
Fenomenele meteo extreme 

 

Fenomenele meteo extreme sunt schimbări cauzate de natură a suprafeței pământului, a 

atmosferei, care influențează la rândul lor biosfera (viețuitoarele din regiune), provocând 

dezastre economice și, de cele mai multe ori, pierderi de vieți umane.  

Factori ce cauzează și influențează fenomenele meteo extreme: 

Deși sunt încă îndelung dezbătute, principalele cauze ale fenomenelor meteo extreme sunt: 

 Creșterea exponențială a numărului populației globului terestru 

 Ridicarea nivelului de trai a populației cu acumulare de valori, ce duce la pierderi 

economice mai mari în cazul catastrofelor 

 Concentrația mare a populației în anumite regiuni (Tokio 30 milioane loc.) ridică de 

asemenea gradul pierderilor umane 

 Industrializarea zonei de coastă, sau turismul în regiunile expuse catastrofelor 

(Florida) 

 Schimbarea climatică la care contribuie și lipsa suficientă de protecție a mediului 

înconjurător  

1. Ciclonul, uraganul și taifunul  

Ciclonul, uraganul sau taifunul sunt termeni adesea folosiți ca sinonime, depinzând de locul 

în care se formează (cicloanele care se formează lângă America de Nord și în Caraibe sunt 

cunoscute ca uragane, iar cele care se formează lângă Japonia, Chona sau în Filipine se 

numesc taifunuri, restul purtând denumirea de cicloane,) acesta fiind o scara mare de  masă 

de aer care se rotește în jurul unui puternic centru de joasă presiune atmosferică, invers acelor 

de ceasornic în emisfera nordică și în sensul acelor de ceasornic  în emisfera sudică. Este un 

vânt puternic cu deplasarea aerului în spirală, însoțit de ploi torențiale și de descărcări 

electrice, specifice regiunilor tropicale, din bazinul Oceanului Indian. 

Principalele efecte ale unui ciclon sunt căderile mari de precipitații, vânt puternic, alunecări 

de teren și tornade. Cu cât intensitatea vântului este mai mare, cu atât daunele provocate sunt 

mai grave. Viteza vântului într-un ciclon este de cel puțin 119 kilometri pe oră. Ochiul 

vârtejului are un diametru de aproximativ 30 de kilometri , deși au apărut cicloni cu diametrul 

de aproximativ 100 de kilometri în centrul lor. Cicloanele sunt clasificate în categorii de la 1 

la 5, iar cele mai intense sunt cele de categoria 5, cu vânturi de peste 252 de kilometri pe oră. 

Intensitatea, frecvența și durata uraganelor și taifunurilor a crescut de la începutul anilor 

1980. Fiecare dintre aceste uragane produce daune în valoare de miliarde de dolari. În 

prezent, Ciclonul din Marea Neagră este foarte activ în zona ţărilor riverane din jumătatea 

estică a mării, cea mai afectată regiune fiind nordul Turciei, unde ciclonul se menţine pe 

aceeaşi poziţie şi chiar se intensifică, determinând ploi abundente și în sudul Rusiei. 

2. Tornada 

Tornada este un vânt foarte puternic ce acționează pe un areal redus sub formă de vârtej de 

aer, fiind frecvent pe teritoriul Americii de Nord unde mai e numit și twister. Tornadele se 
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formează atunci când aerul cald și umed se ciocnește cu aerul rece și uscat. În Evul Mediu, 

ele erau considerate ca fiind „duhuri rele”.   

Cele mai violente tornade provin din supercelule, furtuni mari care au vânturi deja în 

rotație. Aproximativ una din o mie de furtuni devine o supercelulă, iar una din cinci sau șase 

supercelule dă naștere unei tornade. Tornadele pot apărea în orice moment al anului, dar sunt 

mai frecvente în timpul unui sezon distinct care începe la începutul primăverii pentru statele 

de-a lungul Golfului Mexic. Odată ce o tornadă lovește pământul, poate dura de la câteva 

secunde sau până la trei ore. 

Cea mai mare tornado, Tornada “Tri-State”, a avut loc în martie 1925. Tornada a făcut 695 de 

victime şi a rănit 2072 de persoane în toate cele trei state (în total). Au fost distruse peste 

15.000 de case şi nouă şcoli, iar pagubele s-au ridicat la peste 1,4 miliarde de dolari. Tornada 

a parcurs un total de 352 km cu o viteză de înaintare de 100-115 km/h. 

3. Unda rece (val de frig) 

Un val de frig este un fenomen meteorologic care se distinge printr-o răcire a aerului. Mai 

exact, așa cum este utilizat de Serviciul Național Meteorologic din SUA , un val de frig este o 

scădere rapidă a temperaturii într-o perioadă de 24 de ore care necesită o protecție substanțial 

crescută pentru agricultură, industrie, comerț și activități sociale. 

4. Ploaia torențială 

În fiecare secundă, pe tot globul, cad aproximativ 16 milioane de tone de apă sub formă de 

apă. Ploaia este o formă de precipitație atmosferică sub formă de picături de apă provenite din 

condensarea vaporilor din atmosferă, iar când rata precipitațiilor este mai mare de 50 mm / 

oră, atunci ea devine ploaie torențială. 

Una dintre cele mai ploioase zone din lume este insula Guadeloupe, Marea Caraibelor. Acolo, 

în doar un minut au căzut 38 l/mp. Cele mai mari picături de ploaie din lume au fost 

înregistrate în septembrie 1995, în Brazilia, iar cele mai mari picături de grindină au fost 

înregistrate în Bangladesh, în zona Gopalganj, în timpul unei furtuni din 14 aprilie 1986. 

