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PARTEA I: MEDIUL

PART I: THE ENVIRONMENT

Cu toții am auzit cuvântul „Mediu”. Îl folosim chiar foarte des, în expresii cum ar fi mediul înconjurător,
mediul natural, mediul urban sau mediul de lucru. Însă ce înțelegem mai exact prin mediu? Ce sens are
acest cuvânt, ca să îl putem folosi în expresii atât de diferite? Răspunsul este chiar simplu: mediul este
un context. Poate fi un context profesional, cum este mediul de lucru, sau un context spațial, cum este
mediul înconjurător.

We’ve all heard the word “Environment”. We actually use it quite often, in expressions like the
surrounding environment, the natural environment, the urban environment or the work environment.
But what does it actually mean to us? How come this word can be used in so many different ways?
The answer is quite simple: the environment is a context. It can be a professional context like the
work environment, or a spatial context like the surrounding environment.

Noțiunea de mediu este una foarte importantă. Oare pentru că trăim într–un mediu și interacționăm
cu multe altele? Sau mai degrabă, pentru că noi înșine facem parte din mediu și suntem unul dintre
componentele lui. Asta înseamnă că influențăm și suntem la rândul nostru influențați de toate celelalte
componente care alcătuiesc lumea din care facem parte. Cea mai cuprinzătoare noțiune este aceea
de mediu înconjurător, care, așa cum sugerează numele, cuprinde absolut tot ce există: roci, ape, aer,
atmosferă, plante, animale și oameni. Cuprinde elemente naturale, elemente culturale, elemente sociale.
Cuprinde lucruri tangibile, pe care le putem vedea, dar și lucruri intangibile precum povești ori în cazul
rocilor, istorii de mult trecute ale Pământului.

This is a very important notion. Is it because we are living in an environment and interact with
many others? Or could it be because we ourselves are part of this environment and are actually
one of its components? This means that we are influencing it and that we, in turn, are influenced by
all the other components that make the world we are a part of. The most comprehensive notion is that
of environment which, as the name suggests, comprises everything: rocks, water, air, atmosphere,
plants, animals and people. It includes natural elements, cultural elements and social elements. It
includes tangible things that are visible to us, but also intangible things like stories or when it comes
to rocks, a long forgotten history of the Earth’s past.

Ca parte a mediului trebuie să învățăm cum să interacționăm cu toate celelalte elemente. De ce?
Pentru că acestea ne pot fi în egală măsură resurse, dar și riscuri. Pot fi resurse de care să beneficiem
numai noi, sau resurse de care să beneficieze și restul componentelor mediului, dar și generațiile
viitoare. Totul depinde de abordarea noastră față de lumea în care trăim!

As a part of the environment we have to learn how to interact with all the other elements. Why?
Because they can be resources but also risks. They can be resources that are beneficial only to us or
they can be beneficial for the rest of the environment components, as well as for future generations. It
all depends on our approach towards the world we live in!

4

Ghid de folosire a Mediului ‖ Environmental User Guide

Ghid de folosire a Mediului ‖ Environmental User Guide

5

ROCILE

ROCKS

Rocile alcătuiesc fundamentul lumii, formează
planeta și sunt substratul pe care viața și
fenomenele naturale se desfășoară. Din roci
izvorăște apa, din roci se formează solul în
care plantele își înfig rădăcinile, pe roci clădim
fundațiile clădirilor, și tot din roci extragem
substanțele minerale care ne–au permis
să avansăm tehnologic. Orice smartphone,
televizor sau computer funcționează pe baza
unor minerale care au fost scoase din pietre.
Mai mult decât atât, există roci pe care le
mâncăm, cum este sarea, sau roci pe care le
bem, exemplul fiind gheața după ce o topim.

Rocks form the foundation of the world, they
form the planet and represent the bedrock on
which life and natural phenomena take place.
Water flows out of rocks, rocks form the soil
that allows plants to anchor their roots, they are
the foundation on which we build our buildings
and they are the source for all the mineral
substances that allow us to grow technologically.
Every smartphone, TV or computer works
thanks to some minerals that have been
extracted from rocks. Moreover, we eat some
rocks like salt, or even drink them, like ice
after it’s been melted.

Putem privi rocile prin analogie cu ființele vii:
așa cum organismele sunt formate din celule,
așa rocile sunt formate din unul sau mai multe
specii minerale. Proprietățile chimice, fizice
și dispunerea acestor minerale constrâng
proprietățile rocilor. Astfel, există roci dure
cum e bazaltul și roci plastice cum sunt
argilele, există roci consolidate cum e calcarul
și roci neconsolidate cum e nisipul, există roci
permeabile care permit apei să curgă prin ele,
cum e gresia, sau roci impermeabile care opresc
curgerea apei, cum e argila. În natură sunt roci
magnetice, sunt roci care conduc rapid curentul
electric sau roci care izolează electric, cum e
sarea. Există de asemenea roci radioactive, există
roci care se umflă în prezența umidității sau
roci care se înmoaie la vibrații. Există roci care
se topesc la temperaturi foarte înalte și roci care
se topesc la temperaturi mici. Sunt o mulțime
de proprietăți pe care, dacă le înțelegem, le
putem folosi în avantajul nostru! Sau măcar
ne putem proteja de hazarde: nu am dori să
ne clădim casa pe o rocă tixotropică, care se
fluidizează la cutremure, și nici pe o rocă care
este dizolvată de apă, cum e sarea! În niciun
caz nu am vrea să locuim la poalele unui deal
format din roci neconsolidate, care ar putea
oricând să alunece! Te–ai uitat vreodată ce roci
ai în jurul casei, și ce proprietăți au ele? Dacă
ar fi să îți construiești casa, ce loc ai alege?

We can compare rocks to living beings: just like
organisms are formed of cells, rocks consist of
one or several species of minerals. The chemical
and physical properties, as well as the layout of
these minerals, constrain the properties of the
rocks. Therefore, there are hard rocks like basalt
and plastic rocks like clays, there are consolidated
rocks like limestone and unconsolidated rocks
like sand, there are rocks that allow water to
flow through and impermeable rocks like clay
that stop water. In nature there are magnetic
rocks, electrically conductive rocks or rocks
that are electrical insulators, like salt is. There
are also radioactive rocks, rocks that expand in
the presence of humidity or rocks that become
soft as a response to vibrations. There are rocks
that melt at very high temperatures and rocks
that melt at low temperatures. There are a lot
of properties that, if properly understood, can
be used in our favour! Or that can at least help
us protect ourselves from hazards: we wouldn’t
want to build our house on a thixotropic rock
that becomes fluid when earthquakes occur, or
on a rock like salt that is dissolved by water!
We definitely wouldn’t want to live at the foot
of a hill made out of unconsolidated rocks that
could slide at any time! Have you ever looked
around your backyard to see what rocks are
there and what properties they have? If you were
to build a house, what spot would you choose?

Răzvan–Gabriel Popa
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Mai este un lucru foarte important! Rocile se
formează încontinuu de peste 4.5 miliarde de
ani. Asta înseamnă că fiecare rocă reflectă niște
evenimente care au avut loc într–un anumit loc,
într–o anumită perioadă de timp. Fiecare rocă
este o pagină din cartea de istorie a Pământului!
În Ținutul Buzăului avem roci care înregistrează
evoluția locului în ultimele 40 de milioane de ani!
Astfel, putem ști că aici a fost o mare adâncă,
apoi o mare de mică adâncime, un mediu litoral,
au fost delte, apoi lacuri și acum sunt munți!
Fosilele prezervate în roci ne pot spune chiar și
ce animale ori plante au trăit pe aici, în trecutul
geologic.

And there is another very important thing!
Rocks have been continuously forming for over
4.5 billion years. This means that every rock
records some events that happened in a certain
place, at a certain time. Each rock is a page in
Earth’s history book! In Buzău Land we have
rocks that record the evolution of this area for
the last 40 million years! That’s how we know
that there used to be a deep sea here, followed
by a shallow sea, a coastal environment, deltas,
lakes and now mountains! The fossils preserved
in rocks can even tell us what kind of animals
or plants used to live here throughout the
geologic past.

Tu ai încercat vreodată să cauți fosile? În ce fel
de roci ai căuta?

Have you ever tried looking for fossils? In what
kind of rocks would you search?

Ghid de folosire a Mediului ‖ Environmental User Guide
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APA

WATER

Apa e prezentă în toate învelișurile Pământului:
nu doar în hidrosferă, ci şi în atmosferă, biosferă
şi litosferă. Apa deţine remarcabila proprietate
de a–şi putea modifica starea de agregare –
lichidă, solidă sau de vapori – în domeniul de
temperaturi şi presiuni care se întâlnesc pe
planeta noastră. Această proprietate, împreună
cu largul spectru acoperit de capacitatea de
dizolvare a apei lichide, fac ca această substanţă
chimică să fie cel mai important transportator
de masă şi energie de pe Pământ. În acest
context, apa lichidă – cea pe care o bem, o
folosim la spălat, sau la gătit – reprezintă, de
fapt, cea mai vulnerabilă stare a apei.

Water is present in all of Earth’s layers: not only
in the hydrosphere, but also in the atmosphere,
biosphere and lithosphere. This substance
has the remarkable property of being able
to change its physical state – liquid, solid, or
gaseous – in the exact range of temperatures
and pressures that are normal for our planet.
This property, together with the capacity of
water to dissolve a long list of elements, makes
this chemical substance the most important
transporter of mass and energy on Earth. In
this context, liquid water – the one we usually
use for drinking, washing or cooking – actually
represents water’s most vulnerable state.

Apa îşi începe călătoria sub formă de vapori
porniți de la suprafața lacurilor, a mărilor sau
a oceanelor, către văzduh. Acești vapori de apă
sunt necontaminați cu poluanți, la fel cum tot
necontaminați sunt şi stropii de ploaie ori fulgii
de zăpadă, prin intermediul cărora apa „revine
cu picioarele pe pământ”. Odată însă ce a ajuns
la suprafaţa Pământului, apa lichidă, așa–zisa
„meteorică” – adică provenită din ploaie sau din
topirea zăpezii – „se pune pe treabă”! O parte din
ea se prelinge pe suprafaţa solului, adunându–
se treptat în torente, pâraie, râuri sau fluvii. O
altă parte se infiltrează în rocile din subsol, prin
ai căror pori continuă să se deplaseze lent, în
cadrul aşa–numitelor „acvifere”, pentru ca în
final să iasă din subteran, din nou la zi. Astfel se
formează izvoarele, care în cursul lor se unesc cu
alte ape curgătoare sau stătătoare de suprafaţă.

Water begins its journey as aqueous vapour
that starts ascending from the surface of lakes,
seas or oceans towards the sky. This vapour, as
well as the raindrops or snowflakes that allow
water to „come back down to Earth” is not
contaminated with pollutants. Once it reaches
the Earth’s surface, the liquid water or the
so-called „meteoric” water – the one originating
from rain or from snowmelt – „sets to work”! A
part of it seeps on the ground surface, slowly
forming torrents, streams, brooks or rivers.
Another part infiltrates the substrate rocks,
slowly moving through their pores in the
so-called „aquifers”, so in the end it emerges
from the underground to see the light of day
again. This is how springs are formed. Along
their course the springs merge with other
flowing or standing surface waters.

Prezenţa pe Pământ a apei este cea care a
permis – cu circa 620 de milioane de ani în
urmă – apariţia, dezvoltarea şi diversificarea
organismelor vii complexe. După popularea
mărilor şi oceanelor, formele de viaţă s–au extins
şi pe uscat, rămânând însă strâns dependente
de apă. Căci apa nu este doar cel mai important
component al organismelor vii! Ea contribuie
fundamental la structurarea biosistemelor,

The presence of water on Earth is what
allowed – about 620 million years ago – the
emergence, development and diversification
of complex living organisms. After the seas
and oceans became populated, life forms have
also expanded on land, but remained closely
dependent on water. This is because water
is not only the most important component
of living organisms! It also contributes in a

Horia Mitrofan
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precum şi la metabolismul celulelor vii. Implicit,
apa condiționează nemijlocit şi existența noastră.
Ceea ce se traduce prin faptul că fiecare dintre
noi consumă anual câteva sute de metri cubi
de apă, pentru a putea trăi şi pentru a ne putea
desfăşura activităţile.

fundamental way to the bio-systems structure
and to the metabolism of living cells. By default,
water directly determines our existence: which
means that each of us needs a few hundred
cubic meters of water a year to be able to live
and to carry out our daily activities.

Ghid de folosire a Mediului ‖ Environmental User Guide
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AERUL

AIR

Atmosfera este elementul cheie care susține
viața pe Pământ! Aceasta nu este altceva decât
amestecul de gaze ce învelește o planetă sau
un corp ceresc și sunt mai multe planete care
au atmosfere. Compoziția lor însă nu e aceeași
și în funcție de ea se pot dezvolta diferite forme
de viață. Atmosfera Pământului este formată
în mare parte din nitrogen (78%), oxigen (21%),
argon (0.93%) și dioxid de carbon (0.04%), și
acest amestec poartă adeseori denumirea de
„aer”. Acesta mai conține și alte gaze în proporții
foarte mici, dar și vapori de apă, aerosoli, diferite
tipuri de praf, cenușă vulcanică sau mai nou,
compuși industriali. Aerul este foarte important
pentru om nu numai din perspectiva sănătății
și a supraviețuirii, dar și din punct de vedere
cultural și economic.

The atmosphere is the key element that sustains
all life on Earth! This is actually the gas mixture
that covers a planet or a celestial body, and
there are many planets that have atmospheres.
Their composition however is not the same, and
depending on this, various life-forms can develop.
The Earth’s atmosphere is mostly made out of
nitrogen (78%), oxygen (21%), argon (0.93%)
and carbon dioxide (0.04%), and this mixture is
commonly known as „air”. It also contains small
amounts of other gases, but also water vapours,
aerosols, different kinds of dust, volcanic ash,
or added in more recent times, industrial
compounds. Air is very important for man not
only because it is connected to his health and
survival, but also from a cultural and economic
point of view.

Atmosfera este o componentă esențială pentru
starea generală de sănătate a planetei și este
strâns legată de o rețea complexă de fenomene.
De exemplu, aerul stă în jurul Pământului
datorită gravitației, este mult mai dens la
altitudini mici și rarefiat, sau greu de respirat,
la altitudini mari! De asemenea, gazele sunt
extrem de variate și apar în diferite proporții
în funcție de locul în care te afli, calitatea
aerului fiind astfel diferită de la un loc la altul.
Gazele se mișcă, pot fi produse sau absorbite
în mod natural, iar uneori apar gaze noi pentru
atmosferă, produse de activitatea umană,
precum cloroflorocarbonul (folosit în instalațiile
de aer condiționat sau în frigidere).

The atmosphere is an essential component
for the planet’s general health and is strongly
connected to a complex network of phenomena.
For example, the air stays around Earth because
of gravity and the air is thicker at lower altitudes,
and thinner and more difficult to breathe at
higher altitudes! Its gases are also very varied and
they occur in different proportions depending
on your location, which means that the air
quality is different from one place to another.
Gases move, they can be naturally produced
or absorbed, and sometimes new gases appear
in the atmosphere like chlorofluorocarbon
that is produced by human activity (used in
the air conditioning or refrigeration systems).

Dioxidul de carbon (CO2) este un bun exemplu
pentru a ilustra legăturile dintre atmosferă și
Pământ, dar și pentru a vedea cum respiră planeta.
El variază în funcție de fotosinteza plantelor:
primăvara și vara acestea absorb dioxidul de
carbon din aer și îl folosesc pentru creștere, iar
toamna și iarna, când plantele nu cresc, aerul se
îmbogățește în CO2. Sunt multe alte relații între
aer, roci, oceane, plante, animale și activitatea

Carbon dioxide (CO2) is a good example for
illustrating the links between atmosphere
and Earth, but also for observing how the
planet breathes. It varies depending on plant
photosynthesis: during spring and summer
plants absorb carbon dioxide and use it in their
growth process, while during autumn and winter
when they are not growing, the air becomes
richer in CO2. There are many other connections
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umană care se petrec la scări diferite de timp.
De exemplu, stocarea carbonului prin formarea
rocilor este un proces mult mai lent decât stocarea
sau eliberarea carbonului prin metabolismul
plantelor sau prin activități industriale. Din
acest motiv, prin arderea cărbunilor eliberăm în
doar câteva zile o cantitate de dioxid de carbon
care a fost stocată în mii sau chiar în sute
de mii de ani!

between air and earth, oceans, plants, animals
or human activity that happen on different time
scales. For example, carbon storage through rock
formation is a lot slower than carbon storage
or release resulted from plant metabolism or
industrial activities. Therefore, when we burn
coal we release in a few days a quantity of carbon
dioxide that has been stored for thousands or
even hundreds of thousands of years!

În timp ce anumite gaze din aer ne apără de
radiații periculoase, altele permit trecerea
radiațiilor bune. Dioxidul de carbon de exemplu,
permite luminii soarelui să treacă prin atmosferă,
dar blochează o parte din radiația termică
(căldura) emisă de planetă, reflectând–o înapoi
spre suprafața Pământului. Astfel, planeta se
menține caldă, creându–se efectul de seră. Pe
de altă parte, când sunt prea multe gaze cu
efect de seră, o foarte mare parte din radiația
termică rămâne captivă în atmosferă, în timp ce
căldura continuă să vină de la Soare. Astfel, se
dezechilibrează bugetul energetic al Pământului,
pentru că prea puțină energie scapă înapoi
spre spațiu, făcându–ne planeta mult mai caldă
decât ar trebui să fie. Gazele de seră sunt benefice,
însă echilibrul trebuie menținut!

