
   
 

   
 

Schimările climatice- o amenințare pentru noi toți 

“Schimbările Climatice sunt o amenințare pentru noi toți. 

Aceasta este una dintre acele provocări care ne învață că 

trebuie să lucrăm împreună într-un efort comun pentru a 

ne atinge ținta.” ( Dalai Lama ) 

                                                                             

   Tratată drept o problemă lansată la nivel global, schimbarea climatică reprezintă o amenințare 

reală pentru întreaga umanitate și fiecare ființă de pe Pământ, în ciuda acestui lucru, pe plan 

individual, mulți dintre noi o privim cu superficialitate și ne continuăm traiul, neavând în 

vedere că fiecare acțiune pe care o săvârșim are la rândul ei consecințe, care se dovedesc a fi 

nefavorabile pentru lumea în care trăim. 

1. Ce este schimbarea climatică? 

   La nivel teoretic, schimbarea climatică este definită ca fiind o schimbare care durează o 

perioadă extinsă de timp (de la zeci de ani până la milioane de ani), dar la nivel practic, se 

dovedește a fi una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic. 

2. Care sunt cauzele schimbărilor climatice? 

a. Arderea combustibililor fosili 

   Combustibilii fosili sunt hidrocarburi, cărbune, petrol sau gaze naturale, formate din 

rămășițele fosilizate ale plantelor și animalelor moarte.   

   Principala cauză a schimbărilor climatice este arderea combustibililor fosili (petrol, cărbune, 

gaze naturale etc.), care eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră. Industria petrolieră știe 

de cel puțin 50 de ani că poluarea aerului cauzată de arderea combustibililor fosili prezintă 

riscuri grave pentru sănătatea umană. Cu toate acestea, companiile de petrol și gaze și 

reprezentanții lor au preferat să arunce în derizoriu avertismentele oamenilor de știință care 

leagă arderea combustibililor fosili de o mulțime de probleme de sănătate care ucid milioane 

de oameni din întreaga lume în fiecare an. Oamenii de știință au descoperit mai multe despre 

efectele poluării aerului asupra corpului uman. Odată ajunse în fluxul sanguin, particulele pot 

provoca inflamații periculoase și pot degrada sistemul imunitar, pot afecta fertilitatea femeilor, 

pot crește riscul de accident vascular cerebral, infarct, Alzheimer și pneumonie și chiar pot 

deteriora vederea. 

    Cărbune, petrol, gaze => C02 ( 90 % din arderea combustibililor fosili )  

   CO2 este gazul cu efect de seră eliberat în cea mai mare cantitate și este produs în mod 

obișnuit de activitățile umane. 

b.  Defrișările pădurilor 

• Fenomen accelerat de activitățile umane începând cu anii 1960; 

• Omenirea pierde anual păduri de circa 20 de milioane de hectare, o suprafață egala cu 

teritoriul Marii Britanii, defrișări care au drept consecință emiterea a milioane de tone 

de dioxid de carbon; 

• În fiecare deceniu pierdem o suprafață de păduri de 5 pană la 6 ori mai mare decât 

Romania; 

• Agricultura este responsabilă pentru aproximativ 80% din pierderile totale de păduri 



   
 

   
 

• În prezent, pădurile din UE absorb în fiecare an echivalentul a 10,9% din totalul 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

c. Agricultura intensivă 

• Agricultura intensivă utilizează un nivel ridicat de inputuri complementare cum ar fi 

îngrăşămintele chimice de irigare, precum şi pesticide pentru a asigura randamentul 

maxim la cel mai mic cost posibil; 

• Prin agricultură intensivă se produc două gaze cu efect de seră mult mai puternice decât 

CO2: metanul și oxidul de azot. Metanul are un efect de seră mai puternic decât CO2, 

însă durata sa de viață în atmosferă este mai scurtă. La fel ca dioxidul de carbon, 

protoxidul de azot are efect de seră pe o durată lungă și se acumulează în atmosferă pe 

parcursul deceniilor și chiar al secolelor. 

d. Alte surse 

• Depozite de deșeuri 

   Deșeurile nu numai că poluează aerul, apa subterană și solul. Ele eliberează în atmosferă CO2 

și gaz metan, care contribuie la schimbările climatice. Cantitatea de deșeuri generate în UE este 

în creștere, ajungând în prezent la circa 3 miliarde de tone pe an. La nivelul UE, doar 40 % din 

deșeurile menajere sunt reutilizate sau reciclate în prezent. 

