
 
 

 

 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 



 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Japonia 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Finlanda 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Irlanda 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

India 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Bolivia 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Argentina 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Kenya 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 
 

Proporțiile prezentate sunt ajustate pentru a se potrivi modului simplificat de reprezentare. Sursa datelor: http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database  

Georgia 

Păduri 

Teren agricol 

Pășuni 

Ape și bălți 

Altele 

 

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 

http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database 

 
 

 

Grecia 

 

Privire generală 

Număr de locuitori: 11,160,000 (în 2017) 

Suprafața de uscat: 131,961 km² (inclusiv apele interioare, excluzând suprafețe marine) 

 

Utilizarea terenului, în procente 

   
 

 

Agricultura în Grecia  

Grecia se află în zona mediteraneeană. Clima este caldă și uscată în timpul verii. În timpul 

iernii, precipitațiile sunt mai bogate decât vara. Pe coastă, nu este foarte frig în timpul iernii, 

dar în interiorul țării îngheață uneori, noaptea. 

34,9% din suprafața terenurilor constă din pășuni și pajiști, care sunt utilizate pentru 

creșterea oilor și caprelor. Grecia este renumită pentru produsele tipice mediteraneene, cum 

ar fi vinul, măslinele și fructele, toate cultivate pe o zonă de permacultură de 8,6%. Este mai 

mult decât în majoritatea țărilor europene. 

Cerealele și legumele sunt cultivate pe terenurile agricole. Aceasta reprezintă aproximativ 

19,3% din țară. 

 

  

62,7%

3,1%

28,9%

2,3% 3,0%

Utilizare în
agricultură

Așezări și 
infrastructură

Păduri

Ape și bălți

altele

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 

http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database 

 
 

 

România 

Privire generală 

Număr de locuitori: 19,586,539 (în 2017) 

Suprafața de uscat: 238,390 km² (inclusiv apele interioare, excluzând suprafețe marine) 

 

Utilizarea terenului, în procente 

  

 

Agricultura în România  

România se află între Europa Centrală și Europa de Sud-Est, cu Marea Neagră la est. Este 

situată în zona temperată, ceea ce înseamnă că, în cea mai mare parte din țară, verile sunt 

calde sau fierbinți, iar iarna avem îngheț. 

19% din suprafața terenurilor constă din pășuni și pajiști. Printre cele mai importante specii 

de animale sunt bovinele, crescute pentru carne și lapte. Cerealele, porumbul, sfecla de zahăr 

și floarea-soarelui cresc pe 35,9% teren agricol. Un mic procent de permacultură (1,9%) 

produce struguri. 

Apropo: 54,9% din populația României locuiește în orașe. Cel mai mare oraș este București. 

În România există păduri primare europene. 
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altele

http://en.worldstat.info/
https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 

http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database 

 
 

 

Portugalia 

Privire generală 

Număr de locuitori: 10,309,573 (în 2016) 

Suprafața de uscat: 92,230 km² (inclusiv apele interioare, excluzând suprafețe marine) 

 

Utilizarea terenului, în procente 

 

 

Agricultura în Portugalia  

Deși Portugalia se află la Oceanul Atlantic, clima este mediteraneeană. Asta înseamnă că 

vremea este fierbinte și uscată în timpul verii și rece și umedă în timpul iernii. În sud, devine 

foarte cald vara. 

15% din populația activă din Portugalia lucrează în agricultură, iar 38% din teren este destinat 

agriculturii. Aceasta înseamnă că 11,8% din suprafața totală este teren agricol, unde se 

cultivă mai ales cereale și cartofi. 19,8% sunt pășuni și 6,4% permaculturi. Aici, Portugalia 

este renumită în special pentru stejarul de plută, dar și pentru vin. 
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https://knoema.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


 

http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database 

 
 

 

Regatul Unit al Marii Britanii 

Privire generală 

Număr de locuitori: 66,020,000 (în 2017) 

Suprafața de uscat: 243,610 km² (inclusiv apele interioare, excluzând suprafețe marine) 

 

Utilizarea terenului, în procente 

   

 

Agricultura în Marea Britanie 

Regatul Unit este situat pe Insulele Britanice și este compus din Anglia, Țara Galilor, Scoția și 

Irlanda de Nord. Este situat în zona temperată. Verile sunt calde, iar iernile reci și umede. 

Cerealele, cartofii și sfecla de zahăr sunt cultivate pe o suprafață agricolă de 25% din 

suprafața totală a uscatului. Suprafețele mari de pajiști hrănesc în principal bovine și ovine și 

reprezintă 47,3% din suprafața terenurilor. Doar o proporție mică de 0,2% este zonă de 

permacultură. În Marea Britanie există mai puțină suprafață forestieră decât în majoritatea 

țărilor europene, dar sunt multe mlaștini și zone umede, pe aproximativ 3% din suprafața 

totală. 
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http://en.worldstat.info/, https://knoema.com/, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database 

 
 

 

Germania 

Privire generală 

Număr de locuitori: 82,521,653 (în 2016) 

Suprafața de uscat: 357,410 km² (inclusiv apele interioare, excluzând suprafețe marine) 

 

Utilizarea terenului, în procente 

   

 

Agricultura în Germania 

Germania se află în Europa Centrală și se învecinează cu Marea Nordului și Marea Baltică. 