While certain atmosphere gases protect us from
dangerous radiation, others allow good radiation
to pass through. Carbon dioxide, for example,
allows the sunlight to enter the atmosphere but
blocks a part of the thermal radiation (heat)
emitted by the planet, reflecting it back to its
surface. This is how the planet keeps warm and
how the greenhouse effect is created. On the
other hand, when there are too many greenhouse
gases, a large part of the thermal radiation stays
trapped in the atmosphere while the heat from
the Sun keeps on coming. Thus, because too little
energy gets back into space the Earth’s energy
budget becomes unbalanced, making our planet
warmer than it should be. Greenhouse gases are
beneficial, but there has to be a balance!
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PLANTELE

PLANTS

Îți poți imagina o lume fără plante? Ar arăta
probabil ca deșertul Sahara, sau ca Antarctica.
Însă în primul rând, ar trebui să îți imaginezi
o lume în care aerul e lipsit de oxigen! Sunt
o mulțime de exemple, chiar în sistemul nostru
solar. Însă știai că la un moment dat, chiar și
atmosfera Pământului a fost aproape lipsită
de oxigen? Așa au fost primele 2 miliarde de
ani din istoria planetei noastre, când aerul
conținea aproape numai dioxid de carbon.
Uscatul și oceanele erau locuite doar de
bacterii. Au apărut însă primele ființe
fotosintetizante, cyanobacteriile, care au început
să consume dioxidul de carbon și să emane
oxigen. Ce crezi că s–a întâmplat atunci? A avut
loc prima mare extincție globală. Schimbarea
calității atmosferei a dus la dispariția multora
dintre speciile lumii vechi, și a pavat calea
către apariția primelor organisme complexe și
către evoluția mediului, așa cum îl percepem
astăzi.

Can you imagine a world without plants? It
would probably look like the Sahara desert or
like Antarctica. But firstly, you should imagine
a world where there is no oxygen in the air!
There are many examples, even in our solar
system. Did you know that at a certain point
even the Earth’s atmosphere was almost anoxic?
This happened during the first 2 billion years
of our planet’s history, when the air consisted
almost entirely of carbon dioxide. The land and
the oceans were inhabited only by bacteria.
Then came the first photosynthetic beings, the
cyanobacteria that started using carbon dioxide
and emanated oxygen. What do you think
happened then? The first global extinction took
place. The change in the atmosphere composition
led to the disappearance of many species that
inhabited the old world and paved the way for
the appearance of the first complex organisms
and for the evolution of the environment, as we
know it today.

De ce sunt plantele atât de importante? În
primul rând pentru că trăim într–o lume
modificată de ele, nu numai prin producerea
oxigenului, dar și prin extracția și fixarea
dioxidului de carbon din aer. Fără ele, procesele
geologice ar readuce atmosfera aproape de
condițiile inițiale, care nu sunt prielnice vieții
așa cum o știm noi. Acest proces ar fi accelerat
de respirația animalelor și de activitățile
omului. De fapt, activitățile umane au
devenit atât de intense, încât incluzând și
defrișările, plantele aproape că nu fac față.
Astfel, atmosfera se modifică într–un ritm
pe care îl resimțim prin încălzirile globale.

Why are plants so important? First of all because
we live in a world that has been changed by
them, not only by the production of oxygen, but
also through the extraction and assimilation of
carbon dioxide from the air. Without them, the
geological processes would bring the atmosphere
close to its initial conditions that are not
favourable for life as we know it. This process
would be accelerated by animal respiration and
by human activities. In fact, human activities
also including deforestation have become so
intense that plants can barely cope with them.
Thus, the atmosphere changes at a rate reflected
by global warming.

Plantele mai au și rolul de a regla umiditatea
și de a controla temperatura. Ele reprezintă
sursa de hrană primară a lanțului trofic
animal și o sursă importantă de hrană
pentru omenire. Dacă punem la socoteală
că plantele oferă adăpost și formează

Plants also have the role of adjusting the
humidity and controlling the temperature.
They represent the primary food source of
the animal food chain and an important food
source for mankind. If we take into account
that plants provide protection and create
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habitate pentru multe animale și insecte, rolul
lor în mediu devine covârșitor! Să mai amintim
oare că plantele reprezintă sursa pentru multe
medicamente, ceaiuri, condimente, uleiuri,
vopseluri, material lemnos pentru construcție
sau foc, și chiar materiale textile, cum este
bumbacul?

habitats for animals and insects, their role in the
environment becomes overwhelming! Should
we also mention that plants represent the main
source for numerous drugs, teas, spices, oils or
paints, that they provide wood for construction
or fire and that they are a source for textiles like
cotton?

Este esențial să protejăm vegetația, indiferent
că e vorba de pajiști, tufărișuri sau păduri. Atunci
când le folosim trebuie să o facem cu moderație,
astfel încât să le dăm șansa să se regenereze sau
chiar să le ajutăm. Chiar dacă avem de gând să
replantăm, nu trebuie niciodată să exploatăm
o zonă până la epuizare pentru că distrugem
ecosistemul. Chiar și după refacerea vegetației,
acestuia îi ia mulți ani să își revină. Oricând
plantăm, trebuie să o facem cu grijă! Există
întotdeauna riscul de a introduce o specie
invazivă, străină ecosistemului în care a fost
plantată. Este posibil ca specia să nu se adapteze
bine sau chiar să dispară, dar există posibilitatea
ca ea să prospere și să se dezvolte excesiv.
Asta conduce la dispariția plantelor locale și la
alterarea mediului.

It’s vital that we protect plants, whether it’s
meadows, shrubs or forests. When we use plants,
we have to do it in moderation, so that we give
them a chance to regenerate, or even help them
with it. Even if we plan to replant, we must
never exploit an area to the point of exhaustion,
because we are destroying the ecosystem. Even
after the vegetation grows back, the ecosystem
takes many years to recover. We have to be
very careful when we plant! There is always the
risk of introducing an invasive species, which
is foreign to the ecosystem. The species may
not adapt well or may even disappear, but there
is also the possibility that it will thrive and
grow excessively. This leads to the disappearance
of local plant species and endangers the
environment.
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ANIMALELE

ANIMALS

Animalele așa cum le definim noi, ca ființe
complexe multicelulare, au apărut pentru prima
dată pe Pământ acum circa 620 de milioane de
ani! Au trăit în mări și apoi, acum aproape 440
de milioane de ani au colonizat încetul cu încetul
uscatul. De ce sunt animalele atât de importante?
Pentru că prin simpla lor existență au influențat
și modificat mediul. Noi trăim chiar în mediul
modificat de animale și putem trăi numai
mulțumită lor. Dispariția acestora ne–ar afecta
în moduri greu de imaginat și ar cauza probabil
și extincția noastră.

Animals, in the sense of complex multicellular
beings, first appeared on Earth about 620
million years ago! They used to live in seas
and then, almost 440 million years ago, they
slowly started to colonise the dry land! But
why are they so important? Because through
their sheer existence, animals have influenced
and changed the environment. We are living in
the environment changed by them, and we can
live only because of them. Their disappearance
would affect us in ways we can’t even imagine
and would probably lead to our extinction.

Animalele trăiesc alături de plante, în ecosisteme.
Într–un ecosistem fiecare ființă are un anumit
rol, fie că aduce un serviciu precum polenizarea
sau transportul semințelor, fie că menține
echilibrul celorlalte specii prin stabilirea unui
lanț trofic. Este ca un mecanism extrem de
delicat, în care fiecare organism este o rotiță.
Ecosistemele și lanțurile trofice pot fi afectate
de diferite evenimente, fie că sunt naturale
precum glaciațiunile, erupțiile vulcanice sau
impacturile meteorice, fie că sunt cauzate de
oameni: defrișări, reducerea habitatelor naturale,
vânătoarea excesivă, poluarea mediului,
schimbările climatice sau introducerea unor
specii străine, invazive. Când se întâmplă așa
ceva, unele animale nu se pot adapta și dispar,
migrează, sau scade numărul indivizilor. Un
astfel de dezechilibru afectează întreg lanțul
trofic: tot ceea ce e deasupra piramidei va
suferi de foame și va căuta noi surse de hrană,
inclusiv prin invadarea gospodăriilor umane,
iar nivelele inferioare se vor dezvolta excesiv,
căci nu mai sunt controlate de specia afectată.
Când dispar prădătorii, rozătoarele se înmulțesc
excesiv și pot deterioara habitatele, ba chiar
dăunează și culturilor agricole. Când nu mai
sunt destule erbivore sau când habitatele sunt
prea mici, urșii și lupii ne vor vizita ogrăzile!
Când dispare o simplă insectă, plantele nu mai
sunt polenizate și toate ființele care se hrănesc
cu ele vor fi afectate, și mai departe afectează

Animals and plants form ecosystems. In an
ecosystem, each being has a role to play, whether
it brings a service such as pollination or seed
transport, or maintains the balance of other
species through trophic chains. It’s like an
extremely delicate mechanism, where each
organism is a wheel. Ecosystems and trophic
chains can be affected by different events,
whether they are natural, like ice ages, volcanic
eruptions or meteor impacts, or caused
by humans: deforestation, natural habitat
reduction, excessive hunting, environmental
pollution, climate change, or the introduction
of foreign, invasive species. When this happens,
some animals can't adapt so they disappear,
migrate, or they decrease in number. Such
an imbalance affects the entire food chain:
everything above the pyramid will suffer from
hunger and search for new food sources (even
by invading households), while the lower levels
will grow excessively, because they will no
longer be controlled by the affected species.
When predators disappear, rodent populations
become excessively large and can damage the
habitats and even harm crops. When there are
not enough ruminants or when the habitats
are too small, bears and wolves start paying us
unexpected visits! When an insect disappears,
some plants are no longer pollinated, and the
beings feeding on these plants are affected.
This further affects the top of the food chain.
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vârfurile piramidei trofice. Chiar și o muscă
este importantă în natură! De–a lungul istoriei
Pământului, au existat multe lanțuri trofice și
multe tipuri de animale. Atunci când fenomenele
naturale au destabilizat echilibrul ecosistemelor
au avut loc extincții și evoluții: unele animale au
dispărut, iar altele și–au căutat o altă nișă sau
un alt habitat și s–au adaptat, dând naștere unor
noi specii. Un bun exemplu sunt dinozaurii. Așa
este, nu toți dinozaurii au dispărut, ci unii au
evoluat și acum ciripesc prin copaci! Așa se face
că odată, planeta noastră a fost populată de
insecte și de ciuperci uriașe, apoi de dinozauri,
de mamifere uriașe și acum, de ceea ce vedem în
jurul nostru.

Even a fly has a role to play in nature! Throughout
the Earth’s history, there have been many
trophic chains and many animal species.
When natural phenomena have destabilized
the ecosystem balance, extinctions and
evolutions have taken place: some animals have
disappeared, others have searched for another
niche or habitat and have adapted, giving birth
to new species. A good example is that of the
dinosaurs. That's right, not all dinosaurs have
disappeared, some have evolved, and now they
are chirping on tree branches! Our planet was
populated by insects and giant mushrooms, then
by dinosaurs, by huge mammals, and now, by
everything we see around us.

Sunt oare multe diferențe între animale și
oameni? Nu chiar! De fapt, și oamenii sunt tot
o specie de animale și ne asemănăm foarte mult
cu restul ființelor. De la cele mai mici păsări
până la cele mai mari mamifere, toate gândesc,
învață și comunică. Toate simt, căci pot fi
prietenoase, jucăușe, pot fi triste ori fericite,
pot fi solitare sau sociale. Se pot bucura și pot
suferi la fel ca noi. Fiecare individ are
personalitatea sa și toate animalele își doresc
fericirea. Sunt chiar animale care folosesc
unelte! O diferență ar putea fi faptul că
noi, oamenii, în loc să folosim câteva zeci
de sunete cu câteva zeci de înțelesuri, le
combinăm în cuvinte și putem exprima
mii de idei. Dar știai că sunt și păsări care
fac exact același lucru? Nu suntem decât
cu un pas evolutiv înaintea lor, și asta doar
datorită conjuncturii unor factori naturali
care au avut loc foarte recent în istoria planetei
noastre. E vorba de doar câteva zeci până la
sute de mii de ani! Pământul este aici de
4.5 miliarde de ani și va fi aici probabil pentru
încă multe miliarde. Este suficient timp
pentru ca alte animale să ne prindă din urmă!

Are there many differences between animals
and humans? Not really! In fact, we humans are
also an animal species and are very similar to
the rest of the creatures living on Earth. From
the smallest birds to the biggest mammals,
they all think, learn and communicate. They
all have feelings because they can be friendly,
playful, sad or happy, they can be solitary or
social. They can feel joy or sadness just like us.
Each individual has its own personality, and
all the animals strive for happiness! There are
even animals that use tools! One difference is
that we, instead of using a few dozen sounds
with a few dozen meanings, combine them
in words and can express thousands of ideas.
But, did you know that there are birds that do
the same? We are only one evolutionary step
ahead of them, and that’s only because of some
natural events that happened in our planet’s
recent history. We are only talking about a few
dozen up to a few hundred thousand years!
The Earth has been here for 4.5 billion years and
will continue to be for a few more billion. There’s
plenty of time for other animals to catch up
with us!

Ai încercat până acum să urmărești
comportamentul animalelor? În special al
celor cu care interacționezi? Încearcă cu
răbdare și atenție și vei fi uimit!

Have you ever considered observing animal
behaviour? Especially in the animals you
interact with? Try to do so patiently, and you
will be surprised!
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OMUL

MAN

Primii oameni, în cea mai primitivă formă
au apărut pe Pământ în urmă cu aproape 3
milioane de ani. Cel puțin, asta știm până
acum în urma descoperirii de fosile hominide.
Timp de 3 milioane de ani au apărut multe
specii de oameni. Unele au trăit în același
timp, unele au dispărut, altele au evoluat
rapid, altele mai lent, unele au evoluat
diferit. Asta s–a întâmplat în funcție de
migrațiile oamenilor și de mediile la care
s–au adaptat. Cele mai vechi fosile ale speciei
noastre, Homo sapiens, au aproape 300 000 de
ani vechime. Studiile arată că la începuturi
nu am fost chiar foarte inteligenți și nici
vânători prea pricepuți. Se pare că mâncam
resturile animale lăsate în urmă de ceilalți
prădători, în special măduva din oase.
Acum 70 000 de ani însă, am primit un avânt
evolutiv foarte important. Erupția unui
supervulcan a modificat clima drastic și
oamenii au fost obligați să improvizeze, sau
să dispară. Majoritatea membrilor speciei
noastre se pare că au dispărut, dar un număr
foarte mic, estimat la 10 000 de indivizi, a
rezistat. Aceștia au fost cei mai descurcăreți:
au putut găsi hrană, s–au putut adăposti,
s–au putut încălzi și au reușit să se strângă în
grupuri. Fiind constrânși să trăiască în grupuri
mari, oamenii au trebuit să se coordoneze și
astfel, să comunice mai eficient. Acesta a fost
momentul în care au dezvoltat un limbaj
complex, bazat pe combinarea de sunete.
Păsările, să știi, au început să facă asta cu
mult înaintea noastră!

The first humans, in their most primitive form,
appeared on Earth approximately 3 million years
ago. At least, that’s what we know so far from
the discovery of hominin fossils. For 3 million
years, various human species continued to
appear. Some of them lived in the same time,
some of them became extinct, some of them
evolved faster, some slower, some of them
evolved differently. This happened because
of the human migrations and because of the
environments they had to adapt to. The oldest
fossils belonging to our species, Homo sapiens,
are almost 300 000 years old. Studies have shown
that in the beginning, we weren’t very smart nor
very skilled as hunters. It looks like we mostly
ate the animal remains left behind by the other
predators, especially the bone marrow. But
70 000 years ago, we received a very important
evolutionary momentum. The eruption of
a supervolcano brought drastic changes to
the climate, and people have been forced to
improvise or disappear. Most of the members of
our species seem to have died, but a very small
number, estimated at 10 000 individuals, resisted.
They were the most resourceful: they were able
to find food, shelter, to keep themselves warm,
and they managed to form groups. Because
they were constrained to live in large groups,
people had to coordinate and communicate
more effectively. This was the moment when
they developed a complex language, based on
combined sounds. In fact, it's interesting to
know that birds began doing that long before
we did!

Dar știai că nu numai Homo sapiens a
supraviețuit acestui eveniment, ci și alte specii
de oameni? Acum 40 000 de ani se pare că
trăiau cel puțin 5 specii diferite, printre care
și omul de Neanderthal. Acum 10 000 de ani
rămăseseră numai 2 specii, Homo sapiens
și Homo florensis, care este cunoscut și ca
hobitul. Ce s–o fi întâmplat oare cu ei? Cert
este că o parte din ADN–ul acestor specii
supraviețuiește în noi.

