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Lecția 1 

Intruducere SCENT și 
monitorizare de 
mediu



Ce este 
monitorizarea 
mediului?

Ce este 
citizen 
science?

Monotorizarea mediului înseamnă a privi de 
aproape ceea ce ne înconjoară pentru a înțelege 
cât de sănătos sau nu este mediul și pentru a-l 
proteja de orice impact negativ antropic sau 
natural.

Putem monitoriza schimbarea sezonieră 
studiind cum se schimbă durata zilei, la ce oră 
răsare și apune soarele, când apar florile pe 
parcursul primăverii și când migrează păsările. În 
același fel putem monitoriza și alte schimbări 
care au loc în jurul nostru.

Citizen science este despre oameni ca noi, care se implică 
în cercetare prin colectarea de date utile pentru proiectele 
științifice.

Devenim ”cercetători” atunci când participăm la urmărirea 
diferitelor fenomene din jurul nostru și contribuim la știință 
și tehnologie. Ajutăm oamenii de știință furnizându-le 
informații la care ei nu ar avea altfel acces. Oamenii de 
știință adesea întâmpină dificultăți în monitorizarea 
mediului, întrucât nu au suficient timp sau nu pot fi la locul 
potrivit în momentul potrivit. Participarea noastră se 
realizează de obicei cu ușurință; nu este necesară 
experiența și sunt numeroase modalități prin care se poate 
contribui.

Contribuțiile noastre pot fi combinate cu ale altcuiva, iar 
împreună ele formează imaginea de ansamblu!



Despre ce este vorba?

Știai că fiecare dintre noi jucăm un rol important în 
Imaginea de Ansamblu? Toți avem puterea să 
ajutăm la înțelegerea și protejarea mediului prin 
SCENT.

SCENT este un proiect care încearcă să afle cum se 
schimbă mediul. Mai explicit, studiază cum se 
schimbă acoperirea și folosirea terenului ce ne 
înconjoară.

SCENT a creat pentru noi set de de instrumente care 
include aplicații inteligente și alte tehnologii pe care 
le putem folosi. Intrumentele din acest set sunt 
distractive și simple, iar prin folosirea lor îi ajutăm pe 
oamenii de știință să monitorizeze mediul și să 
măsoare detalii interesante. Instrumentele pe care le 
putem folosi sunt:

1
Putem juca un joc numit Scent Explore, pe telefoanele și tabletele noastre. Urmărim (“vânăm”) 
personajele mici care se ascund în jurul nostru. Telefoanele emit o alarmă atunci când suntem 
în apropierea unui personaj. Câștigăm puncte, găsind personajele și fotografiind locurile unde 
le-am găsit ascunse. Cu cât găsim mai multe personaje, cu atât câștigăm mai multe puncte. 
Unele personaje sunt rare și de aceea sunt mult mai valoroase decât cele comune. Putem 
concura unul cu celălalt și la sfârșit vedem cine a adunat cele mai multe puncte! Locurile în care 
se găsesc personajele oferă informații interesante despre acoperirea și folosirea terenului, 
informații de care oamenii de știință au nevoie pentru a înțelege mult mai bine mediul.
Jucând acest joc, facem fotografii valoroase, pe care le încărcăm în sistemul SCENT, participând 
astfel la cercetarea în ceea ce privește protecția mediului.

2
O altă parte a setului de instrumente SCENT este aplicația web Scent Collaborate. Suntem invitați 
să etichetăm imaginile cu scopul de a învăța “mașinăria” SCENT să le înțeleagă mult mai bine. 
“Mașinăria” SCENT este inteligentă, dar pentru a deveni mult mai inteligentă, are nevoie de 
ajutorul nostru. Multe tipuri de imagini sunt greu de înțeles de către sistem, de aceea trebuie 
să învețe, folosind informația furnizată de noi atunci când etichetăm ceea ce vedem în 
respectivele imagini. Putem antrena sistemul să recunoască obstacole pe râuri, păduri, suprafețe 
pavate etc., astfel încât să și le amintească și să le poată identifica în viitor. Contribuțiile noastre 
împreună cu ale celorlalți, pot fi utilizate pentru a carta mediul mult mai clar decât anterior. Hărțile vor 
ajuta oamenii de știință să prevadă și să prevină inundațiile sau alte dezastre naturale. Scent 
Collaborate poate fi folosit oriunde, având la îndemână un calculator, o tabletă sau un smartphone.