Este situată în zona climatică temperată. Verile sunt calde, iar iernile reci și umede. 

O treime (33,3%) din suprafața totală a Germaniei este teren agricol. Pe acest teren se cultivă 

în principal grâu, porumb, cartofi și sfeclă de zahăr. Partea mică a permaculturii (0,6%) 

constă din viticultură și livezi. Cele mai importante specii de animale din Germania sunt 

bovinele și porcii. Pentru a le hrăni, sunt disponibile 13,7% pajiști și pășuni din suprafața 

totală. 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_cover_and_land_use#Database


CARDURI pentru Bolivia - Finlanda - Georgia - Kenya 

Finlanda este singura 

dintre aceste țări a cărei 

proporție de apă și de 

zonele umede este 

suficientă pentru a-și 

umple propriul pătrat. 

Aproape jumătate din 

Bolivia este acoperită de 

păduri. 

Bolivia și Kenya sunt țări 

din Europa. 

Finlanda are cea mai mare 

proporție de păduri, în 

raport cu celelalte țări 

comparate. 

Bolivia, Finlanda și Kenya 

au fiecare cam aproximativ 

10% suprafață agricolă. 

Datorită apropierii sale de 

Polul Nord, este deosebit 

de frig în Bolivia. 

Finlanda are mai multă 

suprafață forestieră decât 

Bolivia. 

În Kenya, zonele înalte sunt 

în cea mai mare parte 

savană. 

Finlanda și Georgia au 

aproximativ aceeași 

proporție de teren arabil. 

Nu există teren agricol în 

Bolivia. 

Bolivia și Georgia au 

aproximativ aceeași 

pondere de pășune. 

Kenya este acoperită cam 

pe jumătate de păduri 

tropicale. 

 

 



SOLUȚII pentru Bolivia - Finlanda - Georgia - Kenya 

 Finlanda este singura 

dintre aceste țări a cărei 

proporție de apă și de 

zonele umede este 

suficientă pentru a-și 

umple propriul pătrat. 

Aproape jumătate din 

Bolivia este acoperită de 

păduri. 

Bolivia și Kenya sunt țări 

din Europa. 

Finlanda are cea mai mare 

proporție de păduri, în 

raport cu celelalte țări 

comparate. 

Bolivia, Finlanda și Kenya 

au fiecare cam aproximativ 

10% suprafață agricolă. 

Datorită apropierii sale de 

Polul Nord, este deosebit 

de frig în Bolivia. 

Finlanda are mai multă 

suprafață forestieră decât 

Bolivia. 

În Kenya, zonele înalte sunt 

în cea mai mare parte 

savană. 

Finlanda și Georgia au 

aproximativ aceeași 

proporție de teren arabil. 

Nu există teren agricol în 

Bolivia. 

Bolivia și Georgia au 

aproximativ aceeași 

pondere de pășune. 

Kenya este acoperită cam 

pe jumătate de păduri 

tropicale. 

 

 

Da  Nu  Nu știm 



CARDURI pentru Argentina – India – Irlanda – Japonia 

 

Toate țările, cu excepția 

Indiei și a Irlandei, au o 

proporție redusă de apă și 

de zone umede, astfel 

încât nu putem colora nici 

un pătrat cu albastru. 

Argentina are o suprafață 

de pajiște puțin mai mică 

decât Irlanda. 

Japonia are cea mai mare 

suprafață agricolă, 

comparativ cu celelalte 

țări. 

În India există aproximativ 

aceeași suprafață de 

pădure ca terenuri 

agricole. 

Irlanda și Argentina au mai 

puține păduri decât India. 

Japonia și Irlanda sunt 

insule. 

În Irlanda nu există terenuri 

agricole. 

Germania s-ar potrivi în 

India de nouă ori. 

Pe mai mult de jumătate 

din Irlanda și Japonia 

avem un singur tip de 

utilizare a terenurilor. 

Argentina are mai puține 

pășuni decât Irlanda. 

Proporțional, Irlanda și 

Japonia au aproximativ 

aceeași cantitate de teren 

agricol. 

India produce cea mai 

mare cantitate de banane, 

mei și iută din lume. 

 

  



SOLUȚII pentru Argentina – India – Irlanda – Japonia 

Toate țările, cu excepția 

Indiei și a Irlandei, au o 

proporție redusă de apă și 

de zone umede, astfel 

încât nu putem colora nici 

un pătrat cu albastru. 

Argentina are o suprafață 

de pajiște puțin mai mică 

decât Irlanda. 

Japonia are cea mai mare 

suprafață agricolă, 

comparativ cu celelalte 

țări. 

 În India există aproximativ 

aceeași suprafață de 

pădure ca terenuri 

agricole. 

Irlanda și Argentina au mai 

puține păduri decât India. 

Japonia și Irlanda sunt 

insule. 

În Irlanda nu există terenuri 

agricole. 

Germania s-ar potrivi în 

India de nouă ori. 

Pe mai mult de jumătate 

din Irlanda și Japonia 

avem un singur tip de 

utilizare a terenurilor. 

Argentina are mai puține 

pășuni decât Irlanda. 

Proporțional, Irlanda și 

Japonia au aproximativ 

aceeași cantitate de teren 

agricol. 

India produce cea mai 

mare cantitate de banane, 

mei și iută din lume. 

 

 

Da  Nu  Nu știm 


