibilitatea de a accepta (definire, exemple) 
• Metode de evaluare a mediului: evaluarea contingentă, prețul 

hedonic, costul călătoriei, costul de oportunitate, costul de înlocuire 
(definire, studii de caz) 
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• Câteva arme în plus pentru a convinge și reuși în confruntarea cu 
lumea afacerilor: etapele cercetării pieței, șase principii ale 
persuasiunii, strategii și tactici de negociere. 

Observații: în a treia parte a workshopului, discuțiile s-au concentrat 
asupra celor opt arii protejate. Pentru fiecare dintre cele opt arii 
protejate, pe baza discuțiilor între participanți, s-au identificat 
următoarele aspecte: Principalele activități economice existente, 
Principalele activități economice potențiale, Principalele categorii de 
impact al activităților economice existente și potențiale asupra ariei 
protejate,  Principalele categorii de influenta a ariei protejate 
asupra activităților economice existente și potențiale din aria 
protejată,  Elementele de unicitate din fiecare arie protejata, 
care pot deveni parte a poveștii locului, elemente de atracție spre ele. 

1.2. Concluzii privind workshopul 

In cadrul workshopului au fost identificate exemple concrete în vederea 
sprijinirii conviețuirii în armonie om-natura, precum: pentru Platoul 
Vașcău: producerea artizanala și comercializarea tradițională a varului, 
exploatarea pietrei ornamentale ; activități potențiale – turism ecvestru ; 
elemente de unicitate – varul, furnalele,  Coridorul Munţii Bihorului – Codru 
Moma: sugestie : a) crearea unui ghid practic de implementare a 
diverselor activități adecvate locului (turism rural etc.) ; b) monitorizarea 
fluxului de turiști (eventual, prin stabilirea unor puncte de acces și 
distribuirea unor bilete, Ferice-Plai: localizarea corectă a ariei protejate pe 
hartă, Pajiștea Fegernic: trebuie să fie îmbunătățită conștientizarea 
comunității locale cu privire la importanța și beneficiile ariei protejate.  
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Figură 1 - Imagini de la workshop „Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra 
principalelor sectoare economice" 
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2. Bunurile şi serviciile furnizate de natură 

O proporţie tot mai mare din populaţia lumii trăieşte în oraşe, într-un 
mediu dominat de construcţii şi maşini. Natura apare aici ca un ceva 
destul de îndepărtat, de care ne bucurăm la un sfârşit de săptămână când 
ieşim la pădure, sau eventual când ne uităm la televizor. 

Chiar şi în zonele rurale, conservarea naturii poate apare ca un lux, fără 
legătură cu bună-starea oamenilor, care au nevoie de electricitate, lemne 
de foc, apă potabilă etc. O mlaştină de exemplu, este cel mai adesea 
considerată o suprafaţă irosită, care trebuie asanată pentru a fi utilizată ca 
teren agricol. În realitate, ne iluzionăm cu progresul tehnologic dar uităm 
un lucru elementar: că suntem total dependenţi de bunurile şi serviciile 
furnizate de ecosferă. 

Sistemul socio-economic uman exercită o presiune din ce în ce mai 
crescută asupra ecosferei, deşi aceasta reprezintă sistemul suport al vieţii. 

Economia mondială se bazează pe un sistem contabil incomplet, care 
ignoră costurile legate de mediu şi încurajează astfel distrugerea 
capitalului natural, deoarece aceasta este o acţiune generatoare de mari 
beneficii pe termen scurt. 

Resursele naturale 

Economiştii sunt de acord că biodiversitatea are valoare economică 
pentru societatea umană. Cum poate fi însă stabilită valoarea 
biodiversităţii? Cum se poate pune o “etichetă” cu valoarea pentru o 
fâneață sau un pâlc de arbori?  
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De exemplu, un proiect care îşi propune să defrişeze o pădure din 
vecinătatea unui oraş pentru a construi în locul ei un cartier rezidenţial. 