Urbanizarea și ritmul cotidian al vieții noastre au dus în ultimii ani la intensificarea unor 

obiceiuri prin care mulți dintre noi producem din ce în ce mai multe deșeuri sau emisii poluante. 

Conștientizarea acestor efecte și schimbarea stilului de viață sunt esențiale pentru a reduce 

impactul negativ asupra mediului înconjurător. 

• Scurgerile de metan 

    Metanul, reprezentând cea mai mare cauză a schimbărilor climatice după dioxidul de carbon 

(CO2), este principala componentă a gazelor naturale și de peste 80 de ori mai puternic decât 

CO2 în primii 20 ani de existență în aer.  Scurgerile de metan din sectorul energetic din UE 

sunt o problemă mai mare față de cat se credea. Romania a fost identificată printre țările care 

au cele mai mari scurgeri de metan la nivelul UE.   

   “Dacă vrem să limităm creșterea temperaturii globale la 1, 5 grade Celsius, trebuie să 

oprim aceste scurgeri” , a spus James Turitto de la CATF ( Clean Air Task Force ) 

• Gestionarea apelor uzate 

   Legea apelor din România definește apele uzate ca fiind ape provenind din activități casnice, 

sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care-i alterează 

caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe 

terenuri poluate. 

• Gazele fluorurate 

   Gazele fluorurate cu efect de seră sunt o familie de gaze fluorurate generate de activitățile 

umane utilizate în numeroase aplicații industriale. Gazele fluorurate au un efect puternic de 

încălzire globală (de până la 23 de mii de ori mai mare decât dioxidul de carbon, CO2). 

3. Ce efect au schimbările climatice? 



   
 

   
 

   Primele efecte ale schimbărilor climatice pot fi observate deja în Europa și în întreaga lume 

și se prevede o intensificare a acestora în următoarele decenii. Temperaturile cresc, modelele 

de precipitații se schimbă, ghețarii se topesc, nivelul mării este din ce în ce mai ridicat și 

fenomenele meteorologice extreme sunt din ce în ce mai frecvente, aducând pericole, precum 

inundațiile și seceta. 

4. Care sunt riscurile pentru sănătatea umană? 

• A crescut numărul deceselor cauzate de căldură în unele regiuni și a scăzut numărul 

celor cauzate de frig în altele. 

• Asistăm deja la modificarea distribuției unor boli transmise prin apă sau vectori. 

5. Putem opri schimbările climatice? 

   Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele schimbări 

climatice sunt inevitabile. Pentru a reduce vulnerabilitatea României la impactul schimbărilor 

climatice este necesară antrenarea întregii societăţi pentru îndeplinirea eforturilor de asigurare 

a rezilienţei necesare la efectele negative pe care le va genera fenomenul de încălzire globală 

în viitor. 

   Adaptarea la schimbările climatice presupune felul în care ne pregătim pentru impactul 

acestora asupra noastră. Altfel spus, vom fi mai bine protejați împotriva efectelor negative ale 

fenomenele naturale extreme, precum inundațiile sau seceta. Este nevoie de adaptare, de 

anticiparea efectelor schimbărilor climatice și de luarea de măsuri adecvate pentru a preveni 

sau minimiza efectele.   

   Măsuri pe care le putem lua la nivel de sistem pentru combaterea schimbărilor climatice: 

- Schimbarea comportamentului consumatorilor casnici, ceea ce poate determina 

economii de 1-15% prin utilizarea corectă a aparatelor electrocasnice, a sistemelor de 

iluminat şi a regulatoarelor termostatice pentru energie termică; 

- Încurajarea utilizării transportului feroviar ca alternativă la transportul Rutier; 

- Autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează 

parţial sau integral combustibili alternativi (în general biocarburanţi lichizi, biogaz, 

GPL, GNC etc); 

- Autovehicule cu altă sursă de energie (hibride, electrice, cu hidrogen etc); 

- Încurajarea şi promovarea transportului nemotorizat; 

- Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism; 

- Protejarea materiei organice în sol, în mod special în solurile bogate în carbon (mlaştini, 

turbării etc); 

- Implementarea tehnologiilor de colectare şi valorificare a reziduurilor agricole; 

- Creşterea suprafeţei forestiere, prin stoparea tăierilor ilegale, reconstrucţia ecologică 

forestieră. 

