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Abstract: 
This paper presents the development strategy of sustainability and its healthy influence on natural capital. These 

ideas are filtered through the economic process that helps create durability and sustainability and offers the building 
blocks for the concept of new-developmentalism. 
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1. Introducere  
Capitalul natural generează servicii esenţiale pentru ecosistem şi pentru oameni. Furnizarea de 

cunoştinţe şi metrici ale serviciilor ecosistemice, interacţiunile lor şi modul în care acestea sunt 
generate este crucială pentru gestionarea ecosistemică a peisajelor terestre şi a peisajelor marine. 
Este din ce în ce mai apreciat că, într-o lume dominată de oameni, serviciile ecosistemice să nu fie 
generate doar de ecosisteme, ci de sisteme social-ecologice. Guvernarea adaptativă pentru 
managementul ecosistemului foloseşte o abordare social-ecologică a sistemelor. „Guvernanţa” este 
definită aici drept structurile şi procesele prin care oamenii din societăţi iau decizii şi împărtăşesc 
puterea, creând condiţiile pentru guvernarea ordonată şi acţiunea colectivă sau instituţiile de 
coordonare socială. 

Guvernanţa adaptativă se referă la colaborări flexibile şi bazate pe învăţare şi procese de luare 
a deciziilor care implică atât actori de stat, cât şi de stat, deseori la niveluri multiple, cu scopul de a 
negocia şi coordona în mod adaptat gestionarea sistemelor social-ecologice şi a serviciilor 
ecosistemice pe peisaje terestre şi peisaje marine. Colaborarea presupune construirea de cunoştinţe 
şi înţelegere a dinamicii şi serviciilor ecosistemice, alimentarea acestor cunoştinţe în practici de 
management adaptive, susţinerea instituţiilor flexibile şi sistemelor de guvernare pe mai multe 
niveluri şi abordarea perturbaţiilor externe, incertitudinea şi surpriza. Practica de gestionare a 
capitalului natural, cum ar fi ariile protejate, subvenţiile de mediu, cotele sau reglementările, fac 
parte din caseta de instrumente. Guvernanţa adaptativă extinde măsurile disponibile şi asigură 
coordonarea şi contextul pentru alegerea dintre instrumente, monitorizarea efectului acestora şi 
adaptarea acestora pe măsură ce sistemul social-ecologic evoluează. 

Cercetările privind guvernanţa adaptativă pentru gestionarea ecosistemelor şi a serviciilor 
acestora în peisaje terestre şi peisaje marine reale ecologice au luminat interacţiunea complexă a 
actorilor individuali, reţelelor sociale, organizaţiilor şi instituţiilor, care permite sau împiedică 
societăţile să alimenteze capitalul natural şi să implementeze managementul ecosistemului. 
Literatura de guvernare limitată, dar în creştere rapidă, care abordează în mod explicit capacitatea 
de a gestiona adaptiv ecosistemele a fost recent analizată. 

2. Situaţii funcţionale studiate 
Sistemele adaptative de guvernare studiate reprezintă transformări de la un management 

necoordonat sau bazat pe sectoare către o abordare ecosistemică mai largă şi au apărut independent 
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unul de celălalt. Ele sunt bazate pe ideea că oamenii beneficiază de natură, că aceste beneficii sunt 
generate de peisaje terestre şi peisaje marine întregi şi nu de resurse individuale şi că acestea sunt 
modelate de activităţi umane. Acestea combină conservarea şi dezvoltarea şi, deşi conceptul 
„servicii ecosistemice” nu a fost utilizat în primele zile ale iniţiativelor (adică în anii ’70 -’80), 
acum a devenit uzual în rapoartele şi în planurile lor de management. 