Argumentele folosite sunt foarte convingătoare: în primul rând se oferă 
locuri de muncă, se va dezvoltă sectorul de servicii, valoarea terenurilor 
va creşte etc. Arsenalul de cuvinte folosit este impresionant: dezvoltare, 
progres, prosperitate. 

Care sunt contra-argumentele: o listă de specii, din care câteva periclitate, 
valoarea recreativă pentru locuitori (dar fără beneficii pentru 
administraţie). Dacă însă reuşim să calculăm valoarea reală a pădurii, 
dincolo de valoarea masei lemnoase şi de preţul terenului, putem 
contrabalansa opţiunea defrişării. 

Principala problemă constă în evaluarea valorii bunurilor şi serviciilor 
furnizate de ecosisteme, a căror distrugere generează în prezent beneficii 
imediate mari. 

3. Valoarea economică a capitalului natural 

Evaluarea economică a bunurilor şi serviciilor furnizate de componentele 
capitalului natural este extrem de dificilă. Abordările propuse sunt 
complexe şi implică identificarea şi evaluarea tuturor activităţilor umane 
cu impact asupra capitalului natural. Formulată în termeni economici, 
valoarea economică totală (VET) a unei resurse constă în valoarea de 
utilizare (VU) şi în valoarea neutilizabilă (VN). 

Acestea pot fi la rândul lor descompuse în componente. Astfel, valoarea 
de utilizare se împarte în valoare directă, valoare indirectă şi valoare 
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opţională, iar valoarea neutilizabilă se împarte în valoare testamentară 
şi valoare existenţială. 

Valoarea directă se referă la resursele regenerabile (bunuri şi funcţii de 
producţie) furnizate de componentele capitalului natural. 

Dintre activităţile umane ce au valoare directă, cele mai cunoscute sunt: 

• subzistenţă (vânătoare, pescuit şi cules) – valoare 
necomercializabilă extractivă; 

• recreere (vânătoare şi pescuit sportiv) - valoare comercializabilă 
extractivă; 

• farmaceutică şi medicală - valoare comercializabilă extractivă; 
• exploatarea resurselor regenerabile – cum sunt produsele piscicole, 
• forestiere, agricole, textile, pielărie, blănărie etc. – comercializabilă 

extractivă; 
• turism naţional şi internaţional - turism ecologic şi fotografie – 

valoare comercializabilă neextractivă; 

Valoarea indirectă se referă la funcţiile reglatoare şi de habitat realizate 
de componentele capitalului natural. 

Valoarea opţională se referă la utilizările viitoare potenţiale a speciilor. 
Astfel se pot cultiva noi specii de plante sau domesticii alte specii de 
animale, identifica şi realiza noi produse farmaceutice, cosmetice şi 
industriale. 

Valoarea testamentară reprezintă valoarea pe care oamenii o acordă 
faptului că generaţiile viitoare vor beneficia şi ele de aceste resurse. 
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Utilizarea durabilă a resurselor asigură tocmai continuitatea lor în timp şi 
disponibilitatea lor pentru viitor. 

Valoarea existenţială reprezintă componenta care se referă la 
disponibilitatea societăţii de a plăti pentru a conserva resursele naturale, 
indiferent de utilitatea lor şi de valoarea lor utilizabilă prezentă sau 
viitoare. 

4. Etapele evaluării economice a ariilor protejate 

1. Identificarea categoriilor valorii economice totale (VET) a AP, 
care este suma: 

 Valorilor directe - materii prime, servicii și produse care pot fi 
consumate, tranzacționate sau de care se pot bucura la fata locului, 
de exemplu, pește, materiale de construcții; 

 Valorile indirecte - întreținerea sistemelor naturale și umane, prin, 
de exemplu, protecția asigurată de coastele marine, controlul 
furtunilor, asigurarea habitatului pentru specii importante din punct 
de vedere economic, capturate în afara amplasamentului; 

 Valorile de opțiune – pentru turism, utilizări farmaceutice, activități 
industriale; 

 Valoarea de non-utilizare  

2.  Identificarea categoriilor de costuri economice totale a AP, 
generat de stabilirea și gestiunea unei AP, care este suma: 

 Costurilor de management (echipament, infrastructura, resurse 
umane etc.); 
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 Costuri de oportunitate – valoarea utilizărilor la care se renunță ca 
urmare a protecției sale; 

 Costuri indirecte (impactul turismului). 
3. Cuantificarea  valorii și costului de mai sus și determinarea 

valorii AP. 

