
Schimbarea climei – realitate sau mit? Ce spun savanții și ce ne spune intuiția? Partea 1. 

 

Clima Pământului s-a schimbat de-a lungul istoriei. Doar în ultimii 650.000 de 

ani au existat șapte cicluri de avansare și retragere a perioadelor glaciare, iar 

sfârșitul brusc al ultimei epoci de gheață, care a avut loc cu aproximativ 11.700 

de ani în urmă, a marcat începutul erei climatice moderne - și a civilizației 

umane. Majoritatea acestor schimbări climatice sunt atribuite unor variații 

foarte mici în orbita Pământului, ceea ce modifică cantitatea de energie solară, 

pe care o primește planeta noastră. 

 

Nouăzeci și șapte la sută dintre oamenii de știință din domenii climatice sunt de 

acord că probabilitatea e extrem de mare că tendințele de încălzire a climei, care 

au devenit vizibile în secolul trecut, se datorează activităților umane, iar majoritatea organizațiilor 

științifice de cel mai înalt nivel din întreaga lume au emis declarații publice, care susțin această 

poziție. 

 

Dovezile științifice că încălzirea sistemului climatic are loc în realitate, sunt fără echivoc. 

Comisia Interguvernamentală privind Schimbările Climatice a Convenției-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei a emis un șir de declarații în acest sens, esența 

acestora rezumând-se la cele descrise în continuare. 

 

Tendința actuală de încălzire are o semnificație deosebită, deoarece putem afirma cu aproximativ 

95 la sută probabilitate că încălzirea globală are loc, preponderent, din cauza activității umane, 

care, de la mijlocul secolului XX a început să se desfășoare într-un ritm inedit de-a lungul 

deceniilor până în mileniul 21 și a continuat de lungul celor 2 decenii ale acestui nou mileniu. 

 

Sateliții, care circulă pe orbita Pământul și alte progrese tehnologice, au permis oamenilor de 

știință să vadă imaginea de ansamblu a fenomenului schimbării climei, colectând multe tipuri 

diferite de informații despre planeta noastră și clima acesteia la scară globală. Acest volum mare 

de date, colectat de-a lungul mai multor ani, relevă semnalele unei clime în schimbare, iar după 

datele vizibile din aceste an, - ale unei clime în schimbare vertiginoasă. 

 

Proprietatea dioxidului de carbon și a altor gaze de a capta căldura a fost demonstrată la mijlocul 

secolului al XIX-lea. Capacitatea acestor gaze de a afecta transferul de energie infraroșie prin 

atmosferă este fundamentată științific de fizicieni și chimiști. Nu există nicio îndoială că nivelurile 

sporite de gaze cu efect de seră conduc la încălzirea Pământului. 

 

Învelișul de gheață, care se extinde din Groenlanda, Antarctica prin ghețarii munților tropicali arată 

că clima Pământului reacționează tot mai profund la schimbările nivelului gazelor cu efect de seră. 

Unele dovezi despre perioada antică, găsite și în inelele copacilor, sedimentele oceanice, recifurile 

de corali și straturile de roci sedimentare confirmă acest lucru. Aceste dovezi antice sau 

paleoclimatice relevă că încălzirea actuală are loc de aproximativ zece ori mai repede decât rata 

medie a încălzirii datorată recuperării în urma perioadei glaciare. 

 

Temperatura medie a suprafeței planetei a 

crescut cu circa 0,9 grade Celsius de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea, schimbare determinată în 

mare parte de conținutul sporit al dioxidului de 

carbon și de alte emisii provocate de om în 

atmosferă. Cea mai mare parte a încălzirii a avut 

loc în ultimii 35 ani, cei cinci cei mai călduroși 

ani fiind înregistrați începând cu anul 2010. Nu 

numai că anul 2016 a fost cel mai călduros an 



din perioada înregistrărilor datelor climatice, dar opt 

dintre cele 12 luni care alcătuiesc anul - din ianuarie 

până în septembrie, cu excepția lunii iunie - au fost 

cele mai calde luni din istoria înregistrărilor pentru 

lunile respective.  

 

Oceanele au absorbit o mare parte din această 

căldură sporită, cei 700 de metri ai startului de 

suprafață al oceanelor indicând o încălzire de peste 

0,2 grade Celsius din anul 1969. 

 

Grosimea gheții în Groenlanda și Antarctica s-a 

redus. Datele obținute din un experiment NASA privind gravitatea și recuperarea climei arată că 

Groenlanda a pierdut în medie 286 miliarde de tone de gheață pe an în perioada 1993-2016, în 

timp ce Antarctica a pierdut aproximativ 127 de miliarde de tone de gheață pe an în aceeași 

perioadă de timp. Rata pierderii masei de gheață din Antarctica s-a triplat în ultimul deceniu. 

 

Ghețarii se retrag aproape peste tot în lume - inclusiv în munții Alpi, Himalaya, Anzi, Rockies, 

Alaska și Africa. Observațiile prin satelit dezvăluie că cantitatea de zăpadă de primăvară din 

emisfera nordică a scăzut în ultimele cinci decenii și că zăpada se topește mai devreme. 

Nivelul mării la nivel global a crescut cu aproximativ 20,3 centimetri în secolul trecut. Cu toate 

acestea, rata din creștere a nivelului mării din ultimele două decenii este aproape dublă față de 

secolul trecut și se accelerează câte puțin în fiecare an. 

 

Numărul de evenimente de temperaturi ridicate înregistrate în lume a crescut, pe când numărul de 

evenimente înregistrate de temperaturi joase s-a redus semnificativ începând cu anul 1950. De 

asemenea, umanitatea a fost martoră la un număr tot mai mare de evenimente cu precipitații 

intense. 

 

De la începutul Revoluției industriale, aciditatea apelor de suprafață alwe oceanelor a crescut cu 

aproximativ 30%. Cantitatea de dioxid de carbon absorbită de stratul superior al oceanelor crește cu 

aproximativ 2 miliarde de tone pe an. 

 

Toate aceste fapte, dar și intuiția noastră, în combinație cu experiența de adaptare a propriului corp 

la încălzirea vizibilă a climei, ne spun convingător că oamenii trebuie să-și schimbe cardinal modul 

de viață, de consum, de comportament față de natură.  Totuși, mulți dintre noi, inclusiv unii 

cercetători, politicieni, influenseri, factori de decizie locali și centrali, încearcă să caute motive 

pentru a nu realiza aceasta schimbare, care sigur va duce la unele sacrificii, la reducerea nivelului 

de confort, la reducerea luxului, cu care mulți s-au obișnuit și pe care se tem să-l piardă. Pentru 

aceasta, ei, acești oameni care nu doresc sa vadă realitatea, au născocit un șir de mituri și le-au 

fundamentat, iar mulți dintre noi chiar le le credem, deoarece în acest caz nu ni se cere să facem 

schimbări sau sacrificii.  Declarăm sus și tare că schimbarea climei nu există și mergem înainte cu 

pași rapizi spre marginea prăpastiei. 
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