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„Conservarea naturii va  deveni eficientă şi reală numai atunci când va face parte integrantă din 
filozofia şi comportamentul tuturor” 
 

                                      Din Proclamaţia Conferinţei Naţiunilor Unite 
                                          pentru Mediul Înconjurător, Stockholm, 5-16 iunie 1972 

 

 Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în 
contextul adoptării unui nou instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului 
Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieţii de pe 
pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, 
diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.  

În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii cu consecinţe 
profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor.  

Valoarea economică a biodiversităţii devine evidentă prin utilizarea directă a 
componentelor sale: resursele naturale neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. şi 
resursele naturale regenerabile – speciile de plante şi animale utilizate ca hrană, pentru 
producerea de energie sau pentru extragerea unor substanţe, cum ar fi cele utilizate în industia 
farmaceutică sau cosmetică. În prezent nu se poate spune că se cunosc toate valenţele vreunei 
specii şi modul în care ele pot fi utilizate sau accesate în viitor, astfel că pierderea oricăreia 
dintre ele limitează oportunităţile de dezvoltare a umanităţii şi de utilizare eficientă a resurselor 
naturale. 

Biodiversitatea are un rol important în viaţa fiecărei societăţi, reflectându-se în cultura şi 
spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiţii şi practici de utilizare a 
terenurilor şi a resurselor etc.).  

Valoarea estetică a biodiversităţii este o necesitate umană fundamentală, peisajele 
naturale şi culturale fiind baza dezvoltării turismului. 

Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare intrinsecă 
inestimabilă, iar societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a 
acestora. 
Ameninţări directe asupra biodiversităţii în România: 
-Conversia terenurilor  
-Speciile invazive  
-Exploatarea neadecvată a resurselor neregenerabile  
-Supraexploatarea resurselor naturale  
-Extinderea şi dezvoltarea aşezărilor umane  
-Dezvoltarea infrastructurii  
-Schimbările climatice  
- Poluarea  
-Lucrările hidrotehnice  

Acţiunea omului asupra biosferei are atât efect distructiv (prin reducerea numerică a 
populaţiilor şi speciilor) cât şi constructiv (creşterea biomasei, formare de biocenoze noi, etc). 

Deteriorări ale mediului au existat în tot trecutul geologic, provocate de cauze naturale 
dar şi de dezvoltarea societăţii omeneşti, a tehnicii şi ştiinţei. 



Necesitatea protejării şi conservării biodiversităţii poate fi argumentată şi prin sublinierea rolului 
bine stabilit a speciilor în cadrul ecosistemelor, dispariţia sau înmulţirea exagerată a unei specii 
antrenând modificări ale efectivelor altor specii. Ocrotirea, chiar şi a unei singure specii, nu 
poate fi ruptă de ocrotirea mediului său, de conservarea biocenozei din care face parte. 
Teritoriile în care se păstrează sub protecţia legii ecosisteme naturale, cu întreaga lor floră şi 
faună spontană, sunt rezervaţiile naturale sau parcurile naţionale. 

Ocrotirea naturii nu înseamnă întoarcerea la natura preistorică, ci crearea unor noi 
echilibre ale mediului înconjurător în care omul să-şi desfăşoare mai departe progresele 
civilizaţiei, folosind raţional resursele naturale pentru crearea condiţiilor de confort. 
Bogăţia fondului natural şi a habitatelor reprezintă un element de mare valoare pentru calitatea 
vieţii noastre. Şi mai important este că aceste zone joacă un rol critic în reglarea sistemelor 
naturale (circuitul apei, a climei) şi unele resurse naturale de care societatea noastră depinde. 
Valoarea economică a acestor „servicii de ecosistem” este covârşitor mai mare comparativ cu 
costul necesar protejării şi conservării lor. Noi, însă avem tendinţa de a considera aceste servicii 
ca fiind gratis şi neepuizabile. În mod normal conştientizăm şi apreciem valoarea lor în 
momentul unor accidente suferite de aceste sisteme rezultând dezastre naturale, inundaţii etc. 
Pierderea biodiversităţii nu înseamnă doar dispariţia unor peisaje, animale, păsări sau plante. 
Biodiversitatea este esenţială pentru prosperitatea economică, securitatea, sănătatea şi alte 
aspecte ale vieţii noastre. De exemplu, biodiversitatea globală stă la baza a peste 25% dintre 
medicamentele pe care le folosim. 

În fiecare an, în 22 mai, se celebrează Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice, 
marcând astfel semnarea la Rio de Janeiro ( în anul 1992) a Convenţiei privind diversitatea 
biologică, elaborată sub egida “Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu” şi ratificată de 
Parlamentul României prin Legea 58/1994. 
În sprijinul prevederilor Convenţiei privind Diversitatea Biologică, Comisia Europeană s-a 
angajat încă din 2001 la stoparea declinului biodiversităţii în Uniunea Europeană, precum şi la 
reconstrucţia din punct de vedere ecologic a unor habitate şi sisteme naturale. Unul din 
principalele mecanisme prin care CE contribuie la stoparea biodiversității este reprezentat de 
reţeaua ecologică Natura 2000, reţea care constituie pilonul central al politicii UE în domeniul 
naturii și biodiversității. Scopul său este acela de a conserva pe termen lung  habitatele şi speciile 
de interes comunitar ameninţate la nivelul UE. La aceasta dată, în România, reţeaua Natura 
2000 însumează 22,68% din suprafaţa ţării. 

Cei mai numeroşi cercetători din domeniul ecologiei susţin că natura, deşi creaţie a lui 
Dumnezeu ca şi omul însuşi, s-ar fi simţit mai bine fără specia lider căreia i-a dat naştere. Creaţie 
unică în perimetrul planetei, biosfera, cu ecosistemele, biosul şi biotopurile sale, a fost 
surprinzător de complexă şi diversă. Apărută din natură, specia Homo Sapiens şi-a devorat încet 
şi sigur mama care i-a dat naştere cu o voracitate rar întâlnită la alte specii ale pământului.  
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