Kristianstads Vattenrike (KV) acoperă un bazin fluvial de 1.040 km2 într-o singură 
municipalitate suedeză. Din anul 1989, peisajele culturale din zonă au fost gestionate de o 
organizaţie municipală bazată pe colaborări flexibile, bazate pe proiecte, cu fermieri, asociaţii locale 
de stewards, antreprenori locali, administraţia consiliului judeţean şi actori naţionali şi 
internaţionali. Organizaţia a fost înfiinţată ca răspuns la schimbările de mediu (de exemplu, 
abandonarea terenurilor, eutrofizarea, poluarea apei) pentru a dezvolta şi promova conservarea şi 
utilizarea durabilă a valorilor ecologice şi culturale ale peisajelor regiunii. Zona a fost desemnată 
rezervaţie a biosferei (BR) în 2005 de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO). Toate categoriile de servicii ecosistemice sunt generate în KV, de la cantităţi 
substanţiale de produse alimentare agricole la servicii recreative, estetice şi educaţionale. Alte 
servicii sunt tamponul împotriva inundaţiilor furnizate de zonele umede şi furnizarea de habitate 
pentru mai mult de 700 de specii listate la nivel naţional. 

Parcul marin Great Barrier Reef (GBR), din Australia, acoperă o suprafaţă de 345.000 km2 şi 
contribuie cu 5,7 miliarde USD anual la economia australiană, cu o parte majoră provenind din 
industria turismului. Guvernul federal australian a adoptat Legea privind parcul marin de la Marea 
Barieră de Corali în 1975, ca răspuns la îngrijorările cu privire la ameninţările la recif provenite din 
forajul petrolier, exploatarea minieră şi focarele neexplicate de stele de mare care consumă corali. 
În 1981 regiunea GBR a fost declarată zonă a patrimoniului mondial. Guvernarea GBR este un 
acord de co-administrare între statul federal al Australiei şi statul Queensland prin intermediul 
Autorităţii Parcului Maritim de Barieră de Corali (GBRMPA), instituit în 1976. În 1998, GBRMPA 
a iniţiat o reevaluare majoră a parcului marin numit Programul Zonelor Reprezentative (PZR) 
pentru creşterea sistematică a conservării biodiversităţii printr-o reţea de zone fără preluare care 
reprezintă diferite habitate. PZR, adoptat la cel mai înalt nivel politic din Australia, a fost utilizat în 
mod activ pentru a îmbunătăţi guvernanţa GBR. Acesta a fost dezvoltat ca răspuns la recunoaşterea 
nevoii de a menţine rezistenţa GBR în cazul tulburărilor recurente, cum ar fi presiunile umane şi 
provocările schimbărilor climatice. GBR generează peşte, precum şi servicii recreative şi 
educaţionale, atrage turişti, protejează coasta de eroziune şi sprijină biodiversitatea. 

Oceanul de Sud (SO) reprezintă o regiune de 20.327.000 km2 care acoperă apele din jurul 
continentului Antarctic, incluzând mai multe teritorii naţionale şi zone extinse dincolo de jurisdicţia 
naţională. Pescuitul este monitorizat şi gestionat de CCAMLR (Comisia pentru conservarea 
resurselor marine antarctice), o organizaţie de legătură care leagă guvernele, organizaţiile 
neguvernamentale de mediu (ONG-uri), precum Antarctica şi Oceanul de Sud Coaliţia (ASOC) şi 
industria de pescuit licenţiată prin Coaliţie a operatorilor legali de peşte (COLTO), care acţionează 
ca observatori sau membri în delegaţiile naţionale. CCAMLR a fost înfiinţată în 1982. Fiind 
responsabilă pentru conservarea ecosistemelor marine din Antarctica, CCAMLR practică o 
abordare de gestionare bazată pe ecosistem (www.ccamlr.org). CCAMLR gestionează, de exemplu, 
krill Euphausia şi peştii patagonieni Dissostichus elegonoides. Când s-a dezvoltat pescuitul Tooth 
Tooth la mijlocul anilor ’90, acesta a avut niveluri foarte ridicate de pescuit ilegal. Această situaţie a 
reprezentat o provocare majoră pentru CCAMLR şi a necesitat o capacitate de adaptare substanţială 
pentru că operatorii ilegali îşi schimbă continuu activităţile, culoarea navei, numele şi steagul pentru 
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a scăpa de detectare şi de aplicare. Reducerea pescuitului ilegal a fost esenţială pentru conservarea 
populaţiilor de peşte din Oceanul de Sud şi ameninţarea la nivel mondial a păsărilor marine din 
Antarctica de valoare spirituală şi simbolică, care sunt prinse ca capturi secundare în uneltele de 
pescuit. Ecosistemele marine antarctice deţin o serie de alte servicii de reglementare, susţinere şi 
servicii culturale. 

