
Există oare soluții pentru fenomenele schimbării climei? 

 

Mitul 7. Oamenii și animalele se vor adapta la schimbarea climei 

Acesta nu este un mit, Darwin a înțeles corect chestia cu adaptarea. Dar ca să fim mai exacți, 

trebuie să spunem tot adevărul, adică, că unele plante și animale se vor adapta, 

iar altele - nu. Pentru a supraviețui, plantele, animalele și păsările, care se 

confruntă cu schimbările climatice au două opțiuni: să se mute sau să se 

adapteze. Există mai multe exemple de specii care au început deja să se 

adapteze la schimbările climatice, iar altele se mută spre zone mai potrivite 

pentru ele. Dar e vizibil și celălalt aspect.  Având în vedere viteza schimbărilor 

climatice, pentru multe specii devine imposibil să se adapteze suficient de rapid 

pentru a ține pasul cu mediul în schimbare. Și, întrucât habitatele sunt distruse 

de drumuri, stadioane, aeroporturi, orașe și baraje, mutarea și adaptarea devine 

din ce în ce mai dificilă. Pentru cei care nu se pot muta sau adapta, soarta e 

cruntă. E adevărat și pentru oameni.  O mare parte a populației sărace din zonele 

de litoral își poate pierde toate posesiunile și adăpostul într-o singură zi sau noapte de uragan, iar 

mulți își pierd și viața.  

 

Mitul 8. Dacă vom scăpa de oameni, problema se va soluționa 

Acest lucru este cu adevărat greșit. Este ușor să credem că deja am mers prea departe cu numărul 

populației și că planeta nu va putea susține populația în creștere a lumii. Însă, este misiunea 

omenirii și a tuturor organizațiilor și oamenilor de bună credință de a construi o lume în care 

oamenii și natura să prospere. Tehnologia și sistemele, de care avem nevoie să trecem la energie 

100% regenerabilă până în 2045 și să utilizăm resursele planetei noastre în mod durabil sunt deja 

disponibile. Tot ce este necesar în acest moment e ca și liderii politici și de afaceri să întreprindă 

acțiuni îndrăznețe și urgente pentru a utiliza aceste soluții iar noi avem toți sarcina de  a aborda 

criza climatică și a restabili natura. Iar dacă vorbim de consum, există miliarde de oameni, care 

consumă foarte puțin, deoarece au foarte puțin, iar partea leului din consumul global se referă la 

un număr relativ mult mai mic de oameni, care, dacă ar schimba modelul de consum, s-ar mulțumi 

cu profit mai puțin, nu ar susține activități degradante pentru mediu și războaie, experiment cu 

armamente de tot felul, manipulări periculoase cu clima, am putea rapid să aducem sub control 

emisiile de CO2.    

 

Mitul 9. China este singura țară responsabilă de schimbarea climei 

În pofida faptului că China este unul dintre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră, această 

țară este în prezent unul dintre cei mai mari investitori în surse regenerabile. Creșterea investițiilor 

a venit ca răspuns la creșterea rapidă a afacerilor ecologice și la necesitatea de a reduce poluarea 

aerului în marile orașe. 

 

Mitul 10. Energia renovabilă depinde de 

orele de soare sau vânt 

Industria dezvoltă noi tehnici de stocare a 

energiei electrice și de gestionare a cererii în 

perioadele de consum maxim, ceea ce 

înseamnă că, chiar dacă soarele nu strălucește 

sau nu există vânt, este totuși posibil de a 

consuma energie regenerabilă.  

 

Majoritatea caselor din țările dezvoltate 

primesc energia electrică din rețeaua 

națională, însă dacă apare un furnizor de 

energie curată, acesta poate garanta energie electrică curată cu puțină contribuție din rețea pentru 

echilibrarea consumului pe toată durata zilei și nopții. 



 

Schimbările climatice sunt o problemă globală și cu toții avem responsabilitatea de a face pași 

mari pentru abordarea crizei climatice. Acțiunea în acest sens necesită investiții serioase, dar are 

potențialul de a oferi beneficii uriașe pentru natură și oameni. Cu toții trebuie să ne ridicăm vocea 

și să luptăm pentru lumea noastră! 

Știm deja că mâncarea pe care o consumăm are un impact masiv asupra sănătății planetei noastre.  

Producția alimentară este responsabilă de circa 25% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, 

ceea ce face ca casa noastră, Pământul, să se încălzească prea repede.  

 

Însă, mai sunt și alte obiceiuri și modele de consum, care afectează planeta: haine, apartamente, 

mobilier, surse de încălzire și răcire, transport, cosmetică, detergenți, medicamente, divertisment, 

odihnă, muncă.  Toate acestea conduc la emisii și afectează clima și noi toți putem face ceva în 

toate domeniile ca să diminuăm daunele.     

 

Situația actuală ne spune că habitatele sunt în pericol, nivelul mării este în creștere, vremea mai 

extremă provoacă inundații și secete, iar viața noastră așa cum o știm în prezent, este în pericol.  

Dacă vrem o planetă sănătoasă, cu toții trebuie să fim mai înțelepți în alegerea a ceea ce mâncăm, 

cum sunt produse aceste alimente, câtă și de care îmbrăcăminte și încălțăminte procurăm, unde ne 

odihnim vara și cu ce transport ajungem acolo, cum ne mobilăm apartamentul, cu ce transport 

ajungem la locul de muncă, cum facem alegerea când ne alegem politicienii și factorii de decizie 

locali, dacă avem sau nu curajul și inițiativa să-i informăm pe alții de tot ce știm despre climă, etc.  

 

Schimbările climatice sunt cea mai mare provocare de mediu, cu care s-a confruntat vreodată 

umanitatea, dar există și soluții, iar natura poate lupta să se restabilească dacă îi acordăm timpul și 

spațiul necesar. E necesar ca toți oameni din întreaga lume să pună umărul, dar și să urmărească 

ca politicienii aleși de ei să fie responsabili în luarea deciziilor, pentru a proteja Planeta de un 

scenariu de coșmar. 
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