4. Identificarea distribuției beneficilor și costurilor intre diferite 
grupuri asociate AP. 

5. Conceptul de arii protejate 

Ideea de arie protejată s-a modificat mult în ultimele decenii. Dacă iniţial 
se dorea ca o arie protejată să fie ‘sălbatică’, neatinsă de om, iar protecţia 
era deseori asigurată prin construirea unui gard şi constituirea unui corp 
de pază, în prezent percepţia s-a schimbat. Experienţa din ţările în curs de 
dezvoltare a evidenţiat lacunele acestei abordări. 

Localnicii au constatat că accesul la o resursă tradiţională, uneori vitală 
pentru supravieţuire, le era negat, iar rezultatul a fost că restricţiile nu 
erau respectate. Acest lucru impunea luarea de măsuri din ce în ce mai 
restrictive, iar conflictele între administraţia ariei protejate şi comunităţile 
locale sporeau în timp. 

În prezent nu se mai concepe realizarea unei arii protejate şi a unui plan 
de management, fără implicarea comunităţilor locale. Astfel, crearea unei 
arii protejate nu le va nega accesul la resurse, ci va impune doar nişte 
restricţii, benefice însă pe termen lung. În plus, aceste beneficii pot fi 
dublate de asigurarea unor compensaţii sau venituri suplimentare (cel mai 
adesea din turism). În aceste condiţii comunităţile locale vor accepta şi 
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vor dori chiar crearea unei arii protejate în zonă. În plus, vor fi primii care 
vor asigura ‘paza’, contribuind astfel la reducerea activităţilor de braconaj 
şi exploatări ilegale. 

Ariile protejate îndeplinesc o serie de funcţii benefice pentru sistemul 
socio-economic uman, iar încadrarea lor trebuie să ţină cont de ele. Pentru 
a crea arii protejate care să îşi atingă scopul şi să asigure o conservare şi 
protecţie eficientă, trebuie ţinut cont de o serie de aspecte. Ecosistemele 
sunt sisteme dinamice care se dezvoltă în timp iar acest proces nu trebuie 
stopat. 

6. Ariile protejate vizate de proiect - activități economice versus 
conservarea mediului 

1. ROSCI0200 Platoul Vaşcău 
2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 
3. ROSCI0084 Ferice-Plai  
4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 
5. ROSCI0267 Valea Roșie 
6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 
7. ROSCI 0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Şomleului 
8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad 

6.1. ROSCI0200 Platoul Vaşcău 

Aşezat în partea de sud-est a judeţului (în culoarul Depresiunii Beiuşului, 
la întrepătrunderea dintre Munţii Apuseni şi Câmpia de Vest), pe DN 79, 
pe cursul superior al râului Crişul Negru, fiind limitat de Munţii Bihorului la 
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răsărit şi Munţii Codru – Moma spre apus, oraşul Vaşcău şi localităţile 
aparţinătoare se suprapune uneia dintre cele mai pitoreşti zone ale 
judeţului, parte componentă a „Ţării Beiuşului”. 

În arealul administrativ al UAT Vaşcău figurează ca fiind înregistrate un 
număr de 47 de firme. Specifice acestui areal sunt activităţile legate de 
extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei, tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei. 