Did you know that it wasn’t just the Homo
sapiens that survived this event, but also other
human species? Apparently, there were at least
5 different species who lived 40 000 years
ago, the Neanderthals being one of them.
10 000 years ago there were only 2 species left,
Homo sapiens and Homo florensis, also known
as the hobbit. But what happened to them?
One thing is certain: a part of their DNA can still
be found in our genes.
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La un moment dat, Homo sapiens preistorici
au trecut de la statutul de culegători de hrană,
la cel de vânători capabili să își confecționeze
unelte din piatră sau lemn, sulițe, arcuri, săgeți,
cârlige pentru pescuit, harpoane, și chiar ace
pentru cusut. Apoi, acum 12 000 de ani au trecut
la următorul nivel. Acesta este momentul în
care oamenii s–au transformat dintr–o specie
care se adapta la mediu, într–o specie care
adapta mediul la propriile nevoi, generând
schimbări majore. Homo sapiens a descoperit
că poate cultiva anumite specii de plante și
poate domestici și crește animale. Această
descoperire a dus în timp la activități agricole
și pastorale și la activități de amenajare a
terenurilor. Fiind nevoiți să aloce mai mult
timp cultivării plantelor și modificării mediului,
oamenii au devenit sedentari și au construit
primele așezări. Treptat, aceste așezări au
devenit sate care mai apoi s–au transformat
în târguri, în orașe și în marile metropole din
zilele noastre.

At a certain point, the prehistoric Homo
sapiens went from food gatherers to hunters
capable of making stone or wooden tools,
spears, bows, arrows, fishing hooks, harpoons,
and even sewing needles. Then, 12 000 years
ago they went onto the next level. This is the
moment when people have turned from a
species that was only adapting to the
environment into a species that was adapting
the environment to its own needs, generating
major changes. Homo sapiens discovered they
could grow certain plants and domesticate and
raise animals. In time, this discovery led to
agricultural, pastoral and landscaping activities.
Since they needed to devote more of their
time to cultivating plants and changing
the environment, people started to become
a sedentary species and to build the first
settlements. Gradually, these settlements
became villages that later turned into small
towns, then into cities and finally into the
metropolises that we know today.

Oamenii au început să dedice mai mult
timp pentru a crea artă, podoabe, muzică,
instrumente, infrastructură, tehnologie și un
nou mediu în care ei să fie principalii
beneficiari. Toate acestea însă au fost inspirate
și realizate cu ajutorul elementelor din mediu:
lemn și rocă pentru adăposturi și unelte; metale
pentru arme, unelte sau accesorii; pietre, fosile
sau rășini pentru bijuterii sau chiar pentru
mâncat (sarea); blănuri, piei și plante pentru
haine; roci și plante pentru vopseluri naturale
și multe, multe altele.

People began to devote more time to creating
art, ornaments, music, tools, infrastructure,
technology, and a new environment in which
they were the main beneficiaries. However, all
of these were inspired and made with certain
elements from the environment: wood and rock
were used for shelters and tools; metals for
weapons, tools or accessories; stones, fossils or
resins for jewellery or even for flavouring foods
(salt); furs, skins and plants for clothing; rocks
and plants for natural paints and the list can go
on and on.

Omul datorează totul mediului natural.
Acesta ne–a ajutat să evoluăm, ne oferă hrana
necesară pentru a ne putea dezvolta, ne
oferă adăpost și resurse pentru a construi și
reprezintă o continuă sursă de inspirație. Poate
cel mai important, prin provocările pe care ni
le–a impus ne–a determinat să ne depășim
limitele, să găsim soluții, să devenim mai
inteligenți. Iar această inteligență care a dat
numele speciei noastre – Homo sapiens – ne–a
ajutat să supraviețuim și să prosperăm. Astăzi,

People owe everything to the natural
environment. It helped us evolve, it continues
to give us the food we need to grow, it provides
shelter and resources to build and it represents
a constant source of inspiration. But maybe,
most importantly, through the challenges it
imposed it determined us to overcome our
limits, to find solutions, to become more
intelligent. And this intelligence, which gave
our species its name - Homo sapiens - helped
us survive and prosper. Today, man is the
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omul este cea mai dezvoltată specie de pe
Pământ. Însă acest statut aduce cu sine o mare
responsabilitate față de mediul din care facem
parte, care ne–a șlefuit și de care depindem
pentru a supraviețui și pentru a ne dezvolta în
continuare: aceea de a–l proteja.

most developed species on Earth. But this status
brings with it a great responsibility towards
the environment that we are a part of, that
has shaped us, and that is vital for our survival
and further development: the responsibility to
protect it.
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PARTEA II: HAZARDE NATURALE

PART II: NATURAL HAZARDS

Planeta pe care trăim este una neliniștită, care se frământă de peste 4.5 miliarde de ani. Aceste
frământări au dus la formarea oceanelor și a munților și le putem citi în roci. Uneori, planeta noastră
se manifestă spectaculos, așa cum se întâmplă atunci când erup vulcanii sau când au loc cutremure.
Alteori se manifestă fără ca noi să simțim, ca în cazul radioactivității naturale. Toate acestea ne dau
multe bătăi de cap! Nu ar fi poate mai bine ca planeta noastră să fie una liniștită și să nu ne deranjeze cu
tot felul de fenomene? Poate așa cum este Marte? Dar Marte este o planetă aproape moartă, care și–a
pierdut atmosfera și capacitatea de a susține viața. Are asta vreo legătură cu neliniștea planetei?

The planet we live on is restless and has been stirring for over 4.5 billion years. This continuous stirring
has led to the formation of oceans and mountains, and we can read about it in rocks. Sometimes, our
planet manifests itself in spectacular ways, like when volcanoes erupt or when earthquakes happen.
Sometimes it manifests without us even knowing it, like in the case of natural radioactivity. All this
means a lot of trouble for us! Can’t our planet be peaceful and not bother us with all these phenomena?
Like Mars is, for instance? But Mars is a planet that is almost dead and that lost its atmosphere and
its ability to sustain life. Does this have anything to do with the planet's restlessness?

Natura, să știi, nu este deloc perfectă! Ea tinde însă către această stare, și prin asta încearcă să regleze
toate imperfecțiunile energetice, fie că sunt gravitaționale, magnetice, chimice sau termodinamice. În
încercarea ei, natura dă frâu liber unor energii uriașe, care puțin câte puțin aduc planeta noastră mai
aproape de starea perfectă. Însă când acest lucru se va întâmpla, planeta noastră va fi una moartă!
Tocmai imperfecțiunea, prin fenomenele pe care le–a născut, a creat viața și o poate susține. Câmpul
magnetic, de exemplu, este creat de forțele Pământului care încearcă să elimine imperfecțiunile
energetice din nucleul planetei. Câmpul magnetic este cel care ne protejează de vânturile solare și nu
permite atmosferei să fie dispersată în spațiul cosmic. Vulcanismul este născut din încercarea naturii de
a regla imperfecțiuni gravitaționale și termodinamice, în crustă dar și în manta. Vulcanismul reglează
conținutul chimic al atmosferei, produce resursele minerale pe baza cărora ne–am dezvoltat tehnologic
și se pare că tot acest fenomen a stat la baza vieții, contribuind la apariția primelor particule organice!
Viața există datorită imperfecțiunii!

Nature is not perfect at all! However, it tends towards this state so it’s constantly trying to settle all the
energetic imperfections, whether they are gravitational, magnetic, chemical or thermodynamic. In its
attempt, nature unleashes giant energies that bring our planet closer and closer to a perfect state. But
when this will happen our planet will become a dead one! This imperfection is precisely what created
and what can support life, through the phenomena it generates. The magnetic field, for example, is
created by the Earth forces that are trying to eliminate the energy imperfections from the nucleus
of the planet. The magnetic field protects us from the solar winds, and stops the atmosphere from
dispersing into cosmic space. Volcanism results from nature’s attempt to eliminate gravitational and
thermodynamic imperfections from the crust and mantle. Volcanism adjusts the atmosphere’s chemical
composition, produces mineral resources that allow us to develop technologically, and apparently, this
phenomenon influenced life itself by contributing to the appearance of the first organic particles! Life
exists because of imperfection!

Hazardele naturale sunt dăunătoare și de multe ori provoacă pagube care se resimt ani de–a rândul.
Cu toate acestea, hazardele sunt o dovadă a faptului că planeta noastră este una vie care are încă
capacitatea de a ne găzdui și de a ne oferi resurse. Trebuie să le respectăm și să le înțelegem, pentru ca
astfel să ne putem proteja de ele și atunci când se poate, să le transformăm în resurse.

Natural hazards are harmful and often cause damage that can persist for many years. However, hazards
are proof that our planet is still alive and has the ability to host us and provide us with resources. We
have to respect and understand how they work, so we can protect ourselves and when possible, turn
hazards into resources.
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RADIOACTIVITATEA
NATURALÃ

NATURAL
RADIOACTIVITY

Așa cum am mai spus, natura se transformă
pentru a atinge perfecțiunea. Asta se întâmplă
la scară mare, în cazul mișcării continentelor,
dar și la scară mică, atomică. Pentru a atinge o
stare ideală, care necesită o energie cât mai mică,
atomii imperfecți încearcă să își simplifice
structura. Cum fac asta? Renunțând la niște
particule pe care le expulzează. Acest proces
se numește dezintegrare radioactivă și face ca
atomul să emită particule alfa, adică neutroni
și protoni, și particule beta, electroni. După ce
emite astfel de particule, atomul rămâne cu un
exces de energie pe care trebuie să îl anuleze.
Cum crezi că scapă de energia în surplus?
Aplicând aceeași strategie: o emite sub formă de
unde electromagnetice, numite și raze gamma.
Pe măsură ce atomul se simplifică, își schimbă
proprietățile și astfel, devine un alt element.

As we mentioned before, nature transforms
itself to achieve perfection. This can happen on
a large scale, in the case of continental drift, but
also on a small, atomic scale. To achieve an ideal
state that requires as little energy as possible,
imperfect atoms try to simplify their structure.
How do they do that? By giving up some of their
particles, which they expel. This process is called
radioactive disintegration and causes the atom
to emit alpha particles, which are neutrons and
protons, and also beta particles, electrons. After
emitting these particles, the atom is left with an
excess of energy that it must dissipate. How do
you think it's getting rid of the energy surplus?
By applying the same strategy: it emits the
energy as electromagnetic waves, also known as
gamma rays. As the atom gets simpler, it changes
its properties, thus becoming another element.

Acest fenomen nu se întâmplă haotic, ci fiecare
dezintegrare urmează o lege bine stabilită și mai
ales, un anumit interval de timp. Asta ne oferă un
mare avantaj, pentru că fiecare atom radioactiv
devine un cronometru! Într–o rocă putem măsura
ce proporție din atomii instabili s–au transformat
și cunoscând rata de dezintegrare radioactivă a
acelui element, putem afla vârsta rocii. Așa putem
știi inclusiv cât de bătrână e planeta noastră.

This phenomenon doesn’t happen chaotically, as
every disintegration follows a rule and a certain
time interval. This gives us a huge advantage,
because each radioactive atom becomes a
stopwatch! We can measure what proportion of
the unstable atoms has transformed, and knowing
the radioactive decay rate of that element, we
can discover the age of a rock. Because of this, we
actually know how old our planet is.

Pe de altă parte, acest fenomen ne poate crea
probleme. Atunci când suntem expuși la nivele
ridicate de radiație pentru perioade îndelungate
de timp, suntem bombardați masiv de particule și
unde electromagnetice, la nivel atomic. În mediu
există foarte multe surse naturale de radiație. De
fapt, aproape orice rocă conține urme de uraniu
sau de thoriu. Uneori, cantitățile sunt foarte mici
și nu ne afectează, alteori însă, în funcție de tipul
de roci, nivelul de radioactivitate poate fi ridicat.
Radiațiile provin din roci, dar sunt și ecranate de
rocile pe care le traversează, așa că resimțim cel
mult efectul primilor 2 metri din substrat. Ce vine

On the other hand, this phenomenon can
generate some problems. When exposed to
high radiation levels for extended periods of
time, we are massively bombarded by particles
and electromagnetic waves on an atomic level.
There are many natural radiation sources in the
environment. In fact, almost every rock contains
traces of uranium or thorium. Sometimes the
quantities are so small they don’t affect us, but
sometimes depending on the rock type, the
radioactivity level can be very high. Rocks emit
radiation but rocks also screen it, and therefore
we are only affected by what’s coming from the
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de la adâncime mai mare, rareori ajunge până
la noi! Apa ecranează chiar și mai mult, așa
că dacă rocile sunt îmbibate cu apă, ca după
ploaie, nivelul de radiație pe care îl simțim este
și mai scăzut. Dar ce părere ai de efectul
reliefului? Unde ar fi mai bine să ne construim
casa, în vale, sau pe coama unui deal?
Răspunsul e destul de simplu: în vale suntem
înconjurați de roci, așa că vom resimți radiația
din primii 2 metri din subsol, dar și din primii
2 metri din pereții văii. Pe coama dealului
doza va fi, bineînțeles, cu mult mai mică.

first 2 meters of rock. The radiation coming from
a greater depth rarely reaches us! Water screens
radiation even more, so if the rocks are wet, as
it happens after rain, we receive an even smaller
radiation dose. But what about the effect the
landscape has? Where would it be better to build
a house, in a valley or on a hilltop? The answer
is pretty simple: in a valley we are surrounded
by rocks, so we experience the radiation coming
from the first 2 meters of substrate, plus that
coming from the valley sides. On the hilltop the
dose will be, of course, a lot lower.

Mai există vreo altă sursă de radiație naturală,
în afară de cea emanată de roci? Răspunsul este
da, și înconjoară planeta noastră. La semnalul
radioactiv al rocilor se adaugă întotdeauna și
radiația cosmică. Ca să aflăm dacă doza de
radiație pe care o resimțim este dăunătoare sau
nu, se efectuează măsurători cu aparate speciale,
de exemplu cu spectrometre de raze gamma. Am
făcut astfel de măsurători în Ținutul Buzăului,
unde am evaluat doza totală: radiația rocilor +
radiația cosmică. Putem să îți spunem că nivelul
este de 10 ori mai mic decât media globală, așa
că Ținutul Buzăului este un loc grozav în care să
trăim!

Is there another source of natural radiation
besides rocks? The answer is yes and our planet
is surrounded by it. The radioactive signal
coming from rocks is always accompanied by
cosmic radiation. In order to find out whether
the radiation dose we are exposed to is harmful
or not, special measurements are made with
special devices, like gamma ray spectrometers,
for example. We made this kind of measurements
in Buzău Land, where we did an evaluation of
the total dose: rock radiation + cosmic radiation.
We can tell you that the level is 10 times lower
than the global average, so Buzău Land is a great
place to live in!

Mai este însă un risc de care trebuie să ținem
cont, unul care poate exista în casele noastre,
indiferent de locul unde trăim. Este vorba de
radon. Cei mai mulți dintre noi am auzit de el
când a trebuit să îl recunoaștem în grupa gazelor
nobile a tabelului lui Mendeleev. Însă radonul
nu este un gaz pe care ar trebui să îl trecem
ușor cu vederea. El este un gaz natural, incolor,
inodor, insipid, dar și radioactiv. Este bine de
menționat faptul că radonul a existat pe Pământ
înainte de Cernobâl și va exista întotdeauna.
Radonul provine din solul de pretutindeni și
uneori din materialele de construcție care conțin
componente provenite din sol. Gazul este eliberat
în atmosferă în cantități mai mari sau mai
mici în funcție de structura rocilor, dar și de
condițiile climatice sau meteorologice.

There is still another risk that we need to take
into account, one that can exist in our homes,
no matter where we live. This risk is called
radon. Most of us heard about it when we had
to recognize it as one of the noble gases from
the Mendeleev periodic table. But radon isn’t
a gas that should be easily overlooked. It’s a
natural, colourless, odourless, insipid, but also
radioactive gas. We have to mention that radon
was present on Earth before the Chernobyl
event and will continue to exist for an indefinite
time. Radon comes from every type of soil and
sometimes from building materials that contain
components extracted from soil. The gas is
released into the atmosphere in larger or smaller
quantities depending on the rock structure, but
also on climate or meteorological conditions.

Radonul se poate infiltra prin pardoseală, în

Radon can seep through the floor, especially
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special dacă există fisuri. O casă care nu e
ventilată corespunzător va acționa ca o cușcă,
blocând radonul în interior și forțând locuitorii
să îl inhaleze odată cu aerul pe care îl respiră.
Atunci când concentrația de radon în interior
crește peste un anumit prag, și această situație
se menține pe mai mulți ani, poate cauza grave
probleme de sănătate. De regulă, cele mai mari
concentrații sunt în subsol și la parter, etajele
fiind ferite. Studiile indică faptul că în Europa
între 8 şi 15% din totalul cazurilor de cancer
pulmonar pot fi atribuite expunerii la radon
în aerul rezidenţial, aspect care îl transformă
în principalul factor de mediu care cauzează
această boală. Cum putem elimina acest risc?
Aflăm puțin mai târziu!
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if there are cracks. A house that isn’t properly
ventilated will act like a cage, blocking radon
inside and forcing residents to inhale it with
the air they breathe. When the indoor radon
concentration exceeds a certain level and this
situation is maintained for several years, it can
cause serious health problems. As a rule, the
highest indoor concentrations can be found
in the basement and at the ground floor, the
top floors being unaffected. Studies show that
between 8 and 15% of all cases of lung cancer
in Europe can be attributed to the exposure to
radon in residential air, which makes radon
the major environmental factor causing this
disease. How can we eliminate this risk?
We'll find out a bit later!
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MINERALIZAREA
APELOR

WATER
MINERALISATION

În natură, apele au un circuit complicat: pot
curge la suprafață ca râuri, pot umple depresiuni
și forma lacuri, mări și oceane, pot îngheța
pentru a forma calote de ghețari pentru ca apoi
să se topească iar, se pot evapora și forma gaze în
atmosferă, pot condensa și forma ploi și ninsori,
se pot infiltra în subteran și pot curge prin roci
poroase, formând acvifere.