Greutatea fiecărui bob de grindină a depășit un kilogram, iar atunci 92 de persoane au 

decedat. 

5. Furtuna de praf 

Furtuna de praf/nisip este un fenomen meteorologic comun în regiunile aride și semi-aride și 

apare atunci când un front atmosferic în rafale sau un alt vânt puternic suflă nisipul și praful 

de pe o suprafață uscată. Particulele sunt transportate prin săltare și suspensie, într-un proces 

care mișcă solul dintr-un loc și-l depozitează în altul. 

În octombrie 2011, în Texas, furtuna a fost acompaniată de rafale puternice de vânt, care au 

atins aproape o sută de kilometri pe oră și au doborât mai mulți copaci. 

6. Seceta 

Seceta este un fenomen meteorologic care se produce în natura și care se manifestă prin lipsa 

ploilor, prin apariția maselor de aer uscate și a arșiței. Seceta este dăunatoare plantelor și în 

special culturilor agricole, prin scăderea recoltelor și reducerea suprafețelor agricole, și poate 

provoca pierderi de vieți omenești și pagube materiale. 



Extremele fierbinți, inclusiv valurile de căldură, au devenit mai frecvente și mai intense 

începând cu anii 1950, în timp ce evenimentele reci au devenit mai puțin frecvente și mai 

puțin severe. Ultimii cinci ani au fost cei mai calzi din ultimii 170 de ani. 

Unele regiuni ale lumii s-ar putea confrunta cu megasecete, o seceta prelungita care dureaza 

doua decenii sau mai mult, iar unele civilizatii au disparut din cauza megasecetelor (mayasii, 

Imperiul Khmer, Anasazi etc.). 

 7. Inundațiile  

Apariția inundațiilor se datorează în primul rând unor factori naturali legați de condițiile 

climatice care generează cantități mari de precipitații, furtuni. Despăduririle efectuate de om 

în decursul timpului în toate regiunile globului au modificat foarte mult o serie de verigi ale 

circuitului hidric și prin aceasta au favorizat o scurgere mai puternică a apelor pe versanți.  

Inundaţiile constituie unele dintre fenomenele naturale care au marcat și contiunuă să  

marcheze profund dezvoltarea societăţii umane, ele fiind din punct de vedere geografic cele 

mai răspândite dezastre de pe glob şi totodată şi cele mai mari producătoare de pagube şi 

victime omeneşti. 

8. Avalanșa  

Avalanșa este un fenomen meteo natural ce constă în alunecarea pe pantă a unor mase de 

zăpadă și apar, de regulă, în zonele montane. O avalanșă poate duce la vale mii de tone de 

zăpadă, fiind precedată de o undă de șoc care spulberă și strivește orice se află în calea sa. 

Avalanșele sunt influențate de temperatură, în special de încălzirea bruscă a vremii, așa cum 

se întâmplă adesea în Carpați primăvara și de vântul puternic. 

Se estimează ca 1 din 10 decese pe an are loc din cauza avalanșelor, din cauza creșterii 

numărului de turiști din zonele montane și a lipsei de echipament adecvat, instruire și 

informare. Avalanșele din Alpi din timpul Primului Război Mondial au ucis mai mult de 60 

de mii de oameni, iar  un soldat a a afirmat că: „Cel mai mare dușman era natura însăși.” 

9.  Alunecările de teren 

Alunecările de teren sunt deplasări gravitaționale ale maselor de roci, pământuri sau diverse 

resturi, pe o pantă. Asemenea fenomene reprezintă o amenințare majoră la adresa vieții 

umane, cu efecte devastatoare asupra construcțiilor inginerești (clădiri, șosele, lucrări 

hidoedilitare, lucrări de artă etc.) și a mediului natural, în diferite zone montane și de deal de 

pe întreaga planetă. 

Cauzele alunecărilor de teren sunt o consecință a unor acțiuni de durată provocate de o serie 

de factori externi, care acționează asupra versanților sau a taluzurilor. Alunecările de teren se 

pot forma din cauza: 

 cutremurelor; 

 regimul hidric: ploilor abundente dintr-o anumită zonă (pământul se înmoaie și se 

desprinde de versanți) sau seceta prelungită; 

 lipsa vegetației forestiere (arborii fixează solul și previn apariția unor astfel de 

incidente); 

 alternanța înghet-dezghet; 



 vânturi puternice; 

 presiunea apelor subterane; 

10. Incendiile 

Incendiile naturale reprezintă incendii neintenționate care sunt declanșate de factori naturali 

(condiții meteo nefavorabile), adesea reprezentați de către combinația simultană dintre 

umiditatea extrem de redusă a aerului și temperaturi foarte ridicate ale mediului. 

În ultima săptămână a lunii iulie s-a pornit un val de căldură în Turcia, Cipru, Grecia, Italia și 

în alte țări din regiune. Pe 11 august, în Floridia, Sicilia, termometrele au arătat 48,8 °C, cea 

mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Europa. Vremea extremă a alimentat 

incendii forestiere devastatoare în Italia și Grecia, determinând, de asemenea, evacuarea 

populației în mai multe sate și orașe și în mii de insule. 

Fenomenele meteo extreme sunt reale, acestea nu dispar dacă noi continuăm să le ignorăm și 

privim cu indiferență efectele propriilor noastre acțiuni. În jurul nostru, natura este distrusă 

din cauza mea, a ta și a altor oameni care aleg să creadă că totul va trece de la sine. 

NU UITA!!! 

Natura nu are nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de natură. 
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