Potenţialul economic al zonei este unul însemnat, dispunând de o 
varietate mare de resurse. Resursele constau în rezerve de piatră de 
construcţie granit, andezit), resurse energetice, mai precis hidro-
energetice, cum este microcentrala de pe Valea Zimbrului cu o putere 
instalată de 132 kw, resurse nemetalifere cum sunt minereurile complexe 
de pe Valea Zimbrului, momentan exploatarea fiind sistată. În economia 
zonei sunt bine reprezentate industria materialelor de construcţii, 
industria alimentară, industria prelucrării lemnului, mica industrie, 
agricultura şi nu în ultimul rând turismul. 

Referitor la existența Sitului Platoul Vașcău se constată un grad de 
informare al populației locale asupra existenței ariei naturale foarte 
scăzut. Doar 37% din populație cunoaște faptul că în zonă există o arie 
naturală protejată.  
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Atitudinea populației în raport cu aria protejată este foarte bună, un 
procent însemnat al populației (74%) prezentând o atitudine pozitivă față 
de existența sitului ROSCI0200 - Platoul Vașcău.1  

În ceea ce privește comportamentele cu impact negativ, cele mai mari 
probleme de mediu în comunitățile locale sunt cele legate de modul în 
care locuitorii debarasează gunoiul menajer, precum și de tăierile ilegale 
de copaci. 

Existența unor cariere de exploatare a unor tipuri de roci în imediata 
apropierea sitului creează premisele unor impacturi negative și asupra 
ecosistemelor forestiere din sit. De asemenea, având în vedere că cererea 
de piatră decorativă pentru construcții poate crește în viitor, și faptul că o 
bună parte din localnicii satului Călugări se ocupă cu extracția ei, există 
pericolul apariției unor noi cariere de piatră în vecinătatea satului. 

Pentru buna administrare și protejare a Sitului, se impune o comunicare și 
colaborare cu localnicii de pe raza sitului, care s-au arătat îngrijorați ca 
protecția speciilor și habitatelor din zona le-ar putea distruge activitățile 
economice de pe urma cărora trăiesc. 

6.2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

Principalele activităţi umane desfăşurate în sit şi în vecinătatea sitului, 
sunt legate de păşunat şi exploatări forestiere. Daca nu sunt respectate 
condiţiile în care aceste activități se pot desfăşura, ele pot produce un 
impact negativ semnificativ asupra mediului dat fiind natura terenului.  

                                                
1 Conform Planului de managemet al Sitului, versiunea 2 / 24 feb. 2015 
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Principalele riscuri ca urmare a impactului antropic: 

- Agricultura: tăierea și distrugerea directa a habitatelor pentru intrarea 
în circuitul agricol; 

- Silvicultura - tăierea tufărișurilor și defrişarea zonelor cu acest habitat; 
- Turism – turism dezorganizat și de weekend, accesul neautorizat al 

vehiculelor motorizate. 

Pentru buna administrare și protejare a Sitului, se impune evitarea 
suprapăşunatului în paralel cu menţinerea activităţii de păşunat; controlul 
supratârlirii şi eutrofizării prin practicarea păşunatului prin rotaţie; 
interzicerea turismul necontrolat în afara traseelor amenajate; controlul 
activităţilor turistice (campări, crearea de noi poteci). 

Ca și activități de conștientizare se poate avea în vedere crearea unui ghid 
practic de implementare a diverselor activități adecvate locului (turism 
rural etc.), precum și monitorizarea fluxului de turiști (eventual, prin 
stabilirea unor puncte de acces și distribuirea unor bilete). 

 

6.3. ROSCI0084 Ferice-Plai 

Pădurile de foioase acoperă o parte semnificativă din sit (97%), în timp ce 
păşunile şi terenurile arabile acoperă zona rămasă. Situl cu pădurile de 
foioase mature şi păşunile utilizate tradiţional oferă habitate adecvate de 
hrană pentru diferite specii de lilieci care apar în regiune. În afară de asta, 
oferă adăposturi adecvate pentru specii existente în pădure, precum 
liliacul cârn sau liliacul cu urechi mari. 
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Principala vulnerabilitate a sitului o reprezintă tăierile ilegale de pădure. 