In nature, water has a complicated circuit: it can
flow at the surface like rivers do, it can fill up
depressions and form lakes, seas and oceans,
it can freeze and form ice caps and then melt
again, it can evaporate and form atmospheric
gases, it can condense and form rain and snow,
it can infiltrate the substrate and flow through
porous rocks, forming aquifers.

Partea interesantă este că de–a lungul oricăreia
dintre aceste căi de curgere, la suprafața
terenului sau în subteran, apa lichidă se
comportă ca un fel de „colecționar înveterat”.
Pe de o parte „achiziționează” compuşi chimici
care atunci când au fost „interceptați” se aflau
fie în stare solidă, fie în stare lichidă, sau mai rar
gazoasă. Pe de altă parte, pe măsură ce trece de
la un ambient fizic sau chimic la un altul, apa se
poate „debarasa” de unii dintre compușii pe care
îi „achiziționase” mai înainte. Cu alte cuvinte,
îi plimbă de colo–colo.

What’s interesting is that along any of these flow
paths, be it at the surface or in the underground,
liquid water behaves as a sort of „incorrigible
collector”. On one hand it „acquires” chemical
compounds that were either solid, liquid or in
fewer cases gaseous, when „intercepted”. On
the other hand water can „dispose” of some of
the compounds that were previously „acquired”,
as it moves from a certain physical or chemical
environment to a different one. In other words
it just carries them around from one place to
another.

Pe undeva pe aceste trasee sunt amplasate,
adesea fără o cercetare prealabilă, captările
(fântâni, foraje, izvoare, „prize de apă” pe cursul
râurilor) prin care oamenii preiau, pentru uzul
propriu, o parte din ape. Riscurile sunt evidente:
în drumurile ei, între stadiul de apă meteorică şi
punctul de captare nepotolitul „colecționar”, apa,
poate „achiziționa” microbi, chimicale, elemente
toxice (Cu, Pb), ori substanţe radioactive.
Prezența celor mai multe dintre acestea nu
poate fi detectată prin gust, miros, ori văz. În
egală măsură, apa poate capta mineralizații rare,
benefice pentru organismul uman.

Somewhere along these water paths people
install, usually without any previous research,
water abstractions (wells, drillings, springs,
„water inlets” along the rivers) that collect
water for their own use. The risks implied are
self-evident: on its paths, between the stage of
meteoric water and the abstraction point, water
— the „restless” collector — can „acquire” germs,
chemicals, toxic (Cu, Pb) or even radioactive
substances. Many of them are undetectable by
taste, smell or colour. However, water can equally
collect rare mineralizations that are beneficial
for the human body.

Desigur, nu orice apă sau orice captare este
afectată în acest fel. Dar numai conștientizând,
fie şi la modul foarte general, mecanismele care
controlează calitatea unei ape, putem contribui la
a face ca apa de consum — materie de care nu ne
putem dispensa — să ne fie întru totul benefică.

Of course not all waters or abstraction devices
are affected in this way. But it is only by
being aware — even on a general level — of the
mechanisms that control its quality, that we
can make drinkable water — an indispensable
element — completely beneficial for us.

Horia Mitrofan & Carmen Roba

Horia Mitrofan & Carmen Roba
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ALUNECÃRILE
DE TEREN

LANDSLIDES

Răzvan–Gabriel Popa & Lucica Niculae
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Rocile sunt fundația pe care ne desfășurăm
aproape toate activitățile. Pe ele construim, pe
ele trăim, pe ele practicăm agricultura. De multe
ori ne așezăm satele la adăpostul rocilor, fie în
văi, fie pe culmile dealurilor sau munților. Dar
ce se întâmplă atunci când această fundație este
instabilă? Terenul poate aluneca și ne poate pune
în pericol toate activitățile, investițiile și uneori
chiar viața.

Rocks are the foundation on which we carry out
all our activities. We build on them, live on them,
we practice agriculture on them. We often use
the shelter rocks provide to build our villages,
whether it’s somewhere in a valley, on a hilltop
or in the mountains. But what happens when
this foundation becomes unstable? The land can
slide and endanger all our activities, investments
and sometimes, even our lives.

Alunecările de teren sunt de mai multe feluri, în
funcție de natura rocilor care se deplasează și de
adâncimea suprafeței de alunecare. Astfel, putem
avea curgeri de noroi și de pământ, putem avea
alunecări propriu–zise sau ne putem confrunta cu
prăbușiri de roci. Curgerile de noroi și de pământ
afectează numai nivelul superficial al terenurilor
și nu cauzează mari pagube, însă degradează
terenurile agricole. Cel mai adesea sunt datorate
ploilor abundente și au loc în terenurile care
nu sunt drenate suficient de bine. Alunecările
propriu–zise au adâncimi de alunecare diferite,
putând varia de la câțiva metri, până la zeci de
metri. În acest caz dislocarea nu are loc la nivelul
solului, ci are loc în rocile din adâncime. Odată
dislocate, pachetele de roci se rup și se amestecă
într–o masă haotică, putând să se deplaseze pe
distanțe de sute de metri. Dacă dislocarea este
suficient de adâncă, terenul se va deplasa cu tot
cu copaci ori construcții, provocând mari pagube.
Prăbușirile de roci au loc în versanți abrupți
formați din stânci dure. Un astfel de fenomen
poate apărea atunci când rocile sunt fisurate și
este adesea întâlnit primăvara, după trecerea
iernii. Îți poți da seama de ce?

There are several possible types of landslides,
depending on what kind of rocks are involved in
the event and on the depth of the sliding surface.
Thus, we can deal with soil creeps, with typical
landslides or with rock-falls. The soil creeps
are superficial and affect only the surface of
the substrate and don’t cause serious damage,
but they do contribute to the degradation of
agricultural lands. Most often these phenomena
are caused by heavy rains and occur when
lands are not sufficiently drained. The typical
landslides have different sliding depths that can
vary from a few meters to tens of meters. In this
case, the dislocation doesn’t occur at soil level,
but deep in the substrate rocks. Once dislocated,
the rock deposits break and start mixing into
a chaotic mass that can travel hundreds of
meters before stopping. If the dislocation is deep
enough, the land will carry away trees or even
buildings, causing serious damage. Rock-falls
occur in steep slopes made of hard rock. Such
a phenomenon can happen when the rocks
are cracked and it often occurs in the spring,
soon after winter is over. Can you figure out
why that is?

În afară de pagubele directe, alunecările de teren
mai au un efect asupra mediului. Se întâmplă
uneori ca versanții unei văi să alunece și să
blocheze cursurile râurilor. Astfel, se formează
baraje naturale în spatele cărora se acumulează
apa și apar lacuri. În Ținutul Buzăului, între anii

Besides the obvious damage, the landslides have
another effect on the environment. Sometimes
the hillsides slide and block river courses. This
is how natural dams are formed. When this
happens, water starts to accumulate behind the
dams and lakes are being formed. Two such lakes
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2010 și 2015 au apărut două astfel de lacuri: unul
la Valea Salciei, iar al doilea la Sărulești. Acestea
pot uneori să reziste permanent, dar în cele mai
multe cazuri apa își va croi drum prin barajul
natural și se va drena timp de câțiva ani. Ce se
întâmplă oare dacă barajul creat de alunecare
cedează brusc?

appeared in Buzău Land between 2010 and 2015:
one in Valea Salciei and one in Săruleşti. These
can sometimes become permanent, but in most
cases the water will find its way through the
natural dam and drain for several years. But
what happens if the dam created by the landslide
suddenly fails?

În Ținutul Buzăului întâlnim un caz special de
alunecări de teren, care este cauzat de prezența
sării. Aceasta se ridică din adâncime din cauza
densității mai scăzute. Fenomenul de ridicare,
numit diapirism, face rocile instabile pentru că
încetul cu încetul sarea deformează și străpunge
suprafața. În locurile unde sarea se ridică, pot
apărea foarte des mici alunecări de teren. Mai
periculos este atunci când sarea din adâncime
este dizolvată de apele subterane. Pot avea loc
prăbușiri și atunci terenul se scufundă, lăsând
în urmă depresiuni care se pot umple cu apă. Așa
s–a format lacul de la Meledic.

In Buzău Land we can often see a special type
of landslides that is caused by the presence of
salt. Salt rises to the surface because of its small
density. This phenomenon, called diapirism,
makes the rocks become unstable because the
salt finally deforms and pierces the surface. In
the places where the salt rises, small landslides
can often occur. It becomes more dangerous
when the underground salt is dissolved by
groundwater. Sudden collapses can happen,
resulting in deep sinkholes that can be later
filled by water. That's how the lake from Meledic
was formed.
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CUTREMURELE

EARTHQUAKES

Cutremurele sunt unele dintre cele mai
mediatizate hazarde naturale. Asta, pentru că
ne fascinează și ne sperie în același timp. De ce
au acest impact asupra noastră? Pentru că sunt
fenomene de foarte scurtă durată (de multe ori
doar câteva secunde sau zeci de secunde), dar
care pot provoca daune extrem de mari. Ca să nu
mai spunem că totul se zgâlțâie în jurul nostru!

No other natural hazard is covered by the
media as earthquakes are. That is because they
fascinate and scare us at the same time. But why
do they have this impact on us? Maybe because
they are phenomena with a very short duration
(often only a few seconds or tens of seconds) but
capable of causing very serious damage. Not to
mention that they shake everything around us!

Cutremurele se pot resimți oriunde pe Pământ, fie
că sesizăm vibrațiile direct (în cazul cutremurelor
de magnitudine mare), fie că sunt doar înregistrate
de aparate foarte sensibile, numite seismografe.
Știai că uneori cutremurele pot fi înregistrate de
seismografe chiar și pe cealaltă parte a planetei?
Chiar și așa, cutremurele nu se pot produce
oriunde! Sunt doar anumite zone unde avem
epicentre, iar câteva exemple sunt în Japonia, în
Chile, pe coasta vestică a Americii de Nord și,
după cum bine știm, în România. Aici, mare parte
a epicentrelor sunt localizate în Vrancea, cea mai
activă zonă seismică a Europei. Zona epicentrală
se suprapune parțial și cu Ținutul Buzăului, în
partea de nord–est a teritoriului. Însă ce au în
comun toate aceste zone, pentru a putea genera
cutremure?

Earthquakes can be felt anywhere on Earth,
whether we notice the vibrations directly (in the
case of higher magnitude earthquakes), or we
record them with very sensitive devices, called
seismographs. Did you know that seismographs
can sometimes record earthquakes that happen
on the other side of the planet? However,
earthquakes can’t occur everywhere! There are
only some areas that have seismic epicentres,
and some of them are in Japan, Chile, on the
west coast of North America and, of course,
in Romania. Here, many of the epicentres are
located in Vrancea, Europe’s most active seismic
area. The north-east area of Buzău Land is also a
part of the Vrancea epicentre area. But what do
all these places have in common? How do they
generate earthquakes?

Au în comun activitate tectonică! Pentru că
Pământul e o planetă vie, crusta terestră este
fragmentată în multe bucăți, numite plăci și
microplăci tectonice, care se mișcă permanent
una în relație cu alta. Când două plăci se
îndepărtează, se formează oceane, iar când
două plăci se apropie și se ciocnesc, se închid
oceanele și se formează zone muntoase. Din
acest motiv găsim cochilii în vârful munților!
Plăcile tectonice sunt la rândul lor fragmentate
de falii, adică de rupturi care uneori pot străbate
toată grosimea plăcii, până în manta. Pe aceste
falii se produc mișcări ale compartimentelor
pe care le–au rupt: unele compartimente le pot
încăleca pe altele, sau pot coborî sub ele, ori
pot pur și simplu glisa. Astfel de mișcări sunt
înregistrate de roci, și vedem multe exemple în

What they have in common is tectonic activity!
Because Earth is a living planet, its crust is
fragmented into a lot of pieces called tectonic
plates and microplates that are constantly
moving with respect to one another. When
two plates diverge, oceans are being formed,
and when two plates converge and collide, the
oceans close and mountains rise. This is why we
can sometimes find seashells on mountaintops!
The tectonic plates are also fractured by faults,
in other words, ruptures that can sometimes run
deep into the crust, all the way to the mantle. The
compartments separated by the faults can drift:
some are pushed over the others, or underneath
them, or they can simply slip one against the
other. This kind of movements are recorded by
rocks, and there are many such examples in
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Ținutul Buzăului. Te–ai uitat vreodată pe
versanții unei văi și ai observat că pe un mal ai
anumite roci, și pe celălalt mal ai altfel de roci?
Înseamnă că acolo este o falie care a decalat
cele două compartimente!

Buzău Land. Have you ever looked at the
slopes of a valley, and noticed that there
are certain rocks on one side, and different rocks
on the other? This means there is a fault there
that shifted the two compartments!

Mișcările generate de falii au viteze foarte mici,
de regulă de câțiva mm pe an. Uneori însă, se
întâmplă ca un compartiment să se deplaseze
brusc! Imaginează–ți o placă de 40 km grosime,
care are o deplasare bruscă de 1 cm! Asta o să
producă cu siguranță un cutremur! De cele mai
multe ori însă, cutremurele se produc acolo unde
două plăci se ciocnesc și cea mai grea dintre ele
se scufundă sub cea mai ușoară. Acest proces se
numește subducție. Partea care se scufundă o să
traverseze mantaua planetei, și va suferi multe
schimbări: mineralele se modifică și își schimbă
volumul, părți ale plăcii se desprind și placa se
freacă de rocile care sunt deja acolo, făcându–
și loc printre ele. O mulțime de evenimente care
pot provoca cutremure! Toate aceste rupturi
și desprinderi sunt haotice, motiv pentru care
cutremurele nu pot fi prezise. Putem știi că
undele seismice vor sosi doar atunci când se
produce ruptura și avem doar câteva zeci de
secunde până să îi simțim efectele.

The movements generated by faults are very
slow, usually a few mm per year. Sometimes,
it may actually happen that a compartment
has a sudden movement! Imagine a 40 km
thick plate that can suddenly move for 1 cm!
This will surely cause an earthquake! Most
times, however, earthquakes occur at the
collision between two plates, where the heavier
of the two is pushed underneath the lighter.
This process is called subduction. The sinking
plate will cross the planet’s mantle and undergo
a lot of changes: minerals will transform and
change their volume, parts of the plate will
detach and it will force its way through mantle
rocks. There are a lot of events that can cause
earthquakes! All these ruptures and breaks are
chaotic, which is why an earthquake can’t be
predicted. We can only know that the seismic
waves are coming once the rupture is produced
and there are just a few dozen seconds until
we can feel its effects.

Zona Vrancea este foarte complicată și specialiștii
nu sunt siguri ce anume cauzează cutremurele.
Cele mai recente idei sugerează că acolo, sub
Vrancea și sub Ținutul Buzăului, a rămas o bucată
dintr–o placă oceanică preistorică care încă se
scufundă în manta. Aceasta ar fi responsabilă de
cutremurele pe care le resimțim.

The Vrancea area is very complicated and the
specialists are not sure what exactly causes the
earthquakes. The most recent theories suggest
that there is a piece of a prehistoric ocean plate
that is still sinking into the mantle under the
Vrancea and Buzău Land areas. This is what
might be causing the earthquakes.

De cutremure nu ne putem feri, însă nici nu
trebuie. Nu cutremurul ne face rău, ci clădirile
în care locuim! Cea mai bună protecție este
să locuim în clădiri solide, construite pe teren
stabil. Atunci când ne construim o casă, trebuie
să apelăm întotdeauna la serviciile inginerilor
geologi, care vor face un studiu geotehnic. În
urma acestui studiu, vom afla dacă terenul e
potrivit pentru fundarea unei clădiri și vom afla
și cât de înaltă poate fi acea clădire. Dacă nu
ținem cont de asta, terenul se poate scufunda

From earthquakes we can’t run, but then again,
we don’t have to. The earthquake can’t really
hurt us, the buildings we live in can! The best
protection is to live in solid buildings that are
built on a stable terrain. Whenever we’re building
a house, we should always reach out to an
engineering geologist for a geotechnical study.
This study will allow us to find out if the land
is suitable for building a foundation, and how
tall the building can be. If we don’t take this into
account, when an earthquake occurs, the land
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sau poate aluneca la un cutremur, cu tot
cu construcție. Apoi trebuie să respectăm
întotdeauna instrucțiunile arhitectului. Nu uita
că într–o clădire, fiecare perete sau stâlp a fost
proiectat astfel încât să contribuie la rezistența
locuinței. Nu trebuie să facem modificări fără
sfatul unui specialist, pentru că putem submina
rezistența construcției. Un alt pericol poate fi
provocat de obiectele pe care le avem în casă,
cum ar fi mobilierul care poate cădea. Este bine
să ne adăpostim sub mese, care ne pot proteja de
obiectele care cad, sau sub tocurile ușii, deasupra
cărora găsim adesea grinzi de rezistență, care nu
se prăbușesc ușor! Dacă locuim la casă, trebuie
să fim atenți la țigla de pe acoperiș: se poate
desprinde în timpul cutremurelor și poate să
cadă.

can sink or slide along with the construction.
Also, we always have to follow the architect’s
instructions. Remember that in a building,
every wall or pillar has been designed to
contribute to the construction’s resistance. We
shouldn’t make any changes without previously
consulting a specialist, because there’s a chance
we can undermine the structure. Another kind
of danger can be caused by the objects in our
house, such as falling furniture. We can take
cover under a table that can protect us from
all the falling objects. Or we can stand under a
doorway because of the bond beams that are
often found above the door and don’t collapse
easily! If we live in a house, we have to pay
attention to the roof: tiles can get loose and
fall during earthquakes.

