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Abstract.  Preserving biodiversity is an important aim for sustainability, since 
its services cannot be replaced. The current approach is to restrict different economic 
activities in order to let wildlife to develop according to ecologic principles. Since this 
approach proved to be ineffective, a new one, the ecosystem approach emerged. This 
approach focuses on collaboration, communication, economic incentives, and 
flexibility in order to achieve long term preservation purposes. How to implement the 
ecosystem approach principles is important to acknowledge in order taking the most 
benefit from its potential, as was designed by the Conference of the Parties to the 
Convention on Biological Diversity  

  
Introducere. Realizarea obiectivelor de conservare în ariile protejate de diferite 

tipuri întâmpină numeroase dificultăţi, dat fiind restricţiile impuse activităţilor 
economice care se pot desfăşura pe baza resurselor accesibile în spaţiile respective. În 
plus, administrarea ariilor protejate se realizează, cel mai adesea, din surse bugetare, iar 
acestea sunt insuficiente pentru a asigura condiţiile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor de conservare. În acest context, s-a urmărit o reformulare a principiilor şi a 
managementului ariilor protejate astfel încât să se asigure o integrare a conservării cu 
utilizarea durabilă, luând naştere abordarea ecosistemică. Din anul 2000, moment în 
care IUCN adoptă principiile abordării ecosistemice şi iniţiază acţiuni pentru 
implementarea lor s-au realizat numeroase progrese. Totuşi, evaluările făcute până în 
prezent privind eficienţa acestui nou mod abordare sunt incomplete, întrucât majoritatea 
obiectivelor de conservare se vor realiza la termene mari, după 10-15 ani de la 
integrarea lor în managementul ariilor protejate. 

Astfel, considerăm oportună detalierea unor aspecte legate de modul în care 
aceste principii pot fi implementate în managementul ariilor protejate. În acest sens, 
vom prezenta etapele care trebuie parcurse în vederea asimilării cât mai complete a 
acestui nou punct de vedere în conservarea naturii. 

Principiile abordării ecosistemice sunt reprezentate de: 
1. Obiectivele organizării spaţiului şi a utilizării resurselor sunt subiectul 

alegerii (deciziei) publice.  
2. Managementul ecosistemelor trebuie desecentralizat până la unitatea de 

spaţiu minimă necesară pentru îndeplinirea obiectivelor.  
3. Managerii ecosistemelor trebuie să ia în considerare efectele (actuale şi 

potenţiale) activităţilor lor asupra ecosistemelor adiacente şi nu numai. 
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4. Înţelegerea contextului economic în care se acţionează pentru a asigura 
recunoaşterea posibilelor câştiguri ale managementului. 

5. Conservarea structurii şi funcţionalităţii ecosistemelor pentru a menţine 
serviciile ecosistemelor trebuie să fie un obiectiv prioritar.  

6. Ecosistemele trebuie administrate în limitele funcţionării lor.  
7. Abordarea pe scări spaţiale şi temporale corespunzătoare.  
8. Recunoaşterea scărilor de timp diferite şi a efectelor decalate care 

caracterizează procesele ecologice se va regăsi în stabilirea obiectivelor pe 
termen lung.  

9. Managementul trebuie să recunoască faptul că schimbarea este inevitabilă. 
10. Realizarea unui echilibru corespunzător între conservarea şi utilizarea 

durabilă a biodiversităţii.  
11. Valorificarea tuturor informaţiilor accesibile, atât ştiinţifice, cât şi empirice, 

furnizate de popoarele indigene.  
12. Implicarea tuturor sectoarelor relevante ale societăţii şi ale disciplinelor 

ştiinţifice.  
Etapele implementării. Managementul ariilor protejate pe baza abordării 

ecosistemice nu presupune adoptarea tuturor celor 12 principii, sau, cel puţin, nu este 
necesar ca fiecăruia dintre aceste principii să li se acorde aceeaşi importanţă. În funcţie 
de condiţiile specifice fiecărui caz se vor accentua unul sau altul din aceste principii, 
astfel încât să se îndeplinească obiectivul general – integrarea intereselor de conservare 
cu posibilităţile de utilizare durabilă a resurselor. Pentru a optimiza adoptarea 
principiilor ecosistemice au fost identificate cinci etape care trebuie parcurse, în fiecărei 
etape revenindu-i 3-4 principii la implementarea cărora vor contribui. 