Pentru Situl „Ferice - Plai” se impun măsuri pentru stabilirea limitelor – 
acestea nu au fost trasate corect, ca urmare se impune  localizarea 
corectă a ariei protejate pe hartă. 

6.4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 

Situl se caracterizează prin suprafeţe cu porţiuni de loess favorabile 
pentru pajişti Pannonice stepice, iar principalele vulnerabilități ca urmare 
a activității antropice pot fi: transformarea în teren arabil, desecări, 
abandonarea păşunatului sau suprapăşunat, dezvoltarea de infrastructură, 
chimizare excesivă datorită activităților agricole. 

Iarba de pe pajiști este utilizată în principal sub doua forme: fie că se 
pășunează direct, fie că este recoltată de om și administrată animalelor ca 
nutreț verde, fân, faină de fân etc.  

Pășunatul a dus la dezvoltarea cu precădere a unor specii de ierburi de 
talie joasa, mai puțin productive și la înmulțirea buruienilor specifice de 
pășune, fie că au fost afectate de călcatul animalelor, fie ca au fost ocolite 
de acestea având posibilitatea să fructifice și să se răspândească 
progresiv. 

Pășunatul rațional presupune împărțirea pășunii în mai multe tarlale și 
folosirea lor prin rotație, astfel ca animalele să aibă la dispoziție masa 
verde tot timpul verii. In același timp, ierburile se pot reface în condiții 
optime.  
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6.5. ROSCI0267 Valea Roșie 

Situl Natura2000 Valea Roşie (comuna Paleu) prezintă o floră autentică 
spontană de fâneaţă ancestrală, cu specii de plante rare pentru această 
zonă de vest a ţării. Pentru protejarea acestor pajiști cu înaltă valoare 
naturală, a diversităţii speciilor şi a stării de conservare pentru habitate, 
se impun măsuri precum: interzicerea completă a utilizării fertilizanţilor 
chimici şi a pesticidelor pe suprafaţa fâneţelor şi păşunilor, limitarea 
activității de pășunare - activitatea de păşunare să fie permisă de la 
începutul lunii aprilie până în noiembrie; nu vor fi realizate însămânţări de 
suprafaţă sau supraînsămânţări, etc. 

Clasele de habitate prezente aici sunt pășunile, alte terenuri arabile, 
păduri de foioase,  vii și livezi, habitate de păduri. Situl a fost declarat 
pentru pădurile de fag de tip Asperulo-Fagetum (foarte bine 
reprezentate) amfibieni, reptile și 14 specii de plante din Lista roșie. 

Din păcate, această rezervaţie demonstrează că intervenţia antropică în 
natură este ireversibilă, multe din speciile ocrotite dispărând în timp. 

Pădurile se integrează organic în viaţa şi ansamblul relaţiilor sociale, 
îndeplinind funcţii deosebite de regularizare a debitului apelor, protecţie a 
solului contra eroziunilor şi factorilor climatici dăunători, pentru sănătatea 
oamenilor şi pentru recreere, reducerea efectelor poluării şi multiple alte 
servicii de ordin estetic, ştiinţific, sau de apărare a obiectivelor industriale 
etc. 

Situl oferă oportunități de dezvoltare turistică: lacuri de acumulare 
populate cu peşti, locuri ideale pentru recreere, pădurea - rezervaţie 
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"Valea Roşie", călărie, agroturism, vânătoare, locuri pentru corturi, 
pescuit. 

Pentru protejarea acestor pajiști cu înaltă valoare naturală, a diversităţii 
speciilor şi a stării de conservare pentru habitate, se impun măsuri 
precum: interzicerea completă a utilizării fertilizanţilor chimici şi a 
pesticidelor pe suprafaţa fâneţelor şi păşunilor, limitarea activității de 
pășunare - activitatea de păşunare să fie permisă de la începutul lunii 
aprilie până în noiembrie; nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau 
supraînsămânţări, etc. 

