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Instruire III Cheile Grădiștei

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Evaluarea riscului și vulnerabilității

Sectoare: păduri, agricultură, biodiversitate



"Trebuie să ne amintim că ceea ce observăm nu 

este natura în sine, ci natura expusa metodei 
noastre de interogare. " 

Werner Heisenberg (1901– 1976)

LIMITE



„In natura nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, 
totul se transforma.”

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)



SOARE, pământ, ploaie, vânt, om, pădure, 

copac, fructe, mușchi, flori, libelulă,  

ciuperci, iepure, mămăruță,căprioară, 

vulpe, mistreț, lup, URS, cocoș de munte, 

broscuță, șoarece, bufniță, aer, șoim, 

liliac, șarpe, lac, râu.

PÂNZA VIEȚII

substanțe anorganice

SUBSTANȚE REMANENTE



LANȚ TROFIC



În natură, lanţurile trofice se completează şi se

integrează reciproc formând rețele trofice.

ECOSISTEM



Deoarece biotopul şi biocenoza suferă schimbări
permanente, ecosistemul nu este static, ci cunoaşte un
dinamism continuu.
Variaţiile din ecosistem:
- ritmice (schimbări periodice ciclice - variaţia ciclică a

temperaturilor - zi-noapte, vară-iarnă, succesiunea duratei
luminii - în 24 de ore, în funcţie de alternanţa anotimpurilor,
variaţia sezonieră a biocenozei - faze de vegetaţie,
hibernare, migraţie, reproducere, etc.)

- aritmice (schimbări bruşte neprevăzute - furtuni, creşterea
sau scăderea bruscă a temperaturilor, incendii, inundaţii,
etc.)

DINAMICĂ



În faţa tuturor modificărilor accidentale sau previzibile,
dacă sunt naturale, ecosistemul ca unitate funcţională,
posedă mecanisme de autoreglare, reuşind mai repede
sau mai târziu să-şi recapete echilibrul.

Principala funcţie a unui ecosistem este aceea de
autoreglare, în vederea menţinerii echilibrului, în
condiţiile variabilităţii factorilor locali (echilibru
dinamic).

Cu cât nodurile de reţea sunt mai multe, cu atât reţeaua
trofică este mai stabilă, deoarece funcţia de autoreglare
a ecosistemului, prin abundenţa posibilităţilor
nutriţionale, creşte.

ECHILIBRU



AGRICULTURĂ –
vulnerabilități

• modificări ale ecosistemelor prin 
schimbări în utilizarea terenurilor -
reducerea biodiversităţii;

• producerea de gaze cu efect de seră 
(dioxid de azot, metan) în depozite de 
deșeuri. 



AGRICULTURĂ –
măsuri

• crearea unui sistem 
naţional de monitorizare; 

• reducerea riscului de 
inundaţii;

• sprijinirea fermierilor 
pentru a face faţă 
pierderilor din producţia 
agricolă;

• creşterea investiţiilor în 
infrastructura 
îmbunătăţirilor funciare şi 
în managementul apei, 
producerea de biogaz



PĂDURI –
vulnerabilități

• în zonele de deal, scăderea
precipitaţiilor şi creşterea
temperaturilor au provocat un
declin drastic al productivităţii
forestiere şi diversităţii pădurilor;

• în zonele montane, pădurile au
fost şi sunt grav afectate de
vânturile tot mai puternice şi mai
frecvente şi de zăpada excesivă;

• pădurile sunt decimate de noi
dăunători care s-au adaptat la
temperaturile mai ridicate şi la
secetă;

• incendiile pădurilor, provoacă
daune semnificative şi pun în
pericol vieţi omeneşti.



PĂDURI –
măsuri

• crearea unui sistem naţional de monitorizare;

• creșterea suprafeței de pădure, limitarea
defrișărilor;

• asigurarea stării de sănătate a pădurilor.



BIODIVERSITATE 
– vulnerabilități

• proliferarea speciilor alogene
invazive în detrimentul celor
autohtone;

Heracleum mantegazzianum

• afectarea echilibrului semi-stabil
dintre diferitele specii constitutive
şi factorii abiotici -dispariția unor
specii.

Rutbeckia hirta

Solidago canadiensis

Ambrosia artemisiifolia

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Rudbeckia_hirta.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Rudbeckia_hirta.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Solidago_canadensis_20050815_248.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Solidago_canadensis_20050815_248.jpg


BIODIVERSITATE 
– măsuri

• crearea unui sistem naţional
de monitorizare a speciilor
ameninţate;

• limitarea proliferării speciilor
alogene invazive;

• elaborarea unor planuri
speciale de management al
habitatelor naturale în scopul
prevenirii şi limitării
procesului de degradare a
acestor habitate;

• conectarea zonelor de
conservare în scopul
îmbunătăţirii opţiunilor de
migrare pentru specii –
coridoare ecologice.



Pentru a implementa măsurile de

adaptare la efectele schimbărilor

climatice trebuie realizată o evaluare a

daunelor provocate de schimbările

climatice în sectoarele amintite.

Potrivit specialiştilor, în prezent nu

există asemenea estimări, din cauza

lipsei unei monitorizări adecvate.

MONITORIZARE



Contribuții ale proiectului 
Calea verde pentru dezvoltate durabilă 

în domeniul adaptării la schimbări climatice

Strategii și planuri de acțiune pentru adaptare
la schimbări climatice pentru 3 municipii din
R7C:

- Brașov
- Sibiu
- Târgu Mureș



UAT BRAȘOV

ANP:

-Muntele Tâmpa (sit de importanţă comunitară

ROSCI0120, rezervația naturală peisageră mixtă

Tâmpa -2.255)- Agenția Metropolitană pentru

Dezvoltare Durabilă Brașov

-Stejerişul Mare (rezervație naturală -2.256)

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

Brașov

-Postăvarul (sit de importanţă comunitară

ROSCI0207, rezervație naturală Postăvarul -

2.253) – Fundația Carpați

-Piatra Mare (sit de importanţă comunitară

ROSCI 0195) – Fundația Carpați

Păduri: 14647,48 ha

Suprafață agricolă: 1645,6 ha



UAT SIBIU

ANP:

-Parcul Natural Dumbrava (rezervație

naturală - 2.706) - custode DS Sibiu

-Frumoasa (ROSCI0085 și ROSPA0043

Frumoasa) –administrator C J Alba

-Insulele stepice Șura Mare - Slimnic

(ROSCI0093) - custode APM Sibiu

Păduri: 186,4 ha

Suprafață agricolă: 907,8 ha



UAT TÂRGU MUREȘ

ANP:
-Pădurea Tg. Mureș

(ROSCI 0342)

Păduri: aprox. 700 ha
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