Înainte de a încheia, trebuie să mai menționăm
că datorăm multe lucruri cutremurelor. Ele
produc vibrații care străbat întregul Pământ, și
aceste vibrații se comportă diferit în funcție de
mediul pe care îl străbat. De exemplu, vor avea
viteză mult mai mică prin medii lichide, sau
parțial lichide! Prin studierea acestor unde, am
putut afla ce structură are planeta noastră, cât
de groasă este crusta, că există un nucleu solid
și unul lichid, și multe altele! Tot cu ajutorul
cutremurelor putem știi dacă un vulcan are
cameră magmatică activă, dar și dacă există
resurse îngropate în adâncime, în special de
petrol și gaze. Ca să studiem Pământul în
adâncime și ca să identificăm resurse, de foarte
multe ori chiar noi producem cutremure și
studiem modul în care acestea se propagă.
Aceste cutremure sunt bineînțeles de mică
magnitudine, controlate și total inofensive.

Before we conclude, we have to mention that
we owe a lot to earthquakes. They produce
vibrations that travel through the entire Earth,
and these vibrations behave differently
in the environments they are propagating
through. For example, their speed will be
considerably lower when they travel through
liquid or partially liquid media! By studying
these waves, we found out the structure our
planet has, how thick the crust is, that there
is a solid and a liquid core, and much more!
Earthquakes also help us determine if a volcano
has an active magma chamber, but also if
there are resources buried in deep sediments,
especially oil and gas. To study the Earth's
interior and to find resources, we often produce
artificial earthquakes, and study how they
propagate. These earthquakes are, of course,
of small magnitude, controlled and harmless.
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ERUPTIILE VULCANICE

VOLCANIC ERUPTIONS

Vulcanii sunt cele mai de temut manifestări ale
forțelor geologice, dar și cele mai spectaculoase.
Fenomenul nu este specific doar Pământului,
fiind regăsit în sistemul solar pe Marte, Venus și
Mercur, dar și pe sateliți, precum Luna, Io sau
Europa.

Volcanoes are the most feared manifestations of
geological forces, but also the most spectacular.
The phenomenon is not only specific to Earth,
but it can also be found on other planets from
the solar system like Mars, Venus and Mercury,
but also on satellites like the Moon, Io or Europa.

Vulcanii sunt cei care au făurit crusta terestră,
pe care noi locuim, cei care au înzestrat–o
cu resurse minerale, pietre prețioase, aur și
diamante, dar și cei care produc crusta oceanică.
Știai că diferența dintre o mare și un ocean,
este că oceanul conține crustă bazaltică creată
neîncetat de vulcani activi? Chiar acum, când
citești aceste rânduri, vulcanii construiesc plăci
oceanice în adâncuri. De fapt, cei mai mulți
vulcani erup pe fundul oceanelor, fără ca noi să
știm decât atunci când se înalță suficient de mult
pentru a construi insule. Pe unele insule, precum
Islanda sau Hawai’i, vulcanismul se manifestă
constant și oamenii și–au adaptat stilul de
viață, dar și nivelul de vigilență, pentru a trăi în
armonie cu acest fenomen. În alte locuri, vulcanii
erup foarte rar și par a fi doar niște munți tăcuți,
astfel încât oamenii au uitat ce forțe se pot
declanșa în preajma lor. Adesea, considerăm că
vulcanii lângă care trăim sunt stinși de mult.
Te–ai întrebat vreodată câți vulcani sunt în
Europa? Îți putem spune că numai în România
sunt câteva zeci! Dar știai că în România există
o zonă vulcanică activă, care se află la mai puțin
de 80 km de Ținutul Buzăului? Este vorba de
zona vulcanului Ciomadul și a Lacului Sfânta
Ana, care deși nu a mai erupt de peste 10 000
de ani, găzduiește o cameră magmatică uriașă și
fierbinte! E un vulcan activ, dar adormit, care se
poate trezi oricând. Ține minte: cu cât un vulcan
se manifestă mai rar, cu atât sunt mai multe
șanse ca el să se manifeste mai violent!

Volcanoes are responsible for creating the Earth’s
crust that is now our home, they enriched it with
mineral resources, gems, gold and diamonds,
but they also produce the oceanic crust. Did you
know the difference between a sea and an ocean
is that the ocean contains a basaltic crust that
is ceaselessly generated by active volcanoes?
Right now, as you are reading these lines, deep
underwater volcanoes are making oceanic plates.
In fact, most volcanic eruptions happen on the
ocean floor, without us knowing until they grow
high enough to create islands. On some islands
like Iceland or Hawai'i, volcanism is a constant
presence and people have adapted their lifestyle,
but also their level of vigilance so they can live in
harmony with this phenomenon. In other places,
volcanoes rarely erupt and seem to be just silent
mountains, and people have forgotten about the
forces that can be triggered. We often assume
that the nearby volcanoes are long extinct. Have
you ever wondered how many volcanoes there
are in Europe? We can tell you that we have a
few dozen only in Romania! But did you know
that in Romania there is an active volcanic area
that is located less than 80 km from Buzău Land?
It’s the area surrounding the Ciomadul volcano
and St. Ana's Lake, which, although it hasn’t
erupted in over 10 000 years, has a huge magma
chamber! It's an active, but dormant volcano that
can wake up at any time. Keep in mind: the more
seldom a volcano erupts, the more likely it is to
have violent eruptions!

Hazardele vulcanice sunt direct legate de
modul în care are loc erupția. Există două mari
posibilități: erupția efuzivă, în care lavele curg la
suprafață, și erupția explozivă, în care magmele

Volcanic hazards are directly related to the
eruptive style. There are two big possibilities: the
effusive eruption in which the lava flows on the
surface, and the explosive eruption where the
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sunt rupte în bucăți minuscule de cenușă și
aruncate în atmosferă împreună cu nori fierbinți
de gaze. Care stil de erupție crezi că e cel mai
periculos?

magmas are broken into tiny pieces of ash and
thrown into the atmosphere along with clouds of
hot gas. Which eruption style do you think is the
most dangerous?

Curgerile de lave se canalizează de regulă în
depresiuni, ard totul în cale și au destulă putere
pentru a dărâma clădiri, dar se mișcă lent și de
multe ori putem pleca din calea lor. Au fost cazuri,
ca în Islanda, în care oamenii au pompat cantități
uriașe de apă pentru a răci și opri curgerile de
lavă, salvând astfel așezări umane. În Hawai’i,
locuitorii au avut suficient timp pentru a ridica
unele clădiri și pentru a le muta din calea lavelor.

Lava flows are usually channelled in depressions,
they burn everything that gets in their way and
are strong enough to tear down buildings, but
they flow slowly and we can often move out of
their way. There have been cases, like in Iceland,
where people have pumped huge amounts of
water to cool and stop lava flows, thus saving
human settlements. In Hawai'i, the locals had
enough time to even move buildings to safety.

Dar ce se întâmplă în cazul erupțiilor explozive?
Coloane de gaz și cenușă se ridică în atmosferă,
în timp ce bucăți mari de rocă și de magmă,
numite bombe vulcanice, sunt catapultate și
bombardează flancurile vulcanului. Cenușa cade
ca o ninsoare cenușie care acoperă culturile
și îngreunează acoperișurile caselor, putând
să cauzeze prăbușirea lor. Dacă este respirată,
poate asfixia oamenii și animalele în doar câteva
minute! Cele mai fine particule de cenușă ajung
până în stratosferă, fiind purtate de vânt și
putând să facă înconjurul planetei de mai multe
ori până să cadă. Acestea pot pune probleme
traficului aviatic, cenușa defectând motoarele
avioanelor. Dar asta nu e nimic! Uneori, coloana
de cenușă și gaze se poate prăbuși, și dă naștere
curgerilor piroclastice: nori fierbinți, care pot
avea o temperatură de câteva sute de grade și
se deplasează chiar și cu peste 100 m/s. Nu ai
cum să fugi din calea lor, și uneori aceste curgeri
piroclastice au suficientă forță pentru a escalada
dealuri și alte bariere topografice. Asta s–a
întâmplat în Pompeii și Herculaneum! Pe termen
scurt, erupțiile explozive sunt fără doar și poate
cele mai periculoase manifestări vulcanice.

But what exactly happens with explosive
eruptions? Columns of gas and ash rise into
the atmosphere, while large pieces of rock and
magma, called volcanic bombs, are catapulted
and practically bombard the volcano's flanks.
The ash falls like a grey snow that covers the
crops and the roofs, and can even cause roofs
to collapse. If it’s inhaled, it can asphyxiate
both humans and animals in just a few minutes!
The finest ash particles reach the stratosphere,
and carried by the wind can travel around the
Earth several times before falling. They can cause
problems for the air traffic, as the ash damages
aircraft engines. But that's nothing! Sometimes
the column made of ash and gas can collapse
and cause pyroclastic flows: hot clouds that can
reach a temperature of several hundred degrees
and that can travel with more than 100 m/s.
It’s impossible to outrun them, and sometimes
these pyroclastic flows have enough force to
climb hills and overcome other topographical
barriers. That's what happened in Pompeii and
Herculaneum! On the short term, explosive
eruptions are simply the most dangerous volcanic
manifestations.

Dar mai este un hazard ascuns, care acționează
pe termen lung. Erupțiile vulcanice sunt însoțite
de emanații de gaze. Unul dintre cele mai
periculoase este sulful, care ajuns în atmosferă
blochează trecerea căldurii solare, astfel încât
temperaturile scad pentru ani de–a rândul.

But there is yet another long–term hazard.
Volcanic eruptions are always accompanied
by gas emissions. One of the most dangerous
of these gases is sulphur, which reaches the
atmosphere and blocks the solar heat, so the
temperatures can drop for years in a row.
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Ai auzit de anul fără vară, cauzat de erupția
lui Tambora din 1815? Erupția a avut loc în
Sumatra, iar anul fără vară s–a resimțit și în
Europa. Erupția vulcanului Laki din Islanda, care
a durat timp de 8 luni (1783–1784), a eliberat
o cantitate uriașă de gaze. Dioxidul de carbon
a cauzat o creștere foarte mare a temperaturii,
care a uscat recoltele în toată Europa. În anii
următori, sulful a cauzat scăderea temperaturii,
astfel încât noile recolte nu au putut crește.
A fost o mare perioadă de foamete în Europa,
foametea care a declanșat revoluția franceză
din 1789! Așadar, erupțiile vulcanice pot avea
și urmări sociale. Temperaturile au revenit
la normal după ce ploile acide au curățat
atmosfera de sulf.

Have you heard of the Year without Summer,
caused by the Tambora eruption in 1815? The
eruption happened in Sumatra, and the effects
of the Year without Summer were also felt in
Europe. The eruption of the Laki volcano in
Iceland, which lasted for 8 months (1783–1784),
released huge amounts of gases. Carbon dioxide
caused the temperature to rise drastically
and dried the crops throughout Europe. In the
following years, sulphur caused the temperature
to drop, and new crops couldn’t grow. There was
a great famine in Europe, and this triggered the
French Revolution of 1789! So volcanic eruptions
can also have social consequences. Temperatures
returned to normal after the acid rains cleared
the sulphur from the atmosphere.

Înainte de a continua, trebuie să îți mai punem
o întrebare. Ai auzit de supervulcani? Dacă un
vulcan obișnuit poate crea atâtea hazarde, oare
ce poate face un supervulcan? În principiu,
aceleași fenomene, dar cu un "super" în față!
Supervulcanii erup foarte rar, odată la zeci de
milioane, milioane sau sute de mii de ani, dar
atunci când o fac impactul lor asupra mediului
este profund. Au loc schimbări climatice
majore și de multe ori, extincții globale.
Acum 251 de milioane de ani a avut loc cea mai
mare extincție din istoria Pământului, numită
și „Marea Moarte”, care a dus la dispariția
a 96% dintre speciile marine și a 70% dintre
speciile terestre. A fost cauzată de erupția unui
supervulcan în Siberia, care a eliberat atât
de mult CO2 în atmosferă că atât clima, cât și
compoziția aerului au fost modificate. Acest
eveniment a făcut loc apariției dinozaurilor,
care au dominat planeta pentru 180 de milioane
de ani! Supervulcanii care au erupt recent sunt
Oruanui din Noua Zeelandă, acum 26 000 de ani,
și Toba, care acum 74 000 de ani a forțat evoluția
speciei umane prin selecție naturală.

Before we go on, we have to ask you another
question. Have you heard of supervolcanoes? If
a normal volcano induces so many hazards, then
what can a supervolcano do? Basically, it causes
the same phenomena but on a "super"-scale.
Supervolcanoes rarely erupt, maybe once every
few tens of millions, millions or hundreds of
thousands of years, but when they do, the impact
they have on the environment is profound.
Major climate changes follow and even global
extinctions. 251 million years ago the largest
extinction in Earth's history, The Great Dying,
took place. It resulted in the disappearance of
96% of Earth’s marine and 70% of its terrestrial
species. It was caused by the eruption of a
supervolcano in Siberia that released so much
CO2 into the atmosphere that both the climate
and the air composition were changed. This
event made it possible for the dinosaurs that
dominated the planet for 180 million years to
appear! The supervolcanoes to recently erupt
are Oruanui in New Zealand, 26 000 years ago,
and Toba that forced the evolution of the human
species through natural selection, 74 000 years ago.
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SCHIMBÃRILE
CLIMATICE

CLIMATE
CHANGE

Am auzit cu toții vorbindu–se despre schimbările
climatice moderne. Un lucru mai puțin cunoscut
este că în istoria lungă a Pământului au avut loc
o sumedenie de încălziri, dar și de ere glaciare.
Ba chiar viața a evoluat de multe ori din cauza
acestor schimbări. Ele ne–au obligat și pe noi să
ne adunăm, să cultivăm pământul și să creăm
societăți!

We’ve all heard about modern climate change.
However, something few people know is that,
throughout Earth’s long history, there have been
quite a few global warming events, but also ice
ages. In fact, life has evolved many times because
of these changes. Even we were forced to group,
to practice agriculture and to create societies
because of these events!

Schimbările climatice naturale sunt influențate
de mișcările Pământului în sistemul solar, de
puterea Soarelui, de curenții care pun în mișcare
apele oceanelor și de procesele geologice care
dau viață planetei. Impactul acestora este
resimțit prin schimbarea nivelului și tipului de
precipitații, prin topirea accelerată a zăpezilor și a
ghețarilor, în cazul încălzirilor, sau prin scăderea
nivelului mării și formarea de ghețari, în cazul
glaciațiunilor. Se modifică sistemele hidrologice
și în anumite cazuri chiar și aciditatea mărilor.
De exemplu, reducerea pH–ului oceanelor, cu
care ne confruntăm astăzi, duce la moartea
recifelor de corali și implicit a altor specii
marine cu care se află în strânsă legătură. Tot
datorită schimbărilor climatice, multe specii și–
au schimbat modelele de migrație și modul de
interacțiune cu alte animale. Cu alte cuvinte,
schimbările climatice provoacă schimbări ale
ecosistemelor și implicit, schimbări ale mediului.
Orice astfel de schimbare este resimțită de orice
ființă–rotiță din acel sistem, inclusiv de om! Să
nu mai spunem că încălzirea globală crește riscul
de incendii naturale în păduri, și face ca resursele
de apă potabilă să devină greu de găsit, căci se
evaporă!

Natural climate change is influenced by Earth's
movement in the solar system, by the strength of
the Sun, by the currents that set ocean waters in
motion and by the geological processes that give
life to our planet. Their impact is felt through the
changes in the level and type of precipitation,
through the accelerated melting of snow and
glaciers in case of global warming, or through
the reduced sea level and the formation of
glaciers during ice ages. There are also changes
in the hydrological systems and, in some cases,
even in seawater acidity level. For example, the
decrease in pH of the Earth's oceans, a problem
we are faced with today, leads to the death of
coral reefs and, implicitly, of other closely related
marine species. Also, because of climate change,
many species have changed their migration
patterns and the way they interact with other
animals. In other words, climate change causes
changes in the ecosystems and, implicitly,
changes in the environment. These events can be
felt by any being-wheel in that system, including
man! Not to mention that global warming
increases the risk of wildfires, and makes
drinking water more difficult to find, because the
water evaporates!