   Prin gesturi mărunte, puteți economisi energie și bani, contribuind totodată la protejarea 

mediului prin reducerea emisiilor. 

   Măsuri pe care le putem lua la nivel individual pentru combaterea schimbărilor climatice: 

- Deconectează aparatura pe care nu o folosești; 

- Înlocuiește becurile cu incandescență sau cu halogen cu becuri care consumă mai puțin; 

- Alege electricitatea verde;  



   
 

   
 

- În zilele toride, trage draperiile și jaluzele pentru a opri razele soarelui; 

- Nu lăsa încărcătoarele şi transformatoarele în priză! Acestea continuă să folosească 

energie chiar şi când nu sunt folosite. În multe cazuri, dar nu întotdeauna, îţi poţi da 

seama de acest lucru verificând cât de calde sunt. Astfel, scoate din priză încărcătorul 

de la telefonul mobil, mp3 player şi camera digitală, la fel şi transformatoarele pentru 

lămpile cu halogen şi pentru electrocasnice; 

- Atârnă hainele la uscat. Uscătoarele de rufe consumă multă energie. O gospodărie de 

patru persoane care renunţă la uscătorul de rufe va economisi 480 Kwh şi 300 de 

kilograme de CO anual; 

- Foloseşte transportul public! Autobuzele şi sistemele de transport pe şine sunt de trei 

ori mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil decât automobilele 

personale. Sistemele urbane pe şine sunt cele mai eficiente, iar în viitor, când vor 

funcţiona cu eco-energie, vor fi şi mai „curate”; 

- Zboară cu avionul doar când eşti nevoit! Traficul aerian este principalul inamic al 

climei. Pentru rutele mai scurte, chiar şi spre ţările vecine, transportul pe calea ferată 

este rapid şi mult mai prietenos cu clima; 

- Mergi pe bicicletă!  

- Cumpără produse locale atunci când este sezonul lor. Acest lucru reduce traficul de 

bunuri şi nevoia de a încălzi serele; 

- Colectează selectiv! 

- Du-ți hainele vechi la centre de colectare a deșeurilor textile! 

   Schimbările climatice sunt o realitate. Astăzi, lumea este mai caldă decât a fost în ultimii 

2.000 de ani. Până la sfârşitul secolului, dacă tendinţa actuală continuă, este posibil ca 

temperatura globală să ajungă la cel mai ridicat nivel din ultimele două milioane de ani. 

   Temperatura medie globală a crescut cu 0,8° Celsius de la începutul revoluţiei industriale. 

Poate nu pare o creștere mare, dar consecinţele sunt enorme. Calotele glaciare se micșorează 

de la an la an, iar fenomenele meteorologice extreme sunt din ce în ce mai frecvente. 

Schimbările climatice afectează deja ecosistemele și pun în pericol vieţile a milioane de 

oameni, iar acesta este doar începutul. Această problemă nu seamănă cu nimic altceva din 

trecut. Afectează întreaga planetă și ameninţă fiecare persoană, din fiecare ţară, de pe fiecare 

continent. Cu toate acestea, putem veni cu soluţii. Nu este o ameninţare care vine din spaţiul 

cosmic. Noi, oamenii, provocăm schimbările climatice prin poluarea atmosferei cu prea mult 

dioxid de carbon (CO2 ) și alte gaze cu efect de seră.  

    Dacă noi am fost cauza, tot noi putem fi soluţia. Tehnologiile necesare există deja. 

      “Pământul nu este doar mediul nostru. Pământul este Mama noastră.” ( Dalai Lama) 

             Și nu uita: 

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

 

 

                                                                                                                                     Articol scris de Jecu Delia- Florina 
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