• Identificarea părţilor interesate („acţionarilor”), delimitarea ariei care 
urmează să fie protejată şi dezvoltarea relaţiilor dintre acestea este etapa în care se vor 
implementa principiile 1, 7, 11 şi 12. Este important ca delimitarea suprafeţei şi 
identificarea grupurilor care vor fi influenţate de restricţiilor care se vor impune să se 
realizeze simultan. Indiferent că se începe cu delimitarea sau cu identificarea grupurilor, 
vor fi necesare eforturi considerabile, dar şi mult timp pentru a se ajunge la varianta cea 
mai convenabilă. 

Identificarea părţilor interesate se va realiza pe baza unor criterii prestabilite, 
criterii care nu pot fi deduse din principiile abordării ecosistemice. Acestea decurg din 
identificarea relaţiilor existente în fiecare caz. Analiza se va realiza urmând paşii: 
- Identificarea părţilor cheie, ale căror interese sunt influenţate de schimbările care 

intervin în ecosistemele vizate; 
- Ierarhizarea acestor părţi şi evaluarea opiniilor lor în acest context. În general, 

această ierarhizare va avea la bază criteriul intensităţii legăturii cu ecosistemul. 
Astfel, cei care sunt cei mai dependenţi de ecosistem vor fi cei care vor fi implicaţi 
cel mai activ în administrarea lui, astfel vor fi „acţionari” primari. În categoriile 
„acţionari” secundari vor intra cei care au putere de decizie asupra zonei – de 
exemplu, autorităţile locale – sau cei care trăiesc în apropierea ecosistemelor, dar nu 
depind de ele. La acestea se adaugă autorităţile guvernamentale, organizaţiile 
internaţionale ş.a. 
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- Evaluarea capacităţii de administrare şi a angajamentului (motivaţiei) relative care 
pot fi valorificate pentru managementul ecosistemului; 

- Înfiinţarea unui forum al părţilor, care să realizeze întâlniri periodice în vederea 
consultării 

Delimitarea suprafeţei reprezintă un alt moment important. Stabilirea 
dimensiunii viitoarei arii protejate va ţine cont de faptul că dimensiunea 
corespunzătoare este aceea care: 
- respectă criteriile ştiinţifice (Principiul 11 şi Principiul 12); 
- este potrivită capacităţii manageriale, cunoştinţelor şi experienţei existente în rândul 

„acţionarilor”, în special a celor primari (Principiul 11); 
- ţine cont de delimitările administrative sau culturale, în vederea simplificării 

legăturii cu instituţiile existente (Principiul 11); 
Construirea unor relaţii logice între „acţionari” şi aria protejată va definitiva 

etapa aceasta. Elementele practice pe care le implică coordonarea şi managementul nu 
trebuie impuse de autorităţile guvernamentale, de exemplu, ci ele vor fi construite 
potrivit unei abordări de jos-în-sus, prin intermediul forumului. 

• Caracterizarea structurii şi funcţionării ecosistemului şi stabilirea 
mecanismelor de management şi monitorizarea a lor se va realiza prin asigurarea 
colaborării dintre specialişti şi populaţia locală, întrucât informaţiile deţinute de fiecare 
grup sunt diferite, dar şi complementare. Realizarea echilibrului între conservarea şi 
utilizarea biodiversităţii se va atinge printr-un proces decizional colectiv şi prin acorduri 
asupra părţilor din ecosistem care vor fi administrate de diferite grupuri şi asupra 
obiectivelor urmărite de aceştia (Principiul 10). Este important să se înţeleagă faptul că 
în etapele iniţiale informaţiile accesibile vor fi incomplete, dar acestea vor spori în timp 
dacă de la început se pun bazele unor metode de lucru armonioase. Abordarea 
ecosistemică solicită o abordare realistă, în sensul că adesea trebuie să se ia decizii pe 
baza informaţiilor existente, chiar dacă acestea nu corespund cu ceea ce este ideal. 