 
3. Dezvoltarea guvernării adaptive 
În cazurile anterioare, trecerea la o guvernare adaptativă a peisajelor terestre şi a peisajelor 

marine integrale a fost declanşată de o criză de eficientizare. În KV, deteriorarea calităţii apei a 
împiedicat oamenii să înoate în lac, iar defrişarea arbuştilor şi înlocuirea cu pajişti a dus la scăderea 
populaţiei de păsări şi la reducerea opţiunilor de recreere. În GBR, riscurile schimbărilor climatice 
cu evenimente severe de albire a coralilor, combinate cu pescuitul excesiv şi eutrofizarea cu focare 
dăunătoare de stele de mare au dus la recunoaşterea unui recif de corali iconic aflat sub stres sever. 
Prăbuşirea prognozată a stocurilor de peşte valoros şi a păsărilor de curte ameninţate în SO, ca 
urmare a pescuitului ilegal, a ameninţat valori relevante la nivel mondial şi, prin urmare, 
credibilitatea CCAMLR. 

În fiecare caz, crizele de eficientizare au mobilizat câţiva indivizi cheie care au construit 
încredere şi cunoştinţe, au conectat reţele şi au dezvoltat o viziune a sistemelor care combină 
conservarea şi dezvoltarea. În retrospectivă, acest proces ar putea fi descris ca o schimbare mentală, 
o reformare a relaţiei om-natură. În KV, actorii cheie şi-au dat seama că zonele umede au fost 
rezultatul practicilor agricole şi că acestea oferă o serie de servicii ecosistemice benefice. În GBR, 
actorii cheie şi-au dat seama că reciful nu era la fel de înţepător şi rezistent aşa cum se credea 
anterior. În SO, actorii cheie şi-au dat seama că capturile ilegale au dominat pescuitul şi că pescuitul 
licenţiat, activiştii de conservare şi guvernele au un interes comun în interzicerea pescuitului ilegal 
şi eroziunea valorilor multiple ale peisajului marin. 

Pentru ca această trezire iniţială şi reîncadrarea în rândul indivizilor să se răspândească, găsim 
concepte-umbrelă cruciale în toate cele trei cazuri. În KV, conceptul de Ecomuseum Kristianstads 
Vattenrike a reunit cinci sectoare, printre care educaţia, patrimoniul cultural (agricol), conservarea 
naturii, turismul şi cercetarea. GBRMPA a realizat o campanie de informare asupra „recifului sub 
presiune” pentru a sensibiliza situaţia şi a construi sprijin între părţile interesate. În SO, un număr 
mic de persoane a început noua organizaţie International Oceans Longline Information Clearing 
House (ISOFISH) pentru a reduce pescuitul ilegal, iar pe termen lung industria de pescuit din 
CCAMLR a dezvoltat Coaliţia operatorilor legali de peşte de dinţi (COLTO) cu acelaşi scop. Aceşti 
actori au efectuat investigaţii substanţiale cu privire la pescuitul ilegal şi au ajutat la redresarea 
problemei legate de conceptul de crimă transnaţională organizată şi au obţinut sprijin politic. O 
mobilizare largă de cunoştinţe ecologice şi activităţi în desfăşurare a avut loc în toate cazurile, 
conectând actori deconectaţi anterior, precum fermieri şi conservatorişti din KV, şi pescarii, 
oamenii de ştiinţă, turismul şi organizaţiile de conservare din GBR şi SO. Cunoştinţele ştiinţifice şi 
oamenii de ştiinţă au jucat roluri importante în fiecare caz. 

