PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE

Medii antropizate

Amintește-ți: de ce au nevoie plantele pentru a supraviețui.
Observă imaginile de mai jos.
Ce au în comun toate aceste ecosisteme?

Grădinile, parcurile, livezile sunt ecosisteme antropizate, adică sunt înființate și întreținute de om,
pentru satisfacerea nevoilor umane de hrană, resurse pentru industrie, relaxare sau cercetare. Indiferent de
rolul lor, aceste ecosisteme nu pot exista fără efortul și energia oamenilor.
Prin ce se deosebesc aceste ecosisteme de ecosisteme naturale precum pajiștea, pădurea sau lacul?
Grădinile de legume conțin plante precum tomate, castraveți, varză, conopidă, salată, ardei etc. și sunt
destinate alimentației. Pentru a utiliza cât mai mult din produsele grădinii sale, omul consumă energie
pentru a îndepărta plantele și animalele cu care intră în competiție pentru aceleași resurse. Creșterea
producției se face prin utilizarea de îngrășăminte care îmbogățesc solul în substanțe minerale necesare
plantelor și prin utilizarea unor substanțe pentru distrugerea unor organisme considerate dăunătoare.
Ce plante sunt cultivate la noi în țară în grădinile de legume?
Grădinile ornamentale au rol de recreere și pot conține un
număr mare de specii, alese de oameni după anumite criterii.
Aceste plante necesită condiții diferite și pot trăi împreună doar
datorită efortului oamenilor de a le oferi condițiile necesare
supraviețuirii.
Identifică două plante ornamentale cu necesități foarte diferite.
Grădinile botanice sunt relativ mari și au scop educativ și
de cercetare. Conțin un număr mare de specii de plante de pe
toată planeta. Unele dintre acestea au nevoie, pentru a crește,
de condiții speciale, create în sere.
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Materiale oferite prin amabilitatea

Livada este alcătuită din pomi fructiferi și este plantată în zonele rurale. Chiar dacă numărul arborilor
dintr-o livadă poate fi foarte mare, numărul de specii cultivate este mic.
Ce specii de pomi fructiferi se cultivă în livezile din țara noastră?
Parcurile sunt spații verzi special amenajate pentru a oferi oamenilor din orașe locuri de recreere. Au
dimensiuni diferite, în funcție de numărul de locuitori cărora le sunt destinate. În parcuri există copaci,
dar și suprafețe cu vegetație ierboasă și zone cu plante ornamentale.
Ce rol benefic mai are vegetația din orașe?
Deși ecosistemele create și întreținute de om se deosebesc de cele naturale, în ele se formează totuși
comunități de viețuitoare, din specii diferite, între care se stabilesc relații trofice, de reproducere sau de
apărare, la fel ca în ecosistemele naturale.
Ce animale poți vedea într-un parc? Dar într-o livadă? Dar într-o grădină? În afară de plante și animale,
ce alte viețuitoare mai trăiesc în aceste ecosisteme?
Proiect. Orașul reprezintă un mediu antropic.
Documentați-vă din diferite surse și realizați o broșură în care prezentați orașul în care locuiți
aplicație sau orașul cel mai apropiat, în calitatea sa de mediu antropic. Luați în considerare aspectele
prin care orașul se deosebește de mediile naturale pe care le cunoașteți. Puteți avea în vedere
aspecte ca: • factorii climatici • calitatea aerului • diversitatea viețuitoarelor.
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