6.6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 

Rezervaţia Pârâul Peţea este singurul loc în lume unde nufărul termal 
(Nymphaea lotus var. thermalis) vegetează în mod spontan. Botaniştii o 
consideră rămăşiţă a unei vegetaţii de climă subtropicală din perioada 
terţiară, care a supravieţuit răcirii climei din timpul glaciaţiunilor 
cuaternare, datorită apei calde a pârâului şi unui lac cu o suprafaţă redusă. 

Situl s-a confruntat cu o drastică reducere a suprafeței acvatice, fiind pus 
în pericol prin dispariția definitivă a unui habitat unic şi, implicit, a speciilor 
vegetale şi animale endemice: nufărul termal, melcul termal şi peştele 
roşioara lui Racoviţă, toate grav periclitate şi menţinute prin eforturi 
considerabile în acvariile unor specialişti din ţară şi străinătate. 

Reprezentanții Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, împreună cu experți, 
au făcut în ultimii ani demersuri în vederea salvării nufărului termal și 
repopularea pe toată suprafața apei din Bazinul 3 de la Lacul cu Nuferi din 
Băile Felix. 
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Problemele Sitului Lacul Pețea sunt datorate în principal activității de 
exploatare a apelor termale. In ultimul timp s-au făcut demersuri pentru 
remedierea cât mai urgentă a acestor probleme (de ex. ANRM să nu mai 
acorde licenţe de foraje termale în zonă). 

6.7. ROSCI0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe 
Dealul Şomleului 

Obiectivul turistic cel mai atractiv din zonă este Avenul Betfia, parte 
integrantă a unui sistem subteran mai vast. 

Faunele fosile au fost descoperite în sedimentele acestei foste peşteri şi 
în alte câteva puncte, unde s-au acumulat în aşa numitele argile roşii sau 
“terra rosa”. Avenul se deschide sub o arcadă şi are o adâncime verticală 
de aproximativ 60 m. 

Un aspect important referitor la Avenul Betfia îl reprezintă speciile de 
lilieci prezenți în aceste carsturi și care sunt tot mai mulți supuși presiunii 
antropice. Pentru protejarea acestora se impun o serie de masuri de 
protejare: limitarea la 2 vizite în perioada de iarnă (decembrie-februarie) 
cu un interval de cel puţin 3 săptămâni între ele, păstrarea structurii 
vegetaţiei în jurul avenului, prevenirea poluării fonice şi luminoase în zona 
intrărilor avenului. 

6.8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad 

Întinsă pe 1.500 de hectare, rezervaţia trece şi peste terenurile unor 
localnici care şi-au văzut interesele periclitate: oamenii sunt îngrijorați că 
nu mai pot extrage pietriş din râu şi se tem că circulaţia auto pe drumul ce 
traversează rezervaţia spre casele lor ar putea fi interzisă. 
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S-au făcut excavaţii în albia pârâului Stracoş iar o carieră destul de mare a 
apărut în peretele de la baza cetăţii dacice din rezervaţie, care pe lângă 
prejudiciile materiale provocate, activitatea de extracţie a pietrei pune în 
pericol speciile protejate. Prin poluarea aerului şi cea sonoră, lucrările au 
afectat habitatul şi speciile de amfibieni şi reptile din zona Stracoş, şi au 
distrus o bună parte din cuiburile de prigorii de pe malul apei. 

Vulnerabilitatea Sitului este dată și de speciile de lilieci care își au 
habitatele în aceste peșteri. Pentru protejarea acestora se impun o serie 
de masuri de protejare: limitarea la 2 vizite în perioada de iarnă 
(decembrie-februarie) cu un interval de cel puţin 3 săptămâni între ele, 
păstrarea structurii vegetaţiei în jurul avenului, prevenirea poluării fonice 
şi luminoase în zona intrărilor peșterilor. 

