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Economia 

circulară 

O „economie” reprezintă ceva 

mai mult decât un simplu proces 

biologic. Este un sistem complex 

dependent de activitățile umane 

și influențat de modul în care 

interacționează cu relațiile 

societale.  

 

Mai mult, o „economie circulară” 

este un sistem în care în care 

interacțiunea dintre elementele 

biologice/naturale și factorii economici 

este analizată și evaluate din 

perspectiva activităților umane. Acest 

lucru este foarte bine descris prin 

principiile clasice de sustenabilitate 

(durabilitate): cercurile parțial 

suprapuse ale biodiversității (natura), 

economiei (piața) și comunității 

(societatea).  

 

 

 
 

 Triunghiul FOCULUI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triunghiul focului este un concept 
esențial pentru a înțelege 
incendiile, modul în care se 
produc și se răspândesc. 
Combustibilul vegetal este un 
material care poate arde în 
amplasamentul său atunci când 
este supus condițiilor de incendiu. 

Focul este declanșat de 
prezența unei surse intense 
de căldură manifestate 
asupra combustibilului în 
prezența oxigenului până 
când ajunge la punctul de 
aprindere și începe să ardă. 

 

 www.careforest.eu 

 

Proverbe referitoare la pădure
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Nu vezi pădurea din cauza 

copacilor 

 

✓ Cum strigi în pădure așa vine 

ecoul  

 

✓ Cu cât pădurea e mai mică cu 

atât pare iepurele mai mare  

✓ Cu cât pădurea e mai mică cu 

atât pare iepurele mai mare  

 

✓ Coroana arborelui este 

acoperișul celui sărac, dar chiar 

și el îl evită atunci când este 

furtună 
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Resurse 

Ecologie 

Cum se creează o pădure 

www.youtube.com/watch?v=PkVZBS
KdwQM 

Ce s-ar întâmpla dacă albinele ar 
dispărea? 

www.youtube.com/watch?v=JilYBVr
FiLA 

Managementul durabil al 
pădurilor 

Cum stopăm schimbările climatice 

www.youtube.com/watch?v=-
cV8qFbTTig 

Pădure sustenabilă – Modelul suedez 

www.youtube.com/watch?v=D0uAIOT
66Wo 

Întâlnirea on-line a partenerilor 
proiectului - 13 octombrie 2020 

Întrucât fiecare partener a 

finalizat capitolul alocat din E-

book, s-a stabilit ca aceste capitole 

să fie completate cu informații 

specifice țărilor partenere în 

proiect.  Astfel, în următoarea 

perioadă partenerii vor transmite 

informații de la national pentru 

definitivarea conținutului E-

book-ului. 

 
 

Partnerii au abordat și tema Raportului 

Intermediar ce trebuie transmis 

finanțatorului. 

Referitor la cursul de formare pentru cadre 

didactice, la nivelul parteneriatului s-a 

decis, având în vedere condițiile 

pandemice existente, ca acest curs să fie 

amânat în speranța posibilității organizării 

lui în condiții optime (față în față). În cazul 

în care evoluția pandemiei nu va permite 

acest fapt nici la începutul anului 2021, 

formarea va avea loc on-line. 

 

 

 
Biodiversitate 

 

 

Pădurea furnizează diverse 
produse necesare omului, de 
la materii prime precum 
lemnul și rășina la apă 
potabilă și energie (obținută 
prin arderea combustibililor 
fosili și a lemnului) precum 
și alimente și substanțe 
utilizate în industria 
farmaceutică și cea a 
cosmeticelor. Și, desigur, 
aerul curat pe care îl 
respirăm! 

Cu toate acestea, nu tot ceea 
ce pădurea produce este 
palpabil și vizibil cu ochiul 
liber!  

Pădurile contribuie, de 
asemenea, la calitatea 
apei pe care o bem prin 
filtrarea poluanților și 
a agenților patogeni și 
joacă un rol esențial în 
controlarea eroziunii 
solului și purificarea 
atmosferei (preiau 
gazele cu efect de seră și 
eliberează oxigen). 

În plus, pădurea are un 
impact direct asupra 
societății: fie prin locurile de 
muncă existente în 
silvicultură, fie prin faptul 
că ambianța sa contribuie 
direct la îmbunătățirea 
stării de bine a 
populației. 