Aplicarea Principiului 2 implică o colaborare cât mai strânsă cu „acţionarii”, 
chiar dacă concepţia locală referitoare la proprietate şi responsabilitate este diferită faţă 
de viziunea oficială. De asemenea, va trebui acceptat şi faptul că unele ecosisteme se 
situează pe terenuri aflate în proprietate privată. Astfel, vor fi definite mai clar: 
- suprafeţele, respectiv problemele pe care populaţia locală doreşte să le 

administreze; 
- suprafeţele, respectiv problemele pentru care este necesar ajutorul specialiştilor şi 
- suprafeţele, respectiv problemele care trebuie administrate de terţi 

Folosirea forumului „acţionarilor”, precum şi valorificarea experienţei membrilor 
acestuia va conduce la ridicarea unor probleme care necesită dezbateri şi verificări în 
teren. Acestea pot fi reprezentate de: identificarea suprafeţelor neacoperite de 
administratori, dar unde ecosistemele trebuie conservate mai riguros; identificarea 
suprafeţelor izolate aflate sub regim de conservare. 

• Identificarea relaţiilor economice care vor afecta ecosistemul şi locuitorii din 
zonă va contribui la implementarea Principiului 4.  În acest sens, se va avea în vedere 
reducerea situaţiilor de eşec al pieţelor care afectează biodiversitatea, respectiv întărirea 
stimulentelor pentru protecţia şi utilizarea raţională a biodiversităţii.   
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Stimulentele pozitive sunt reprezentate de o mai bună cunoaştere şi înţelegere şi 
o prezenţă mai activă în procesul decizional local şi naţional. Analizele economice 
trebuie să fie activităţi curente. Multe realităţi economice vor deveni vizibile treptat. 
Pieţele se schimbă şi evoluează continuu generând o gamă mereu schimbătoare de 
stimulente negative şi pozitive în raport cu biodiversitatea. 

Internalizarea costurilor şi beneficiilor la nivelul ecosistemelor reprezintă 
elementul central al abordării ecosistemice. În acest sens, este necesar să se evite 
concentrarea beneficiilor la nivelul unui ecosistem, în timp ce costurile sunt transferate 
asupra altui ecosistem. În acelaşi timp, este important să se asigure colaborare cu 
economia locală, nu o opoziţie faţă de aceasta.  

• Determinarea impactului conservării ecosistemului asupra ecosistemelor 
învecinate este necesară întrucât oricât de prevăzători am fi o serie de efecte negative 
sunt imposibil de evitat. 

• Decizii asupra obiectivelor pe termen lung şi stabilirea modalităţilor flexibile 
pentru atingerea lor.  Principiile 7, 8 şi 9, la implementarea căruia se contribuie în 
această etapă, stabilesc faptul că obiectivele pe termen lung vor fi modificate de evoluţii 
care nu pot fi prevăzute la momentul stabilirii lor. Pentru a fi implementate cu succes 
aceste principii şi pentru a se asigura o flexibilitate managementului ecosistemelor este 
necesar un sistem de monitorizare cât mai cuprinzător şi eficient.  

Observaţii finale. Creşterea eficienţei conservării ecosistemelor este o cerinţă 
esenţială, în special în condiţiile în care resursele alocate acestui obiectiv sunt foarte 
limitate. Din cele prezentate, rezultă câteva observaţii importante: 
- colaborarea, dar mai ales comunicarea între toţi cei care depind direct sau indirect 

de posibilele resurse accesibile în ecosistemele ce vor fi protejate este esenţială; 
- implicaţiile economice sunt considerate cele mai importante în ceea ce priveşte 

fundamentarea conservării 
- flexibilitatea administrării, care să reflecte cât mai bine schimbările apărute pe 

pieţele economice şi nu numai, contribuie esenţial la îndeplinire obiectivelor de 
conservare. 

În România, aceste principii au fost adoptate în administrarea unor arii protejate 
importante, cum sunt Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Rezervaţia Biosferei 
Retezat. Considerăm important ca în viitor să se evalueze măsura în care sunt 
implementate principiile mai sus prezentate şi să se realizeze permanente recorelări ale 
obiectivelor la nivelul administraţiilor acestor arii protejate. 
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