7. Dezvoltarea economică şi mediul  

Indicatorii economici de bază indică o creştere continuă a economiei 
mondiale. Numărul de autovehicule creşte spectaculos şi se preconizează 
o nouă perioadă de avânt economic. Această situaţie optimistă prezentată 
de economişti este însă în totală contradicţie cu datele de mediu. 
Presiunile tot mai mari exercitate de dezvoltarea economică asupra 
mediului au condus la deteriorarea nivelului de trai. 

Se estimează că omenirea utilizează aproximativ 40% din producţia 
primară netă (PPN) globală pentru satisfacerea nevoilor umane sau 
determină pierderea acesteia ca rezultat al degradării sistemelor 
ecologice. Această cotă ar trebui să crească permanent pentru a ţine pasul 
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cu creşterea populaţiei umane şi cu dezvoltarea economică, lucru 
imposibil de realizat. 

Odată cu creşterea efectivelor populaţiei umane şi a dezvoltării 
tehnologice, tipul şi amplitudinea modificărilor induse de om au crescut. 
Extinderea în spaţiu a sistemului socio-economic uman a făcut ca impactul 
activităţilor sale să se manifeste la nivelul ecosferei. Dacă până recent, 
termenul de ecosisteme dominate de specia umană se rezuma în principal 
la agroecosisteme, ecosisteme rurale şi urbane, în prezent termenul se 
poate aplica, într-o măsură mai mare sau mai mică, tuturor sistemelor 
ecologice componente ale ecosferei. 

Principalele cauze care duc la degradarea sau distrugerea componentelor 
ecosferei sunt: 

• cererea sporită de resurse naturale, stimulată de creşterea 
exponenţială a populaţiei umane şi de creşterea economică. De 
exemplu, dacă în 1950 existau 53 de milioane de automobile 
(aproximativ unul la 50 de locuitori) în 1995 numărul a ajuns la 500 
de milioane (adică aproximativ unul la 10- 12 locuitori). 

• incapacitatea populaţiei de a aprecia consecinţele pe termen lung a 
activităţilor sale, frecvent datorită ignoranţei; 

• incapacitatea pieţelor economice de a recunoaşte valoarea reală a 
capitalului natural şi de a estima valoarea sa la nivel local; 

• incapacitatea factorilor de decizie de a reglementa utilizarea 
componentelor ecosferei în funcţie de schimbările ierarhiei de 
valori umane şi de atitudinile culturale; 
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• incapacitatea politicilor guvernamentale de a frâna şi stopa 
supraexploatarea capitalului natural; 

• creşterea ratei migraţiilor umane (atât de la sat la oraş cât şi între 
ţări şi continente) şi a comerţului internaţional. 

8. Dezvoltarea durabilă 

Dezvoltarea durabilă se referă la utilizarea în prezent a resurselor 
naturale, fără a afecta accesibilitatea acestora pentru urmaşii noştri. 

Conservarea naturii s-a impus ca o disciplină necesară pentru stoparea 
acestei situaţii de criză. Această disciplină nouă, sintetică, apelează la 
cunoştinţe din domenii variate: ecologie, biogeografie, genetica 
populaţiei, economie, sociologie, antropologie, filozofie şi alte discipline 
preponderent teoretice, în vederea conservării biodiversităţii la nivel 
global. 

Cerințele dezvoltării durabile: 
1. Dezvoltarea umană în sens durabil va trebui să plaseze fiinţa 

umană în centrul priorităţilor.  
2. Pentru ţările în curs de dezvoltare nu poate exista o preferinţă 

între creşterea economică sau protecţia mediului.  
3. Fiecare ţară este datoare să-şi formuleze propriile priorităţi ale 

mediului înconjurător. 
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Material realizat de David Ivona, Expert arii protejate și 
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Material realizat în cadrul Proiectului 
 „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia 
Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra 

principalelor sectoare economice” 



                            

 

 