 

 www.careforest.eu 
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Pădurile și 
schimbările 

climatice
 

 

 

 

 

Deși unele aspecte privind 
schimbările climatice sunt 
încă neclare, există un 
consens general între 
oamenii de știință și 
organizațiile științifice din 
lume asupra faptului că 
planeta se confruntă cu o 
creștere globală a tempe-
raturilor și că umanitatea 
este responsabilă în mare 
măsură pentru acest fapt. 

Pădurea este influențată 
și/sau afectată de diverse 
fenomene ale naturii, însă 
de cele mai multe ori, ea 
poate contracara efectele 
negative ale acestora, fiind 
capabilă să se regenereze 
rapid. 

Fenomenele naturale 
extreme sunt din ce în ce 
mai frecvente în ultimele 
decenii. Acestea au efecte 
devastatoare atât asupra 
comunităților umane cât 
și asupra pădurilor 
(secetă, daune cauzate de 
vijelii, incendii), redu-
cându-le capacitatea de a 
lupta cu dăunători și boli 
și, deci, de a se regenera. 

În ceea ce privește 
ecosistemele forestiere, 
schimbările climatice au 
efecte directe asupra 
structurii acestora prin 
schimbarea distribuției 
speciilor, slăbind astfel 
capacitatea lor de adapta-
re și de rezistență.  

 

Metaforic vorbind, 
pădurile sunt ca niște 
canari într-o mină de 
cărbune deoarece, la 
scară globală, sunt foarte 
sensibile la schimbările 
climatice. 

Pădurea poate fi 
influențată chiar și de 
creșteri mici ale 
temperaturilor medii 
anuale. Aceste schimbări 
pot favoriza extinderea 
unor specii arboricole 
dincolo de aria lor 
geografică „normală” și 
acapararea unor areale 
noi, cu efecte negative 
directe asupra speciilor 
locale mai sensibile. În 
cele din urmă, speciile 
locale mai puțin 
rezistente riscă să 
dispară sub presiunea 
speciilor invazive. 

Nu este greu să ne 
imaginăm că, în fața 
acestor fenomene, pă-
duri întregi se „mută” în 
locuri unde găsesc 
condiții mai favorabile. 
Multe păduri migrează 
din ce în ce mai aproape 
de polul nord și polul sud 
sau către altitudini mai 
mari. 

În zonele care sunt deja 
supuse unor condiții 
climaterice stresante, 
cum ar fi seceta, pădurile 
formate din specii care se 
perpetuează cu dificul-
tate riscă să dispară în 
întregime.  

 

Însă, același fenomen se 
poate întâmpla și în 
zonele umede. Creșterea 
nivelului mării ca urmare 
a topirii calotei glaciare și 
a extinderii oceanelor 
reprezintă o amenințare 
directă pentru pădurile 
de coastă.  

Ținând cont de faptul că 
creșterea biomasei fo-
restiere depinde de locul 
în care aceasta se 
dezvoltă, schimbările 
climatice o pot influența 
fie prin accentuarea 
ritmului de creștere fie 
prin scăderea acestuia. 
Însă, în majoritatea 
cazurilor pădurile sunt 
vulnerabile la aceste 
situații perturbatoare.  

De exemplu, schimbarea 
temperaturilor medii 
influențează ciclul de 
viață al organismelor din 
păduri. Fenomenele de 
primăvară, cum ar fi 
creșterea sau înflorirea, 
se petrec mai devreme 
decât de obicei ceea ce 
poate crește riscul de 
vătămare cauzat de 
evenimente precum 
înghețul de primăvară.  

În plus, diverse 
organisme din păduri pot 
reacționa cu totul diferit 
în fața acestor schimbări, 
fapt ce poate duce la 
perturbarea funcțiilor 
ecologice esențiale. 

 
  

Evenimente viitoare 
 
 
 
Întâlnirea on-line a partenerilor: 17 Noiembrie 
 
Evenimente de multiplicare 

Norvegia - Martie 2021 

România - Aprilie 2021 

Portugalia - Mai 2021 

 

Activitate de învățare – curs de formare pentru 

profesori 

 
Santiago de Compostela – Martie 2021 

 

    

 

 

 

https://www.facebook.com/CareForestKA201
https://twitter.com/CareForestKA201
https://www.instagram.com/careforestproject/

