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Degradarea mediului înconjurător este un proces
complex de alterare a calităţii mediului înconjurător
datorită utilizării neraţionale a resurselor, poluării şi

aglomerării urbane. 

Cauze naturale:

- schimbările climatice;
- erupţiile vulcanice;
- cutremurele distrugătoare

Alte cauze sunt datorate intervenţiei omului:
- eroziunea
- construcții de canale și baraje
- introducerea de noi specii

- supraexploatarea resurselor biologice

- poluarea



•Degradarea soluluiEroziunea

•Cauze:ploi, vânturi, lucrările agricole și silvice.Cauze

Efecte

•cultivarea în terase, aratul în brazde, culturi ce pot 

restabili echilibrul chimic din sol
Măsuri

Inundații, degradarea texturii solului, alunecări de 

teren



Efecte Măsuri 

 Inundarea unor 
terenuri aluvionare

 Schimbarea 
componenței 
cantitative și calitative 
a florei și faunei locale

 Pierderea, prin 
evaporare, a unei 
cantități mari de apă

 Producția piscicolă s-a 
redus

 https://prezi.com/icri
mr67znco/deteriorarea
-ecosistemelor-prin-
constructia-de-lacuri-
de-bar/

 Legi care să 
reglementeze 
reconstrucția 
conectivității cursurilor 
de apă

https://prezi.com/icrimr67znco/deteriorarea-ecosistemelor-prin-constructia-de-lacuri-de-bar/


Istoric Exemple, efecte

 În funcție de avantajele 
imediate, omul a modificat 
biocenoza prin introducerea 
unor specii exogene în 
ecosisteme.

 Astăzi gramineele și 
plantele ierboase cultivate 
sunt prezente pe toate 
continentele, majoritatea 
provin din Europa apuseană 
și mediteraneeană, dar și din  
America de Sud.

 Lantana camara, originară din Noua 

Caledonie a fost introdusă pentru formarea 
de bariere în calea vitelor, s-a soldat cu 
invadarea păşunilor de către această 
buruiană şi scăderea producţiei furajere.

 Introducerea castorilor din Canada în 
pădurile din America de Sud, a condus 
la apariţia inundaţiilor, ca urmare a 
digurilor construite de aceştia. Şi în 
România au fost introduse accidental 
unele specii precum: planta Elodea
canadensis(ciuma apelor), originară 
din America şi stabilită în majoritatea 
apelor dulci şi bălţilor dunărene; 
bibanul soare (Lepomis gibbosus), din 
America de Nord apare în apele dulci, 
iar gasteropodul Rapana thomasiana, 
din apele Japoniei, apare şi în Marea 
Neagră.





Defrișarea pădurilor Defrișarea pădurilor

 Pădurile este factorul 
determinant în menţinerea 
echilibrului ecologic, 
climatic şi hidric. 
Defrişările au contribuit la: 

-degradarea solurilor; 

-creşterea aridităţii climatului; 

-intensificarea vitezei 
vânturilor; 

-apariţia inundaţiilor.



Suprapășunatul Suprapășunatul

 Distrugerea covorului 
vegetal dintr-un ecosistem 
apare ca urmare a păşunării 
intensive de către animalele 
ierbivore.În populaţiile 
animalelor sălbatice apare 
autoreglarea, adică se 
intensifică activitatea 
prădătorilor, creşte 
frecvenţa bolilor şi a 
paraziţilor.



Supraexploatarea faunei 
terestre

Supraexploatarea faunei 
terestre

 Omul a contribuit direct la reducerea 

efectivelor, sau chiar la dispariţia 

unor specii prin vânătoare, pescuit, 

combaterea bolilor şi dăunătorilor, 

dar şi indirect producând dezechilibre 
ecologice. În America de Nord s-a 

redus foarte mult efectivele bizonului, 

antilopei americane(Antilocapra 

americana), ursului grizzly(Ursus 
horribillis) din Mexic. În Asia, 

speciile de asin persan(Equus 

hemionus onager), rinocer 

asiatic(Rhinoceros sandaicus), ursul 

de bambus(Ailuropoda melanoleuca), 

şi-au redus nr. până la 200 de 

exemplare fiecare.

 În România, au dispărut: bourul(Bos 

primigenius), zimbrul(Bos priscus 

bonasus), tarpanul(Equus cabalus 

gmelini), antilopa de stepă(Saiga 

tatarica), capra de munte(Capra 

ibex), marmota alpină(Arctomys 

marmota). 

 Sunt pe cale de dispariţie: râsul(Lynx 

lynx), capra neagră(Rupicapra 

rupicapra). Dintre păsări sunt 

ameninţate să dispără: 

zăganul(Gypaetus barbatus), vulturul 

pleşuv sur(Gyps fulvus), vulturul 

pleşuv negru(Aegypis manochus), 

dropia(Otis tarda), cocoşul de 

mesteacăn(Lyrurus tetrix).



Zăganul, vulturul pleșuv, 
râsul.

Capra neagră, marmota, 
dropia.



Supraexploatarea 
resurselor oceanice

Supraexploatarea 
resurselor oceanice

 Pescuitul excesiv al 
mamiferelor marine, a condus 
la dispariţia unor specii de 
pinipede şi colonii de otarii.
Ameninţaţe cu dispariţia sunt 
speciile:balena albastră şi 
balena borealis.
Supraexploatarea fondului 
piscicol a condus la :

 -scăderea cantitativă a 
peştelui; 

 -scăderea taliei peştilor 
capturaţi;

 -reducerea efectivă a speciilor 
de interes piscicol.

Ca urmare a suprapescuitului, 
numeroase specii de peşti 
şi-au diminuat substanţial 
numărul de indivizi:
heringul (Clupea
harengus),batogul (Gadus 
morthus), merlanul 
(Merlucius merlucius), 
scrumbia

albastră (Scomber scomber). 
Tot pe cale de dispariţie sunt 
şi broaştele ţestoase de 
mare, căutate pentru carne, 
ouă şi carapace.



Balena albastră, balena 
boreală, batogul

Hering,merluciu, 
scrumbia albastă 



Ca urmare a creşterii exagerate a 
populaţiei urbane, a avut loc şi

dezvoltarea industriilor şi 
transporturilor in mod excesiv. 
Ca urmare a acestui fapt s-au 
format noxele oraşului 
reprezentate

de smog, particule de praf, de 
fum, compuşi chimici, dioxid
de

carbon, ce creează un mediu 
neprielnic pentru sănătatea

oamenilor, conducand la 
scăderea imunităţii, boli ale 
sistemelor

nervos, respirator, endocrin.
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