
• Măsuri pentru reducerea impactului și adaptarea la schimbările climatice  

 

Printre măsurile ce pot fi luate pentru reducerea impactului și adaptarea la schimbările climatice 

se numără: 

• Reducerea arderii intenționate a miriștii și a ierbii pentru a nu spori și mai mult 

nivelurile de dioxid de carbon. 

• Prevenirea incendiilor, în același scop. 

• Lucrarea solului fără întoarcerea brazdei pentru a reduce evaporarea și deci sporirea 

nivelului vaporilor de apă, care sunt și ei un gaz cu efect de seră. 

• Plantarea de arbori și arbuști pe toate zonele libere de păduri pentru a spori potențialul 

de absorbție a dioxidului de carbon. 

• Prevenirea defrișărilor în același scop. 

• Determinarea potențialului de inundații în zonele râurilor și lacurilor și luarea măsurilor 

potrivite (întărirea barajelor, digurilor, crearea de bariere naturale în calea posibilelor 

inundații). 

• Construcția acoperișurilor, clădirilor cu un grad mai înalt de fortificare pentru a preveni 

distrugerile. 

• Stocarea apei de ploaie pentru irigarea cel puțin a culturilor celor mai scumpe. 

• Examinarea schimbării mix-ului de culturi, înlocuindu-le pe cele mai afectate cu altele 

mai rezistente. 



• Stabilirea unor grupuri responsabile de conducere a lucrărilor de salvare și restaurare în 

perioade de calamități. 

• Alte măsuri rezonabile în dependență de situația concretă a comunității. 

 

Pe lângă măsurile comunitare și cu participarea statului, mai sunt posibile și necesare măsuri 

de protecție la nivel de familie sau persoane individuale.  Acestea ar include, dar nu s-ar limita 

la: 

• Inventarierea locuinței și fortificarea acesteia pentru calamități 

• Inventarierea localizării casei și identificarea factorilor de risc așa ca inundațiile și 

lucrul pentru relocare și/sau pregătirea unui plan de evaluare în caz de inundație. 

• Instruirea membrilor familiei cum să se comporte în caz de orice tip de calamitate și 

unde să se deplaseze și să se întâlnească dacă se întâmplă ceva și sunt despărțiți. 

• Existența unor provizii de hrană, apă și medicamente esențiale la fiecare moment pentru 

prevenirea insuficiențelor sau intoxicațiilor în perioade de dezastre ,etc. 

 

 
 

Necesitatea unor asemenea măsuri este foarte îndreptățită, îndeosebi ținând cont de faptul că 

asemenea evenimente extreme în zilele noastre, datorită schimbării climei, apar din senin, 

brusc, și au o intensitate foarte mare, ceea ce deseori nu permite lucrări de pregătire spontane. 
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