Știai că mai demult, cu vreo 3 milioane de ani în
urmă, media climatică era mai crescută cu 1–2ºC
decât astăzi? Doar din cauza celor 2ºC, nivelul
mărilor era cu 20 de metri mai ridicat. Mai mult
decât un bloc cu 4 etaje! Dacă temperatura ar
continua să crească, s–ar întâmpla același lucru
și în zilele noastre. Statele cu deschidere la mare

Did you know that about 3 million years ago
the average temperature was higher by 1-2ºC in
comparison with today? Just because of those
2ºC, the sea level was 20 meters higher. That is
more than a 4-storey building! If the temperature
would continue to rise, the same thing would
happen today. Coastal countries would be very
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ar avea de suferit teribil și orașe întregi ar fi
acoperite de ape. Dacă ne–am întoarce în timp
50 de milioane de ani, am sta la plajă și ne–am
feri de crocodili în Antarctica. Da, ai citit bine!
Crocodili în Antarctica! Schimbările climatice fac
ca lumea să arate cu totul diferit față de ceea ce
știm noi. Pe vremea aceea, nu am fi auzit niciodată
de urși polari ori de pinguini. Dacă temperaturile
cresc, Antarctica și chiar nordul Europei ar arăta
foarte diferit. Multe animale ar dispărea, mările
ar inunda o bună parte a uscatului, iar bacteriile
care acum sunt înghețate în permafrost ne–ar
afecta în moduri necunoscute. Ca să nu mai
spunem de fenomene meteorologice extreme,
precum celebrul El Nino, care s–ar înteți odată
cu încălzirea oceanelor!

affected and entire cities would be submerged by
water. If we would travel back in time 50 million
years ago to Antarctica, we would sunbathe while
trying to keep the crocodiles away. Yes, that’s
right, crocodiles in Antarctica! Climate change
makes the world look completely different from
what we’re used to. Back then, we wouldn’t have
even known what polar bears or penguins are. If
temperatures rise, Antarctica and even northern
Europe would look very different. Many animals
would disappear, the seas would flood a large
part of the land, and the bacteria that are now
frozen in permafrost would affect us in unknown
ways. Not to mention the number of extreme
weather phenomena, like the famous El Nino,
that would increase as the oceans warm!

Ca să revenim mai aproape de perioada în care
trăim, ne oprim în anul 1815 când datorită
erupției vulcanului Tambora, atmosfera a
fost umplută cu nori de cenușă și gaze care
au împiedicat pătrunderea energiei solare.
Perioada a rămas în istorie ca „anul fără vară”
și a afectat recoltele, cauzând o mare foamete.
Apoi a venit revoluția industrială, când impactul
nostru asupra mediului a început să accelereze
și să amplifice schimbările climatice naturale.
Ce urmări are impactul nostru? Vom afla
răspunsul în partea a III–a a cărții.

But in order to come a bit closer to the times
we live in, we will stop in 1815 when, due to
the Tambora volcano eruption, the atmosphere
was filled with ash clouds and gases that
prevented the solar energy from reaching the
Earth surface. This period is known as „the Year
without Summer" and has affected the crops,
causing a great famine. Then came the industrial
revolution, and with it our environmental impact
started to increase and to amplify the natural
climate change. What consequences does our
impact have? We'll find the answer in Part III.
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PARTEA III: OMUL CA PARTE A MEDIULUI

PART III: MAN AS A PART OF THE ENVIRONMENT

Noi avem legături profunde cu fiecare element al mediului: cu apa pe care o bem, cu aerul pe care îl
respirăm, cu solul în care facem agricultură, cu plantele și animalele care mențin echilibrul ecosistemului, cu
rocile care alcătuiesc fundamentul pe care mediul se formează și pe care viața se desfășoară. Suntem
atât de profund conectați cu mediul, încât chiar evoluția noastră a fost constrânsă de fenomene naturale.
Știi deja că erupția supervulcanului Toba, de exemplu, care a avut loc acum mai bine de 70 000 de ani,
a fost cea care a forțat selecția naturală a speciei Homo sapiens și astfel, s–au născut oamenii moderni.
Acest eveniment a adus schimbări climatice majore, cărora le datorăm limbajul complex pe care îl
avem și cam toate marile invenții ale omenirii, care ne–au permis să colonizăm planeta: acul, focul,
combinarea silabelor. Am combinat silabele în cuvinte, ca să ne exprimăm complex și să coordonăm
activități de grup: unde–s mulți, puterea crește! Am găsit moduri de a ne încălzi, fie la foc, fie prin
coaserea primelor haine. De ce toate acestea? Pentru că omul a fost forțat să se dezvolte pentru a se
adapta mediului. În egală măsură, și mediul se adaptează la modificările pe care noi, ca parte a acestuia, le
impunem, fie că este vorba de dezvoltarea spațiilor antropice, fie de modificarea chimismului aerului,
apei sau solului, prin ceea ce numim „poluare”. Adaptările mediului la aceste acțiuni aduc noi schimbări la
care noi, oamenii, suntem forțați din nou să ne obișnuim, cum sunt de exemplu schimbările climatice
sau modificările ecosistemelor. Este un lanț, o relație interdependentă în care orice acțiune pe care o
desfășurăm va genera o reacție la care trebuie să ne adaptăm. Cea mai bună strategie de care dispunem
este să înțelegem mediul și să ne calibrăm acțiunile astfel încât impactul nostru să fie minim, reversibil
sau și mai bine, sustenabil și pozitiv! Ne putem chiar dirija activitățile astfel încât acestea să fie benefice
mediului înconjurător!

We have deep connections with every element of the environment: with the water we drink, with the air
we breathe, with the soil we use for agriculture, with the plants and animals that keep the ecosystem
balanced, with the rocks that make the bedrock on which the environment is formed and on which life
unfolds. Our connection with the environment runs so deep that our evolution has been constrained
by natural phenomena. You already know that, for example, the eruption of Toba supervolcano that
happened more than 70 000 years ago forced the natural selection of the Homo sapiens species, leading
to the development of the modern man. This event brought along major climate changes, to which we
owe our complex language and pretty much all of mankind’s greatest inventions that have allowed
us to colonize the planet: the needle, the fire and the possibility to combine sounds. We have combined
sounds into words to express ourselves in a complex way and coordinate group activities: because there
is strength in numbers! We have found ways to stay warm, either by using fire or by sewing our first
clothing. But why? Because man was forced to develop so he could adapt to the environment. But in
the same time the environment is also adapting to the changes that we, as a part of it are causing,
whether it’s the development of anthropic places or the changes in the air, water or soil chemistry,
through what we call „pollution”. How the environment adapts to these actions brings about new
changes to the climate and to the ecosystems. And we humans are forced to adjust to them. It’s a chain,
an interdependent relationship in which any action we take will generate a reaction to which we have
to adapt. The best strategy we have is to understand the environment and to calibrate our actions
in order to keep our impact at a minimum, reversible, or better yet, sustainable and positive level!
We can manage our activities so they can be beneficial for the environment!
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CUM NE PROTEJÃM
DE HAZARDE?

HOW DO WE KEEP
SAFE FROM HAZARDS?

fără vreun sistem de izolare pe solul din
apropiere. Toaletele din curte de exemplu,
dacă nu beneficiază de fose septice, conduc la
infiltrații în stratul freatic care este interceptat
de fântână.

any isolation system on the nearby soil. If, for
example, the outdoor toilets are not equipped
with septic holding tanks, they will cause
infiltrations in the phreatic zone intercepted by
the well.

Hazardele pe care le putem întâlni adesea în
Ținutul Buzăului sunt legate de mineralizarea
apelor, de radioactivitatea naturală cauzată
de captarea radonului în interiorul caselor și
de alunecările de teren. Primele două merită o
atenție deosebită prin faptul că sunt pericole
pe care de multe ori nu le putem sesiza nici cu
văzul, nici cu mirosul. Așadar, fără măsurători
de specialitate nu știm dacă ele sunt prezente.
Ne putem însă proteja urmând câteva reguli.

The hazards that can often happen in Buzău
Land are related to water mineralization, to
natural radioactivity caused by indoor radon
retention and to landslides. The first two deserve
a special attention because they represent
dangers that are often impossible to detect
by sight or by smell. So without specialized
measurements, we don’t know if they are
present. However, we can keep ourselves safe
by following some rules.

Expuse contaminării sunt şi fântânile săpate
în lunca, sau foarte aproape de albia unui râu:
malurile râurilor sunt, încă adesea, „gropi de
gunoi comunale”. Fiecare deșeu aruncat în albia
râului poluează apa curgătoare, iar la viiturile
datorate ploilor sau topirii zăpezilor, apa astfel
contaminată a râului se scurge prin roci și
invadează stratul cu apă freatică. De aici, prin
intermediul fântânii, se ia apa pentru consum.
Astfel, gunoaiele aruncate în râu ajung în
organismul nostru.

Wells that are dug in the riverside or very close to
a riverbed are also exposed to contamination: the
river banks are still often "community dumps".
Every waste thrown into the riverbed pollutes
the river water, and when floods caused by
massive rain or snowfall occur, the contaminated
river water finds its way through the rocks and
infiltrates into the phreatic zone. From here, it
reaches the well and then the water is taken for
consumption. Thus, the waste that had been
thrown into the river ends up in our body.

Apa cu care cei mai mulți dintre noi venim în
contact ne este furnizată de o reţea de distribuţie
publică. Operatorii rețelei au obligaţia să verifice
permanent calitatea apei pe care o livrează şi să
ia imediat măsurile necesare, dacă se constată
abateri de la standardele de calitate. Ce ne
facem însă atunci când apa pentru consumul
casnic, sau chiar alimentar, provine din surse
proprii, adică din fântâni sau izvoare? Calitatea
acestora nu este controlată decât arareori, ori
chiar niciodată. Există întotdeauna riscul ca
apa să fie poluată, fie fizic prin suspensii sau
elemente radioactive, fie chimic prin azotați,
azotiți, pesticide, ioni majori, metale grele
ori produse petroliere, fie poluată biologic
prin microorganisme patogene, ori bacterii și
chiar viruși. Chiar dacă nu putem identifica o
sursă de poluare în preajma izvorului sau a
fântânii, trebuie să ne amintim că apa se poate
contamina cu ioni, cu metale grele, produse
petroliere și elemente radioactive în mod
natural, în funcție de rocile existente în subsol,
de emanațiile de gaze sau de contactul cu alte
ape subterane.

The water most of us come in contact with
is supplied by a public distribution network.
The network operators have the obligation to
constantly check the quality of the water they
deliver and to immediately take the necessary
measures if they find deviations from the
quality standards. But what do we do when the
household water comes from private sources,
like wells or springs? Their quality is rarely or
never controlled. There is always the risk that
the water is polluted, either physically with
suspensions or radioactive elements, chemically
with nitrates, nitrites, pesticides, major ions,
heavy metals or petroleum products, or
biologically with pathogenic microorganisms,
bacteria or even viruses. Even if we can’t
identify a pollution source that is close to the
spring or well, we have to remember that water
can naturally be contaminated with ions, heavy
metals, petroleum products and radioactive
elements, depending on the substrate rocks,
on gas emanations or on the presence of
other groundwater sources they might come
in contact with.

O situaţie oarecum similară o constituie cazurile
în care „groapa de gunoi” este plasată în locul
unde un pârâu de suprafaţă intră într–o peşteră
(ca în apropierea drumului care urcă spre Platoul
Meledic, unde e o peşteră în sare). Tranzitul apei
prin peşteri are loc foarte rapid şi de aceea, nici
un mecanism de purificare naturală nu apucă să
acţioneze. Așadar, atunci când iese din nou la zi,
apa este la fel de poluată ca atunci când a intrat
în peșteră. Nu este recomandat să ne răcorim
setea cu apa cristalină proaspăt ieşită de sub
bolta oricărei stânci de calcar.

We deal with a similar situation in the cases
where the "community dump" is located on a spot
where a surface creek enters a cave (like it happens
in the case of the road that goes up to Meledic
Plateau, where there is a salt cave). The water
transits the caves very quickly, and therefore
there’s no time for any natural purification
mechanism to take effect. So when it comes to
the surface again, the water is as polluted as it
was when it entered the underground. It’s not
recommended to quench our thirst with fresh
water flowing out of any cave.

Şi mai există şi cazul celor care şi–au construit
pe lângă casă bazine pentru colectarea apei de
ploaie. Atunci când nu plouă, respectivele bazine
sunt închise etanş, cu un chepeng. Ce apă mai
puţin poluată ne–am putea închipui? În mod
sistematic însă, flora bacteriană din respectivul
mediu îl sărăceşte treptat în oxigen, generând
un mediu anaerob. În consecință se produc
nitriţi şi compuşi amoniacali, iar în timp,
concentraţiile acestora ajung să le depăşească
cu mult pe cele admise.

And there is also the case of those who have built
rainwater collection tanks near their houses.
When it doesn’t rain, those pools are sealed with
a hood. Can we imagine a less-polluted water?
The bacterial flora in that environment, however,
gradually uses more and more of its oxygen
and generates an anaerobic environment. As a
result, nitrites and ammoniacal compounds are
produced, and over time their concentrations
become far higher than the permissible
concentrations.

O măsură inițială este ca însuşi consumatorul
să evite periclitarea calității apei. Fântânile
din curtea multor gospodării din mediul rural
ajung să fie adeseori contaminate cu apa care
se scurge din deșeurile şi dejecțiile lăsate

One of the first things the consumer should
do is to avoid endangering water quality.
The wells from many rural households are
often contaminated with water seeping from
the waste and manure deposited without

În subteran, apa nu curge printr–o conductă,
ci printr–o suprafață de sute de metri lățime.
Un sat poate fi construit în totalitate deasupra
unui acvifer, așa că orice sursă de poluare,

The water from the aquifer doesn’t flow through
something similar to a pipe, but through a surface
that can be hundreds of feet wide. A village can be
built entirely over an aquifer, so any source of
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indiferent cât de departe este față de gura
fântânii, va afecta apa din subteran. Pentru a
limita poluarea apelor se impun o serie de măsuri,
printre care: amenajarea de locuri izolate de
depozitare a deșeurilor, evitarea deversării apelor
neepurate în râuri, construirea de toalete cu fose
septice care împiedică infiltrarea dejecțiilor în
subteran, crearea de zone de protecţie a apelor,
evitarea aplicării pesticidelor în preajma surselor
de apă și foarte important, evitarea aruncării
gunoaielor în văile râurilor.

pollution, no matter how far from the well, will
affect the groundwater. In order to limit water
pollution, a series of measures are necessary,
such as: building isolated waste disposal sites,
avoiding the spillage of untreated water in the
rivers, building toilets with septic tanks that
prevent waste from infiltrating the groundwater,
creating water protection areas, avoiding the use
of pesticides around water sources, and another
very important measure, avoiding rubbish
dumping in the river valleys.

Al doilea hazard nevăzut, acumularea în interiorul
caselor a gazului radioactiv numit radon, poate
fi combătut destul de ușor. Acumularea acestuia
este influențată de doi factori principali, pe care
din fericire îi putem controla. Este vorba de modul
în care construim casa și de cât de des o aerisim.
În primul rând, atunci când construim o casă,
este important să ridicăm zidurile din materiale
de construcție care permit ventilația naturală
(pentru ca radonul să poată părăsi casa), iar
pentru podea să optăm pentru materiale care fac
exact opusul, și care asigură o izolare perfectă.
Cărămida și BCA–ul nu permit o ventilație
foarte bună, iar izolarea termică a pereților,
oricât de utilă ar fi, transformă casa într–o cușcă
cu radon. Din acest punct de vedere, materialele
tradiționale, precum paianta, sunt superioare.
Paianta nu numai că asigură respirabilitatea
clădirii, dar oferă și o bună izolație termică. În
cazul în care optezi pentru montarea de geamuri
termopan, încearcă să le alegi pe cele cu rame
din lemn. Lemnul va permite ventilarea naturală a
camerei prin structura sa, și va scădea natural
conținutul de radon din interior. Iar pentru podea,
acolo trebuie să torni o șapă de calitate care să
nu dezvolte fisuri. În rest, trebuie să ținem minte că
o aerisire timp de jumătate de oră poate scădea
și de 10 ori concentrația de radon din cameră. În
concluzie, nu uita să aerisești de câteva ori pe zi,
chiar și iarna!

The second unseen hazard, the accumulation in
houses of the radioactive gas called radon, can be
easily countered. Its accumulation is influenced
by two main factors, which we can fortunately
control. It all comes down to the way we build our
house and how often we ventilate it. First of all,
when we build a house, it’s important to make
the walls from building materials that allow
natural ventilation (so that radon can leave the
house), and to make the flooring from materials
that do exactly the opposite, providing perfect
insulation. Bricks and AAC don’t allow a very
good ventilation, as for the thermal insulation,
however useful, it turns the house into a cage
filled with radon. From this point of view,
traditional materials like cob are better. The cob
ensures not only the breathability of the building,
but it also offers a good thermal insulation.
If you choose to install double-glazed windows,
try to use those equipped with wooden frames.
Because of its structure, wood will allow
the natural ventilation of the room, and will
naturally decrease the level of indoor radon.
As for the floor, you should use a quality floor
screed that doesn’t crack. Otherwise, we have
to remember that a half-hour ventilation can
reduce the radon concentration in a room by
down to 10 times. In conclusion, don’t forget to
air your rooms several times a day, even in
wintertime!