Pare, de asemenea, că există o aliniere în ceea ce priveşte necesitatea unei organizaţii de 
legătură care să conecteze scalele pentru a duce fiecare iniţiativă înainte. În KV, s-a format o nouă 
organizaţie atunci când oportunităţile au coincis, adică, când ideea locală a unui eco-muzeu a 
satisfăcut nevoia municipală de conturare a unui nou profil ecologic, într-un moment în care 
problemele de mediu au fost pe agenda politică. În GBR, GBRMPA a fost restructurat radical în 
timpul procesului de re-zonare într-o organizaţie de legătură care a mobilizat actorii şi grupurile de 
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utilizatori preocupaţi, construind încredere şi obţinând sprijin pentru un plan de urgenţă pentru 
salvarea recifelor. În cadrul SO, iniţiativele menţionate au devenit cu adevărat eficiente atunci când 
sunt conectate la organizaţia de legătură existentă: secretariatul CCAMLR. 

 
4. Efecte asupra capitalului natural 
În Kristianstads Vattenrike, suprafaţa pajiştilor umede şi a pajiştilor nisipoase aflate în 

gestiune activă (păşunat şi cosit) a crescut (de la 1.222 ha în 1989 la 1.660 ha în 2008 pentru pajişti 
umede). Restaurarea zonelor umede, a pajiştilor nisipoase şi a habitatelor acvatice contribuie la 
toate cele patru categorii de servicii ecosistemice, inclusiv ciclismul de nutrienţi, protecţia împotriva 
inundaţiilor, valorile estetice şi habitate pentru organismele asociate. Centrul de vizitatori Naturum 
a fost construit în 2010 ca o intrare în rezervaţia biosferei, atrăgând aproximativ 110.000 de 
vizitatori pe an. Biroul de lucru al Biosferei a îmbunătăţit accesul la zonele umede, sprijinind 
serviciile recreative şi educaţionale, iar zona rezervaţiilor naturale a crescut şi ea. Populaţiile de 
păsări wading au crescut între 1990 şi 1997, dar unele specii au scăzut între 1997 şi 2009, iar în 
perioada 2010 – 2018 lucrurile s-au înrăutăţit din nou. Motivele sugerate includ deteriorarea 
terenurilor de cuibărit prin păşunarea gâştelor, vânătoarea crescută de vulpi şi păsări de pradă şi mai 
puţine precipitaţii de primăvară, reducând durata de viaţă a umedului. iazuri. În 2017, fermierii de 
pajişti umede au cunoscut o inundaţie prelungită, lăsând câmpurile acoperite cu nămol maroniu. 
Nămolul a făcut ca iarba să fie imposibilă pentru păşunat şi cosit, afectând astfel serviciile de 
aprovizionare negativ în acel an şi cuibărirea păsărilor vadului în anul următor. Reacţiile pentru aşa-
numita brunificare a apei sunt încă neclare şi nu pot fi combătute de răspunsurile locale doar pentru 
că această tendinţă a predominat în toată Suedia de Sud. 