3
SScent Measure este o aplicație mobilă care adună și combină detalii importante despre 
temperatură și nivelul de umiditate al aerului și solului. Pentru a măsura temperatura și 
umiditatea, folosim senzori portabili pe care îi plasăm în locuri interesante, iar apoi senzorii 
înregistrează și afișează rezultatele în aplicație. Informațiile din Scent Measure sunt utilizate 
pentru a descoperi cât de multă umezeală se găsește în sol, cât de cald este și așa mai 
departe. Aceste detalii îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă starea mediului. 
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Delta Dunării, România

Dimensiune: 3124,4 km2
Populație: 20,000

Biodiversitate: cea mai mare 
suprafață naturală compactă din 
Europa cu o vastă biodiversitate, 
peste 300 specii de păsări, incluzând 
cormorani, codalbi, țigănuși, alte 
animale precum pisici sălbatice, 
vulpi, porci mistreți și căprioare, dar 
și 45 de specii de pești de apă dulce.

„Ecosistemul nostru unic, cu 
sălbăticia sa vibrantă este susținut 
de inundații. Acestea contribuie la 
menținerea ciclului vital în regiune. 
Este necesar să înțelegem cum 
funcționează aceste  inundații și să 
asamblăm toate datele și imaginile 
din acest colț al Planetei - partea 
nostră din Planetă. Jucăm un rol 
vital în Imaginea de Ansamblu.”

Bazinul râului Kifisos, 
Grecia

Dimensiune: 381 km2
Populație: 4,000,000

Biodiversitate: deși zona a suferit 
foarte mult din cauza impactului 
antropic, biodiversitatea este în 
continuare parțial menținută în 
regiune de platani, ferigi, oleandrii, 
eucalipți, tufe de mure și trestii și de 
animale precum broaște, țestoase și 
pești mici.

„Peisajul urban se schimbă radical. 
Pâraiele sunt acoperite de beton. 
Pădurile sunt defrișate. Cursul 
natural al râului a fost modificat. 
Este nevoie să înțelegem râul mai 
bine. Avem nevoie de o imagine mai 
clară a cursului său și a schimbărilor 
în folosirea terenului din jurul său. 
Este nevoie sa ne protejăm viețile și 
comunitățile de potențialul 
destructiv al râului. Jucăm un rol 
vital în Imaginea de Ansamblu.”

SCENT aduce împreună oameni din 
6 țări diferite și 10 organizații 
distincte, pentru a lucra împreună 
timp de 3 ani.

Am început prin a testa setul de 
instrumente SCENT în două locuri 
interesante: Delta Dunării (România), 
respectiv Kifisos (Grecia). Delta 
Dunării este o zonă rurală, iar Kifisos 
una urbană.

Acesta este doar începutul și, după 
ce testarea este realizată, mișcarea 
SCENT va fi gata să se extindă și către 
alte regiuni.

Aspecte 
interesante



Detaliile pe care le adunăm sunt încărcate în setul de 
instrumente SCENT, care le combină și analizează, dâdu-
le sens. Datele pe care le colectăm sunt foarte valoroase și 
îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă cum și de ce se 
schimbă peisajele. Aceste schimbări ar putea crea în timp 
probleme mari, dar credem că acestea pot fi evitate dacă 
adunăm informații suficiente pentru a le identifica și a le 
opri înainte ca ele să cauzeze distrugeri. Oamenii de 
știință folosesc datele pe care noi le adunăm în scopul de 
a ajuta protejarea mediului, de exemplu, prin realizarea 
unor hărți de risc de inundații mai bune și împărtășind 
datele cu bazele de date internaționale, astfel încât 
oricine din lume să le poată folosi!

SCENT este despre implicarea tuturor în conturarea 
Imaginii de Ansamblu!
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Delta in Romania and the Ki�sos area 
in Greece. The Danube Delta is rural 
and the Ki�sos area is urban. 

This is just the start, and once the 
testing is done, the Scent movement 
will be ready to expand to other 
regions. 

Sunt numeroase motive pentru care 
trebuie să protejăm mediul în care 
trăim!
Aici sunt doar câteva exemple la 
care ar trebui să ne gândim..

Păstrează mediul favorabil, ținându-l curat!
Este distractiv să te afli în aer liber, practicând sport, să mergi 
la plajă, să plimbi câinele și să te joci cu prietenii. Dar nu ne 
dorim ca locurile nostre favorite să fie poluate și pline de 
gunoi. Respirând un aer poluat, înotând într-o apă murdară 
poate fi chiar periculos, atât pentru noi înșine, cât și pentru 
animale și plante. De aceea este important să păstrăm curate 
împrejurimile. 