În ceea ce privește alunecările de teren, sunt
mai mulți factori care le influențează. Este vorba
în primul rând de tipul de roci din subsol și de
porozitatea lor. Porozitatea permite apei să se

As for landslides, there are several factors
that influence them. First of all, it’s the type
of rocks and their porosity. Porosity allows
water to flow through the rocks and drain
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scurgă prin roci și să se dreneze natural. Pot însă
să apară probleme atunci când rocile poroase
stau deasupra unor roci impermeabile. Asta se
întâmplă foarte des în Ținutul Buzăului, pentru
că adesea subsolul este format din alternanțe
de roci nisipoase și de roci argiloase. Apa se
scurge prin rocile nisipoase, dar se oprește
la contactul cu argilele. Aici, apa are efect de
lubrifiant și toate rocile de deasupra nivelului
impermeabil pot aluneca la vale. Ai încercat
să muți un dulap? Este foarte greu, însă dacă
torni apă la contactul cu dușumeaua va aluneca
mult mai ușor! Imaginează–ți acum efectul apei
la contactul dintre depozite geologice! Un alt
factor îl reprezintă gradul de fisurare al rocilor.
Cu cât roca este mai fragmentată, cu atât sunt
șanse mai mari ca versantul să se prăbușească.
De ce? Pentru că roca își pierde rezistența, iar
prăbușirea poate fi inițiată de ploi abundente,
sau de mici cutremure. Apoi este vorba
bineînțeles de relief! Dacă relieful este plat sau
dacă panta e lină, alunecările vor avea adâncime
mică și se vor forma doar în sol, fără să facă
mari pagube.

naturally. However, problems can arise when
porous rocks overlie impermeable rocks. This
happens very often in Buzău Land, because the
substrate often consists of alternations of sandy
and clayey rocks. The water flows through the
sandy rocks, but stops when it reaches the clay.
Water has a lubricating effect and all the rocks
that are on top of the impermeable strata can
slip down. Have you tried moving a wardrobe?
It’s difficult, but if you pour a bit of water on the
floor next to the wardrobe feet, it will move much
easier! Now imagine the effect water has when it
ponds at the contact between geological deposits!
Another factor that influences landslides is how
fractured a rock is. The more fragmented the
rock, the greater are the chances of the slope
collapsing. Why? Because the rocks will lose
their resistance, and the collapse can be caused
by heavy rains or small earthquakes. And there
is also the landscape that needs to be taken into
account! If the landscape is flat or if the slope is
gentle, the landslides will have a shallow depth
and will only affect the soil without causing
great damage.

Cel mai bun mod de a ne feri de alunecări este
să fim atenți unde ne construim casele. Trebuie
să ne uităm la tipul de roci, la cât de fisurate
sunt și la cât de abruptă este panta. Unde
crezi că este mai bine să îți construiești casa?
În susul pantei, unde poate aluneca cu tot cu
terenul, sau în josul pantei, unde cad rocile
dislocate? Poate fi la fel de periculos în ambele
cazuri. Uneori este greu să ne dăm seama de
calitatea rocilor, mai ales dacă terenul este
acoperit cu vegetație. Putem căuta însă alte
indicii! Putem verifica dacă există alunecări
de teren mai vechi, sau dacă există rupturi în sol.
Putem înfige un par în pământ și îl verificăm
din când în când. Dacă se înclină, înseamnă că
terenul se deplasează! Putem să ne uităm și la
copaci. Ai auzit vreodată de „pădurile nebune”?
Acestea sunt păduri sau pâlcuri, unde copacii
s–au strâmbat fiecare în altă direcție. Acesta este
din nou rezultatul deplasării terenurilor, care
au mișcat copacii din rădăcini. Un alt indiciu
este prezența de mici iazuri sau de pâlcuri de

The best way to be secured from landslides is
to build our homes in a safe place. We have to
look at the rock type, at how fractured the rocks
are, and at the steepness of the slope. Where do
you think it's best to build your house? On top
of the hill, where it can slide together with all
the displaced mass, or at the bottom of the hill
where the dislodged rocks can fall down? It can
be equally dangerous in both cases. Sometimes
it's hard to figure out the quality of the rocks,
especially if the land is covered with vegetation.
But we can look for other clues! We can check
whether there are any older landslides, or if
there are ruptures in the ground surface.
We can place a wooden stake in the soil and
check it from time to time. If it tilts, it means
that the land is moving! We can also look
at the trees. Have you ever heard of "mad
forests"? These are forests or groves where the
trees are askew in different directions. This is
again the result of land movement that has
crooked the trees from their roots. Another
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plante iubitoare de apă. Asta înseamnă că apa
se acumulează imediat sub sol, și acesta poate
oricând aluneca.
Există bineînțeles și moduri de a preveni
alunecările de teren. Cel mai bun mod și cel mai
puțin costisitor este plantarea. Secretul este să
se planteze specii diferite, ale căror rădăcini au
forme și adâncimi de pătrundere variate. De
exemplu, plantarea de ierburi va proteja solul de
eroziune, plantarea de tufișuri va proteja solul
de curgeri superficiale, iar plantarea de copaci
va asigura o stabilizare la adâncime. Soluția este
să le combinăm pe toate. De ce? În primul rând,
rădăcinile cu forme diferite și care ating adâncimi
variate formează o armătură naturală, dând
rezistență substratului. Apoi, rădăcinile plantelor
absorb apa la diferite adâncimi, micșorând
riscul ca aceasta să se acumuleze. Este foarte
important să plantăm arborii timp de mai mulți
ani, întrucât, având alte vârste, rădăcinile lor vor
pătrunde la nivele diferite.
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clue is the presence of small ponds or clusters
of lush, water-loving plants. This means water
accumulates immediately under the soil, and it
can slide at any time.
There are, of course, various ways to prevent
landslides. The best way and the least expensive
one is planting. The secret is to plant different
species that have roots with different shapes and
sizes. For example, planting herbs will protect the
soil from erosion, planting bushes will protect
the soil from superficial flows, and planting
trees will provide stability at a deeper level. The
solution is to combine all of them. Why? First of
all, roots that have different shapes and reach
different depths act like a natural reinforcement,
providing resistance to the substrate. Secondly,
the roots absorb water at different depths,
reducing the risk of it accumulating. It’s very
important to plant trees for several years in a row,
so that, because of their different ages, their roots
can penetrate the substrate at various depths.
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CUM INFLUENTÃM
SCHIMBÃRILE
CLIMATICE?

HOW DO WE
INFLUENCE CLIMATE
CHANGE?
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Schimbările climatice au devenit o problemă
discutată des datorită modului în care ne
afectează pe noi, oamenii. Schimbările climatice,
așa cum am discutat deja, au cauze naturale,
dar și antropice. Cea mai importantă contribuție
a noastră rezultă din activitățile pe care le
întreprindem dar și din tehnologiile pe care le
folosim zilnic, care creează gaze cu efect de seră.

Climate change has become a highly debated
issue because of the way it affects us. As
we already mentioned, climate change has
both natural and anthropic causes. Our most
important contribution to climate change
results from the activities and technologies that
we use daily and that lead to the emission of
greenhouse gases.

Cele mai importante gaze cu efect de seră sunt
dioxidul de carbon şi metanul. Dioxidul de carbon
(CO2) rezultă prin arderea cărbunilor pentru
producerea electricității sau a căldurii, prin
arderea combustibililor (automobile, avioane,
vapoare), prin arderea lemnului pentru a găti
sau pentru a încălzi soba, prin arderile controlate
de vegetație și chiar în urma incendiilor din
pădure. De ce? Pentru că masa lemnoasă și
vegetală înmagazinează carbonul din atmosferă
prin procesul de fotosinteză. Atunci când ia
foc, indiferent de forma pe care o are, materia
organică eliberează carbonul procesat în
decursul vieții plantei, și acesta ajunge din nou
în atmosferă sub formă de dioxid de carbon.
Bine, bine, dar ce treabă au combustibilii cu asta?
Combustibilii sunt făcuți din petrol, care nu este
altceva decât materie organică fosilă, bogată
în carbon! Chiar și industria producătoare de
ciment degajă CO2, pentru că ingredientul de
bază este calcarul, rocă formată din resturile
coralilor sau ale altor organisme marine care
au înmagazinat carbonul din apă pentru a–și
construi scheletul sau carapacea! Metanul (CH4)
rezultă din descompunerea deșeurilor organice
și a resturilor animale, fiind emis inclusiv din
sistemele de canalizare. Bacteriile sunt cele care
în timpul descompunerii produc acest compus.
O altă sursă este extragerea de gaze naturale
sau de petrol, putând exista scăpări de metan
în atmosferă. Mai există însă și o altă sursă de
poluare cu efect de seră, de care puțini dintre

The most important greenhouse gases are
carbon dioxide and methane. Carbon dioxide
(CO2) results from burning coal to produce
electricity or heat, from burning fuels (like the
ones used for cars, planes or ships), from burning
wood for cooking or for heating the stove, from
prescribed vegetation burning, and even from
wildfires. Why? Because the mass of wood and
vegetation stores a part of atmospheric carbon
through the photosynthesis process. When
it catches fire, regardless of its form, organic
matter releases the carbon processed during the
plant’s lifetime, which reaches the atmosphere
again in the form of carbon dioxide. So far
so good, but what does this have to do with
fuels? Fuels are made from petroleum, which is
nothing less than carbon-rich fossil organic
matter! Even the cement industry releases CO2,
because the basic ingredient is limestone, a
rock that is made from the remains of corals
or other marine organisms that have stored
carbon from seawater to build their skeleton
or their shell! Methane (CH4) results from
the decomposition of organic waste and
animal remains, and it’s also emitted from
the sewer systems. Bacteria produce this
compound during the decomposition process.
Another source is the extraction of natural
gas or oil, when methane can leak into the
atmosphere. There is also another source
of greenhouse pollution that is unknown to
most of us: chlorofluorocarbons. These are the
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noi știm: cloroflorocarbonații. Acestea sunt
singurele gaze cu efect de seră care provin
exclusiv din activitatea oamenilor. Eliberăm
aceste gaze de fiecare dată când folosim
spumante, cum ar fi crema de bărbierit.

only greenhouse gases that are not naturally
produced, but are exclusively generated by
human activity. We release these gases every
time we use foaming creams, like shaving cream,
for example.

La nivel global, emisiile de gaze cu efect de seră
sunt generate de activități agricole (25%), de
producerea de energie electrică și termică (25%),
de industrie (21%) și transport (14%). Deși mulți
dintre noi nu lucrează în producția de energie
electrică sau în agricultură ori industrie, asta
nu înseamnă că acțiunile noastre nu contribuie
la aceste emisii.

Greenhouse gas emissions are generated
globally by agricultural activities (25%), electric
and thermal energy production (25%), by the
industry (21%) and by transport (14%). Although
most of us don’t work in the electric energy
production or in agriculture and industry, this
doesn’t mean that our actions don’t contribute
to these emissions.

De exemplu, fiecare dintre noi mănâncă pâinea
făcută din grâul secerat cu o combină care a ars
combustibil. Producția unui kilogram de roșii prin
tehnici agricole industriale conduce la eliberarea
aceleiași cantități de CO2 pe care o degajă o
călătorie de 30 km cu mașina personală. Urmând
aceeași regulă, un kilogram de carne de vită sau
un kilogram de brânză produse prin procedee
industriale, echivalează cu emisiile unei călătorii
de 68, respectiv 80 km. Trebuie să socotim și
transportul acestora către magazine, și apoi
către frigiderul nostru. Gândește–te ce impact
are transportul, dacă roșia, carnea sau brânza
sunt importate din altă țară! Cum ar fi oare dacă
am produce alimentele prin tehnici tradiționale
și dacă ne–am aproviziona din surse locale?

For example, each of us eats bread made from
the wheat that has been harvested with a
combine that used fuel. The production of 1 kg
of tomatoes using industrial farming techniques
leads to the release of the same amount of CO2 as
that emitted by a 30 km trip with a personal car.
If we follow the same rule, 1 kg of beef or 1 kg of
cheese produced industrially is equivalent to the
emissions produced by a 68 or 80 km trip by car.
And we also have to consider how these products
reach the shops, and then our fridge. Think about
the impact of transport if the tomatoes, meat
or cheese are imported from another country!
What would it be like if we produced food using
traditional techniques and if we got our supplies
from local sources?

Mulți dintre noi interacționează zilnic cu
un smartphone, o tabletă sau un computer.
Dacă utilizezi telefonul pentru o oră pe zi, ești
responsabil pentru eliberarea unei tone de
CO2 în atmosferă. De ce? Pentru că, asemenea
oricărui lucru din gospodăria noastră, telefonul
necesită energie electrică. Cu cât folosim mai
multă electricitate provenită din arderea de
combustibili fosili, cu atât creștem consumul,
cererea și automat, producția de energie și
emisia de CO2. Ce ar fi dacă ne–am încărca
telefonul folosind numai energia solară?

Most of us interact with a smartphone, a tablet,
or a computer on a daily basis. If you use your
phone for an hour a day, you are responsible
for releasing 1 ton of CO2 into the atmosphere
each year. Why? Because, like almost all
objects in our household, the phone needs
electricity. The more we use electricity produced
by fossil fuel combustion, the more we increase
our consumption and our demand and, as a
result, the energy production and CO2
emissions are also increased. What if we
charged our phone exclusively by solar power?

De asemenea, trebuie să știm că fabricarea
obiectelor din casa noastră a lăsat în urmă

Another thing we should be aware of is that
the fabrication process for the objects in our
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gaze cu efect de seră. Extracția materiei
prime necesită utilaje care produc CO2, iar
producerea obiectelor are loc în fabrici care la
rândul lor au nevoie de energie electrică sau de
energie termică. Apoi, muncitorii trebuie să fie
transportați până la fabrică, iar la fel se întâmplă
și cu componentele necesare fabricării. De acolo
produsele finale ajung în întreaga lume, dar asta
se întâmplă cu mașina, vaporul sau avionul,
care ard combustibili și degajă gaze.

homes resulted in greenhouse gas emissions.
The extraction of raw materials requires
equipment that produces CO2, and the
manufacture takes place in factories that
need electric and thermal energy. Workers
are transported to the factory, and the same
happens with the required components. The
end products are shipped worldwide, but this
is done by cars, ships or airplanes that burn
fuel and release gas.

Apoi mai este, bineînțeles, și modul în care noi
călătorim în fiecare zi. Putem folosi o mașină
cu benzină, sau o bicicletă. Putem folosi un
tren sau o mașină electrică. Dar ce ne facem
dacă electricitatea folosită la încărcarea mașinii
provine tot din surse fosile, și nu din surse curate,
regenerabile?

And, of course, there’s the way we travel
every day. We can travel by car that runs on
gasoline or by bicycle. We can take the train
or travel by electric car. But what happens
when the electricity we use to charge the car
also comes from fossil sources and not from
clean and renewable alternatives?

Trebuie să știm că aceste gaze cu efect de seră,
dar şi creșterea temperaturii globale, nu țin cont
de granițele țării. Ceea ce se întâmplă în China,
în SUA, în Australia sau în România ne afectează
pe toți, în egală măsură. Orice activitate avem,
aceasta va produce un efect care se va resimți
la nivelul schimbărilor climatice. Atunci când
alegem o acțiune responsabilă, oricât de mică
ar fi ea, precum încărcarea zilnică a telefonului
folosind o celulă solară, avem un impact pozitiv.

We have to be aware that greenhouse gases
and the increase in global temperature are
not bound by country borders. We are equally
affected by what happens in China, in the USA,
in Australia or in Romania. All our activities will
produce an effect that will influence climate
change. When we choose a responsible action,
no matter how small, like charging our phone
every day using a solar battery, for example, we
bring a positive impact.
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CUM PUTEM DEVENI
MAI SUSTENABILI?

HOW CAN WE BECOME
MORE SUSTAINABLE?

Dezvoltarea sustenabilă înseamnă îmbunătățirea
unor practici într–un mod benefic mediului
și oamenilor. Creșterea economică nu este
durabilă dacă epuizează resurse sau dacă emite
poluare, chiar dacă creează slujbe în industrie
sau produse mai ieftine. Astfel, la nivel global,
simțim nevoia de a schimba modul în care
relaționăm cu natura. Pentru a dezvolta o zonă
sustenabil, inclusiv un Geoparc, este important
să planificăm practici și activități care să
reducă presiunea asupra mediului. Planificarea
presupune să creăm structuri și soluții care să
micșoreze efectele negative asupra mediului, să
diminueze degradarea acestuia și a resurselor
naturale și să reducă emanațiile de gaze cu efect
de seră. Acest fapt este un atu, căci mulți turiști
preferă destinațiile care protejează mediul. Însă,
pe măsură ce turismul se dezvoltă, presiunea
asupra naturii și aruncarea deșeurilor în zonele
tranzitate se accentuează dacă nu se iau
măsuri. De asemenea, turismul crește gradul de
folosire al resurselor, în special dacă se bazează
pe bunuri de unică folosință sau alte practici
nesustenabile. Mai mult, călătoria către
destinația de vacanță cu avionul sau cu alte
vehicule care folosesc combustibili fosili cresc
emisiile gazelor de seră. Astfel, evaluarea
impactului asupra mediului trebuie inclusă
în planificarea dezvoltării zonei, din punct de
vedere al transportului, al surselor de energie, al
eficientizării consumului energetic, al deșeurilor
și al surselor de hrană. Înțelegerea provocărilor
și a soluțiilor este necesară pentru a micșora
impactul negativ și pentru a folosi optim
resursele, cum ar fi folosirea deșeurilor pentru
noi produse (se creează un circuit al materialelor,
unde deșeurile sunt reciclate și refolosite).
Hai să vedem cât de sustenabil ești tu
și comunitatea ta, prin câteva întrebări simple!