 
5. Concluzie 
Este necesară promovarea abordărilor în materie de guvernare, capabile să sprijine 

gestionarea ecosistemului, într-o manieră atât de flexibilă, încât să abordeze problemele social-
ecologice extrem de contextualizate şi suficient de receptive pentru a se adapta la reacţiile complexe 
şi imprevizibile dintre componentele sistemului social şi ecologic. Cazurile reale de guvernanţă 
adaptativă prezentate aici au împărtăşit trei astfel de abordări. În primul rând, au creat cunoştinţe şi 
au adus la conştientizare la nivel mondial a dinamicii ecologice, oferind o bază îmbunătăţită pentru 
ca actorii să răspundă în mod informat. În al doilea rând, au permis coordonarea, negocierea şi 
colaborarea pe peisaje şi peisaje marine, pe sectoare şi pe nivelurile instituţionale, permiţând 
abordarea problemelor la o scară corespunzătoare în mod holistic. În al treilea rând, bazându-se pe 
diversele competenţe ale actorilor statului şi ai statului, ei au folosit o serie de mijloace informale de 
guvernare dincolo de stimulente şi reglementări aplicate de guverne. În cele ce urmează, vom 
discuta despre utilitatea acestor abordări printr-o comparaţie cu alte trei eforturi de guvernare pe 
mai multe niveluri care vizează conservarea şi utilizarea durabilă a capitalului natural: Natura 2000 
în Europa, pescuitul de homar în Golful Maine, America de Nord şi Common Politica în domeniul 
pescuitului în Europa. 

Natura 2000 este unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene (UE) 
pentru conservarea biodiversităţii şi una dintre cele mai ambiţioase iniţiative supranaţionale pentru 
conservarea naturii la nivel mondial. Iniţiat la mijlocul anilor ’90, obiectivul său a fost să creeze o 
reţea coerentă de diferite tipuri de habitat, în vederea stabilirii unei baze ecologice solide la nivel 
european pentru dezvoltare durabilă. Administraţiile locale au primit sarcina de a identifica situri 
adecvate care acoperă cel puţin 10% din teritoriul naţional, pe baza listelor de specii şi habitate 
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ameninţate şi într-un interval de timp foarte scurt. În numeroase cazuri, punerea în aplicare a 
directivei a provocat conflicte cu proprietarii de terenuri şi utilizatorii naturii, cum ar fi vânătorii, 
pescarii şi fermierii, care s-au simţit excluşi din procesul de planificare. Rapoartele din Franţa, 
Polonia, Grecia, Germania şi Finlanda arată că lipsa unei participări autentice a părţilor interesate şi 
concentrarea restrânsă a protecţiei biodiversităţii au redus acceptarea şi implicarea locală şi au 
provocat întârzieri şi dificultăţi în implementare. În unele cazuri, proprietarii de terenuri au distrus 
valorile de conservare ale pământului lor pentru a evita noul strat de protecţie impus şi, în Karvia 
(Finlanda), proprietarii de terenuri au intrat în grevă a foamei în semn de protest. Ceea ce avea sens 
la nivel european şi din punct de vedere al conservării biodiversităţii a fost îndeplinit de rezistenţa la 
nivel local şi de alte sectoare ale societăţii, iar capacitatea limitată de a adapta procesul pentru a se 
adapta perspectivelor lor şi de a rezolva conflictele. 

Spre deosebire de tensiunile create de implementarea Natura 2000, KV a reuşit să aducă pe 
timpurile interesate la masă şi a atras atât cunoştinţe ştiinţifice, cât şi locale. Iniţiativa a conectat 
acţiunile locale cu instituţiile regionale şi globale, a identificat şi a acţionat asupra sinergiilor dintre 
conservare şi dezvoltare în peisajul mai larg şi între sectoare şi a creat o capacitate social-ecologică 
de monitorizare şi reacţie la schimbările din capitalul natural. 

În politica comună în domeniul pescuitului (PCP), Consiliul de Miniştri European decide 
asupra cotelor de pescuit în toate Mările Europene, pe baza unor avize ştiinţifice şi a unor priorităţi 
politice, printr-o abordare pe specii. Cu toate acestea, sfaturile ştiinţifice au o influenţă limitată 
asupra negocierilor politice ale cotelor, iar abordarea centralizată de sus în jos lasă puţin loc pentru 
părţile interesate să contribuie la monitorizare şi aplicare. În consecinţă, stocurile de peşte au fost 
reduse substanţial din cauza schimbărilor ecosistemice, legitimitatea sfaturilor ştiinţifice şi a 
deciziilor politice este limitată, iar nerespectarea a fost problematică. Rezultatele reformei din 
această politică din 2013 către abordări mai adaptative bazate pe ecosistem sunt încă neclar. 
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