Luptă împotriva încălzirii globale și a 
schimbărilor climatice prin reducerea 
emisiilor de carbon!
Chiar și cele mai mici schimbări în temperatura 
Pământului pot conduce la probleme mari pentru 
plante, animale, oameni și mediu. Fenomenele meteo 
extreme, inclusiv furtunile periculoase, secetele și 
inundațiile au devenit mult mai comune. Noi oamenii 
suntem responsabili pentru că activitățile noastre au 
cauzat gaze cu efect de seră ce au fost eliberate în 
atmosferă, încălzind climatul.

Salvează resursele naturale ale 
Pământului prin reducerea 
consumului, refolosire și reciclare!
Pe planeta noastră resursele sunt limitate 
și trebuie să le conservăm și să fim 
atenți astfel încât să nu le epuizăm.

Ce poți face?
Asigură-te că nu lași gunoi, ridică 
resturile, dacă le găsești, reciclează sau 
aruncă la coș; evită pungile de plastic 
deoarece sunt nocive pentru pești.

Ce poți face?
Încearcă să ai o amprentă de carbon cât mai 
redusă. Plantează un copac- acesta va 
absorbi o parte a gazelor cu efect de seră 
din atmosferă. Roagă-ți părinții să meargă 
cu bicicleta și să folosească mai mult 
transportul public, să lase mașina acasă și să 
evite zborurile inutile.

Ce poți face?
Să reduci consumul, să refolosești și să reciclezi. 
Redu cantitatea de apă, prin închiderea 
robinetului în timp ce te speli pe dinți. Vino cu 
propria ta sticlă de apă și reumple-o, în loc să 
cumperi în mod repetat altele noi.Reciclează 
plasticul, metalul, sticla și hârtia atât acasă, cât și 
la școală. Stingând lumina atucni când părăsești 
camera, economisești curent electric.

De ce ar trebui 
să ne pese de 
mediu?



the

La parte la provocare SCENT 
și devii un „cetățean om de 

știință” 

Data viitoare te voi ruga să desenezi 
o hartă a mediului tău!

Avem nevoie să ne facem o 
imagine clară despre mediul tău 
local și de aceea avem nevoie de 

ajutorul tău.

Profesorul va face echipe de 
câte 4-5 copii. După formarea 
echipelor, alegeți împreună o 
locație pe care v-ar plăcea să 
cartați, din mediul extern 
școlii voastre, de exemplu o 
parte a curții școalii, un parc, o 
pădure sau o grădină.

Întreabați profesorul dacă 
locația pe care ați ales-o este 
potrivită.

Data viitoare veți merge în 
locația aleasă și schița tot 
ceea ce vdeți acolo. 
Desenează o hartă cât de 
detaliată posibil a micro-
mediului pe care l-ai ales. 
Cuprinde toate animalele, 
plantele, clădirile, dealurile, 
resturile/gunoaiele, potecile 
etc. pe care le vezi.

Grupul tău și celelalte 
grupuri vor pune la un loc 
bucăți care împreună vor 
crea o imagine de ansamblu.

Ce crezi că ar trebui să 
găsești în zona aleasă?

Ce animale, plante, clădiri, 
dealuri, obstacole, zone 
pavate, resturi etc.?

Cum crezi că va arăta zona 
peste 50 de ani, ce se va 
schimba?



Biodiversitate: numărul și tipul de 
plante și animale care există într-o 
anumită zonă sau în lume, în general.

Emisie de carbon: cantitatea totală 
de gaze cu efect de seră, cauzată de 
activitățile noastre

Citizen science : știință realizată prin 
intermediul oamenilor obișnuiți, 
adesea pentru sau cu ajutorul 
oamenilor de știință.

Schimbare climatică: schimbări în 
vremea mondială, în special 
fenomenul de încălzire ca un rezultat 
al activității umane, ce duce la 
creșterea nivelului de dioxid de carbon 
din atmosferă.

Deltă: o zonă joasă, plată, având 
formă triunghiulară, unde un râu se 
împarte în mai multe brațe înainte de 
a se vărsa în mare.

Efect de seră: o creștere a cantității 
de gaze din atmosferă, care cauzează 
o încălzire graduală a suprafeței
pământului.

Gaz cu efect de seră: un gaz care 
cauzează efectul de seră, în special 
dioxid de carbon.

Acoperirea terenului: se referă la 
învelișul fizic de deasupra pământului, 
de exemplu apă, vegetație, 
infrastructură urbană, sol gol etc.

Utilizarea terenului: arată modul în 
care oamenii folosesc terenul, de 
exemplu pentru recrere, habitat pentru 
viața sălbatică, agricultură sau 
întrebuințări mixte.

Site al Patrimoniului Mondial 
UNESCO: un loc care este pe lista 
UNESCO ca având importanță culturală 
sau fizică.

Sursa: dicționarul Cambridge

Glosar