Sustainable development means improving
something in a way that is beneficial for both
the environment and for the people living there.
Economic growth is not sustainable if it depletes
natural resources or emits pollution even
though it might lead to more jobs in industry
or cheaper products. Thus, on a global level,
there is a pressing need to change the way we
are engaging with nature. To develop any region
in a long-term sustainable direction, including
a Geopark, planning for practices and solutions
that are relieving pressure on the environment
is fundamental. Planning implies to have
structures and solutions that minimize the
negative pressure and prevent degradation of
natural environments and resources, as well as
to minimize greenhouse gas emissions. This is
an asset as many tourists prefer destinations
safeguarding the environment. However, with
increased tourism, the pressure on nature and
littering around the attractions will increase if
proper measures are not taken. Also, visitors
increase the use of global resources if leaning
on disposable goods and other un-sustainable
practices. Additionally, transport by airplane
and other fossil fuel driven vehicles to the
destination increases emission of greenhouse
gases related to tourism. This means that
environmental assessments need to be done
when planning for new development areas, for
transportation, energy sources and efficiency,
waste management, eating and procurement.
Seeing the challenges and solutions is necessary
to minimize our negative impact and maximize
resource efficiency, such as using waste in
new products (making it a circle of material
where waste is recycled and used again). Let’s
see how sustainable you and your community
are, by answering some simple questions!

De exemplu, tu cum călătorești dintr–un loc
în altul? Dar vizitatorii, cum ajung în zona în

For example, how do you travel from a place
to another? What about the visitors that come

Christine Hvitsand
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care locuiești? Cel mai bine este să călătorești
cu vehicule care nu folosesc combustibili fosili
sau să folosești transportul în comun. O soluție
poate fi și călătoria cu bicicleta. De asemenea,
organizând modalități de transport în comun
pentru turiști, se va reduce traficul și se vor
micșora emisiile de carbon. Mai mult decât atât,
transportul vizitatorilor poate fi combinat cu
activități de ghidaj și poate genera venituri. Dacă
în viitor putem instala o centrală de tratament
a deșeurilor organice, atunci am putea produce
combustibili care nu emană dioxid de carbon.

here? The most environmentally sound way of
travelling is by vehicles not using fossil fuels
or by using collective transportation solutions.
You can also consider travelling by bike.
Also, considering arrangements of collective
transportation of tourists to the area and to the
attractions will create less traffic on the roads
and less emissions. This will additionally create
local jobs in transportation and can be combined
with guiding. If, in the future, the area would
establish a biogas plant for treatment of organic
waste, this will generate carbon neutral fuel.

Cum poți preveni aruncarea deșeurilor în natură
sau pe străzi? Dar și mai bine, cum poți preveni
producerea de deșeuri? Ce părere ai despre
reciclarea deșeurilor pe care le produci, inclusiv
resturi alimentare? Aruncarea necontrolată a
gunoaielor poate fi ameliorată prin montarea
de coșuri în spații publice, activitate urmată de
conștientizare și de campanii civice de curățenie.
Aceste campanii, în special cele organizate în
școli, au un efect preventiv asupra aruncării
gunoaielor. Un alt pas în managementul
mediului îl reprezintă măsurile de separare a
deșeurilor în gospodării și în firme, și organizarea
transportului acestora către stații de reciclare. Cu
toate acestea, înainte de a trimite un potențial
deșeu la reciclat este bine să consideri dacă nu
cumva îți mai poate fi de folos. De exemplu, ar
fi chiar și mai bine pentru mediu dacă în loc
să reciclezi un produs, îl poți repara pentru a–l
folosi în continuare. Un alt mod de a preveni
producerea de deșeuri este să închiriezi sau să
împarți cu un vecin anumite echipamente de
care nu ai nevoie mereu. De asemenea, deșeurile
pot fi folosite local prin transformarea lor în alte
produse, de exemplu în materiale de construcție.
Luate împreună, aceste acțiuni nu numai că
vor aduce beneficii mediului, dar pot crea și noi
afaceri și locuri de muncă. Un plan funcțional de
management al deșeurilor care este prietenos cu
mediul, cuprinde reducerea cantității de gunoaie,
dar și utilizarea acestora ca resurse reciclate!

How can you prevent littering in nature and
streets? How can you prevent producing waste?
What about recycling the waste you have,
including food waste? By providing bins at
tourist attractions and public spaces, waste can
be prevented if followed by awareness raising
and clean-up campaigns. Clean-up campaigns
organized by schools for example, have a
very efficient preventive effect on littering.
Next, collection schemes for source separated
waste in households and businesses, as well
as transportation to recycling facilities will
represent an environmentally sound waste
management solution. However, before putting
waste to recycling, you can consider whether
you can continue to use it or not. For example,
you can repair a product instead of throwing
it away, because this will be even better for the
environment. Another action to prevent waste
is sharing arrangements for cars or equipment
that you don’t need all the time, but can share
with a neighbour. Additionally, waste products
can be re-used locally in new products, for
example as building material. All together,
these actions will not only bring environmental
benefits, but will also create new jobs and
businesses. Therefore, a well-functioning and
environmentally sound waste management plan
considers reducing litter in the environment, but
also ways to further use potential waste and to
transform into a recycled resource!

Dar ce părere ai despre mâncare? Cum sunt
produse alimentele pe care le folosești și în ce

What about food? How is food produced
considering environmental sustainability and
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condiții trăiesc animalele? Sunt alimentele
produse local, pe baza resurselor din zonă?
Foarte mulți turiști preferă mâncarea locală,
întrucât întărește caracterul zonei și contribuie
la turismul de experiență, inspirând activitățile
agro–turistice și vizitele la ferme. Fermierii și
restaurantele pot colabora, astfel încât fermele
să asigure alimentele pentru restaurante
sau pensiuni, iar ei pot primi înapoi resturile
alimentare pe care le pot folosi ca nutrienți în sol.
Cu toate acestea, „local” nu înseamnă neapărat că
alimentul a fost produs într–un mod sustenabil!
Este foarte posibil să se fi folosit pesticide şi poate
nutrienții nu au fost reciclați. Nutrienți precum
fosforul sunt absolut necesari plantelor, dar se
găsesc rar. Așadar, este important ca resturile
alimentare să fie reciclate pentru ca nutrienții să
se întoarcă în lanțul de producție al hranei.

animal welfare? Is the food locally produced and
based on local resource loops? Tourists often
have preferences for local food as this can give
a sense of place within the tourism experience,
leading to agro-tourism activities and visits to
farms. Farmers and eating places can collaborate,
and the farmers provide food for restaurants and
accommodations, whereas they get food waste
in return to add nutrients to the soil. However,
there is a need to be aware that “local” does
not necessarily mean that the production has
been environmentally sustainable! Chemical
pesticides might still have been used, and
nutrients might not have been recycled. Material
such as phosphorus is absolutely necessary for
plants, but is scarce. Therefore, there is a need to
recycle food waste and bring nutrients back into
the food production.

Acum, hai să vorbim despre energie. Când aprinzi
lumina în cameră, te întrebi de unde provine
curentul? Putem să ajutăm mediul reducând
consumul energetic? Sursele fosile de energie,
precum petrolul, rezultă în emanații de gaze cu
efect de seră. Imaginează–ți cantitatea de CO2
generată de arderea cărbunelui sau a gazului!
Energia regenerabilă din sursă solară, eoliană
sau geotermală este nelimitată și dispunem de
asemenea și de surse de energie hidro și pe bază
de biomasă (cu mențiunea că hidrocentralele
nu trebuie să distrugă elemente naturale
valoroase). Toate aceste surse de energie sunt
prietenoase cu mediul și pentru că nimic nu
arde, nu este emanat nici dioxid de carbon și nici
metan! O altă sursă regenerabilă sunt deșeurile
organice, care prin reciclare generează biogaz.

Now let’s have a look at energy. When you turn
on the light in your room, do you ever wonder
where the energy comes from? Can we help the
environment by reducing the use of energy?
Fossil energy sources such as oil and gas result in
greenhouse gas emissions. Imagine all the CO2
generated by burning coal or gas! Renewable
energy from sun, wind and geothermal sources
are unlimited for use, and also waterpower and
biomass are available sources to some extent
(but make sure that the water power plant
is not destroying valuable natural elements).
They are environmentally friendly and since
nothing burns, they do not emit carbon dioxide
nor methane! Biogas from recycling of organic
waste and manure can also be used as a green
renewable fuel.

Așa cum reiese, fiecare dintre noi poate avea
un impact pozitiv asupra mediului chiar și
dacă acționează doar un pic! Dacă vrem să
îmbunătățim și mai mult calitatea mediului și
să trecem la următorul nivel de sustenabilitate,
atunci trebuie să colaborăm! De exemplu, legat
de deșeuri, factorii de decizie pot dezvolta o
schemă de colectare selectivă în gospodării.
Apoi, administrația locală va trebui să pună în
practică acest sistem, cu colaborarea mediului
privat și prin dialog cu comunitatea locală. Astfel,

As you understand, every one of us can have
a positive impact on the environment, if we
change how we act even a little bit! If we want
to improve the quality of the environment even
more and take things to the next level, we need
collaboration! For example, regarding waste, the
decision makers can organize a well-functioning
collection system for household waste. Then,
the local administration will have to put such
a system into place, with the collaboration of
private businesses and dialogue with the local
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se va putea evalua ce funcționează și ce nu,
încă din primele stadii ale aplicării sistemului
de colectare. În același timp, pentru a preveni
aruncarea gunoaielor și pentru a promova
folosirea sistemului de colectare, trebuie să
se transmită noțiuni și să crească nivelul de
conștientizare al publicului legat de provocările
și soluțiile existente. Aici, colaborarea cu școlile
are cel mai puternic impact.

community. This would give insight into what
is functioning and what is not, when starting
the scheme. At the same time, to prevent
littering and to support the use of the collection
system, there is a need to increase knowledge
and raise awareness about environmental
challenges and solutions. On this, collaborating
on environmental issues with schools has the
most impact.

Lucrând împreună, măsurile și soluțiile pot fi
transformate în realitate și pot crea implicare și
nu senzația de restricționare. De fapt, realitatea
este că soluțiile de dezvoltare care sunt
prietenoase cu mediul au reușit să creeze locuri
de muncă în reciclare, în transport public, în
producția de alimente și în producția de energie
regenerabilă!

By working together, measures and solutions
become real and create engagement rather
than be considered restrictions. In fact, the
reality is that environmentally friendly
development solutions have created jobs in
recycling, in public transport, in food production
and in the production of renewable energy!
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CUM PUTEM TRÃI
ÎN ARMONIE
CU MEDIUL?

HOW CAN WE LIVE IN
HARMONY WITH THE
ENVIRONMENT?

Indiferent unde trăim, mediul ne oferă anumite
oportunități, dar și provocări. Dacă reușim să le
conștientizăm pe ambele, ne putem forma un stil
de viață care să ne aducă maximul de beneficii
pe care natura ni le oferă, și putem în același
timp micșora gradul de risc sau disconfortul
pe care mediul ni–l poate provoca. Elementul
esențial al relației cu mediul este ca nici noi să
nu îi provocăm riscuri și disconfort, lucru pe
care din păcate, până și cele mai banale
activități ale noastre le induc. Trebuie să
conștientizăm că și noi suntem un factor de risc
pentru mediu. Cum ar arăta oare o hartă care
ilustrează presiunea pe care noi o inducem?

The environment presents us with certain
opportunities but also with challenges, no matter
where we live. If we manage to be aware of both
of them, we can create a lifestyle that allows
us to fully benefit of what nature has to offer,
while in the same time, allows us to reduce the
risks or discomfort the environment can cause.
The essentials of our relationship with the
environment is that we, in turn, don’t pose any
risks for it or cause any discomfort. However,
even our most trivial activities do. We need to
understand that we are also an environmental
risk factor. How would a map illustrate the
pressure induced by us?

Mai este un aspect important la care trebuie să
reflectăm. Noi suntem parte a mediului! Orice
presiune sau daună pe care o provocăm naturii,
ne–o provocăm în același timp și nouă. Ca orice
animal, un om nu poate fi sănătos într–un mediu
bolnav. Există însă o realitate la care foarte
puțini dintre noi se gândesc. Pământul este aici
de circa 4.5 miliarde ani, pe când primele specii
hominide au apărut abia acum 3 milioane de ani.
În forma noastră evoluată, suntem pe planetă
de mai puțin de 300 000 de ani, iar omul modern
de circa 45 000 de ani. Asta ne face o specie
foarte tânără, iar cu sau fără noi, planeta
are un viitor de alte câteva miliarde de ani.
Acțiunile noastre negative, care produc poluare,
dezechilibrarea
ecosistemelor,
despăduriri
masive, epuizarea resurselor ori schimbări
climatice, vor conduce la dispariția speciei
noastre. Apoi, planeta se va reface și ciclul vieții
și al evoluției va continua. De acțiunile noastre
depinde efemeritatea sau persistența speciei
umane.

There is another aspect we need to reflect on.
We are on the environment’s side! Any pressure
or damage that we inflict on nature, we also
inflict on ourselves. Like any animal, a man
cannot be healthy in a suffering environment.
There is, however, a reality that few of us
think about. The Earth has been here for 4.5
billion years, whereas the first hominin species
emerged only 3 million years ago. In our evolved
state, we have been living on the planet for less
than 300 000 years and the modern human for
45 000 years. This makes us a very young species,
and with or without us, the planet has a future
of several billion years ahead. Our negative
actions that lead to pollution, that imbalance the
environment, that lead to massive deforestation,
to resource depletion or climate change, will
ultimately lead to the disappearance of our
species. Then, the planet will recover and the
cycle of life and evolution will continue. The
ephemerality or continuity of the human species
depends on our actions.

Suntem într–un moment de răscruce, în care
avem destule cunoștințe și tehnologii suficient
de avansate pentru a schimba modul în care

We are at a crossroads, where we have
enough knowledge and sufficiently advanced
technologies to change the way we interact
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relaționăm cu natura. Prin acțiunile noastre,
putem crea un mediu benefic nouă, dar și
celorlalte specii. Pentru a trăi în armonie cu
mediul, trebuie în primul rând să îl înțelegem.
Trebuie să înțelegem cum funcționează
fenomenele care au loc în jurul nostru, și acest
ghid a oferit câteva indicii. Al doilea pas este
să înțelegem care sunt resursele locale de care
putem beneficia. Păduri, plante, specii de
animale, pietre, ape, peisaje, locuri, oameni,
povești: toate acestea sunt resurse! Al treilea
pas este să găsim moduri de a le folosi, fără să
le distrugem. Cum putem transforma o pădure,
o specie de animale, un peisaj sau chiar o piatră
într–o resursă inepuizabilă?

with nature. Through our actions, we can
create an environment that is beneficial for us,
but also for the other species. In order to live
in harmony with the environment, we have to
understand it first. We need to understand how
the phenomena that occur around us work, and
this guide has provided some clues for that.
The second step is to understand the local
resources that we can benefit from. Forests,
plants, animal species, rocks, waters, landscape,
places, people and stories: they are all resources!
The third step is to find ways to use the resources
without destroying them. How can we transform
a forest, an animal species, a landscape or even a
rock into an inexhaustible resource?

Răspunsul la această ultimă întrebare constă
în găsirea unui echilibru între folosire și
protecție. Hai să luăm ca exemplu o piatră
plină cu fosile de scoici. O modalitate de a o
folosi este să o spargem în bucăți mici, pe care
apoi să le vindem ca suvenir. Cine nu ar vrea
o scoică care a trăit acum 12 milioane de ani?
Dar ce ne facem când am vândut toate bucățile?
Căutăm o altă piatră, și o spargem și pe aceea?
Și apoi ce facem? O altă modalitate este să
lăsăm piatra neatinsă și să ghidăm vizitatorii
la ea. Acolo, le poți spune povestea pietrei, a
fosilei, a mării de acum 12 milioane de ani, dar
și povestea ta și a comunității tale. Cine știe,
poate bunicii jucau hora în jurul acelei pietre,
sau poate era loc de sfat, ori poate piatra are o
denumire specială. Vizitatorii nu vor pleca de
acolo cu o piatră, ci cu o fotografie, o poveste,
o experiență, cu niște sentimente. În acest fel,
piatra atrage vizitatori și îi convinge să rămână
în zonă mai mult timp, pentru a descoperi și
alte lucruri. Aceștia trebuie să doarmă undeva,
să mănânce undeva, să cumpere produse locale.
Și uite cum ai transformat piatra într–o resursă
inepuizabilă! Tu ce idei ai?

The answer is to find a balance between use
and protection. Let’s take a rock containing
fossilized shells, for example. One way to use
it is to sell small pieces of it as souvenirs. Who
wouldn’t want to have a 12 million years old
shell? But what do we do after we’ve sold all
the pieces? Do we look for another rock to break?
And then what? An alternative is to leave the
rock untouched and help visitors get to it. Once
there, you can tell them the story of the rock, of
the fossil, of the sea from 12 million years ago,
and you can also tell them your story and that
of your community. Maybe your grandparents
used that rock as a landmark for gatherings or
festivities, or maybe it has a special name. The
visitors won’t leave with a rock, they will leave
with a picture, a story, an experience and with
some emotions. This way, the rock attracts
visitors and convinces them to spend more
time in the area, to discover other things as
well. They would have to find a place to sleep
and a place to eat, maybe buy some local
products. And this is how you turn the rock
into an inexhaustible resource! What other ideas
do you have?
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