
Schimbarea climei – realitate sau mit?  

 

Să explorăm un pic aceste mituri, expuse pe scurt de WWF, Fondul Global pentru Viața Sălbatică. 

 

Mitul 1. Clima pământului s-a schimbat dintotdeauna 

Pe parcursul istoriei Pământului de 4,5 miliarde de ani, clima s-a schimbat 

foarte mult. Asta este adevărat. Dar încălzirea rapidă, pe care o vedem acum, 

nu mai poate fi explicată prin cicluri naturale de încălzire și răcire. Genul de 

schimbări care s-ar întâmpla în mod normal de-a lungul a sute de mii de ani, 

se întâmplă acum în DECENII! 

 

Temperaturile globale sunt acum cele mai ridicate de când au început 

înregistrările. De fapt, 17 dintre cei 18 cei mai călduroși ani înregistrați au 

avut loc începând cu anul 2001. 

 

Această încălzire mult mai rapidă corespunde nivelurilor de dioxid de carbon din atmosferă, care 

au tot crescut de la revoluția industrială. Deci, atunci când oamenii vorbesc despre schimbările 

climatice astăzi, ele înseamnă schimbări climatice antropice (create de om). Aceasta este încălzirea 

temperaturii medii a Pământului ca urmare a activității umane, cum ar fi arderea cărbunelui, a 

petrolului și a gazului pentru a produce energie, pentru a aduce căldură sau răcoare energie în 

casele și oficiile și întreprinderile noastre, a asigura transporturile, a fabrica bunuri și a produce 

mâncare pentru toată umanitatea. 

 

Mitul 2. Plantele au nevoie de dioxid de carbon 

Plantele chiar au nevoie de dioxid de carbon (CO2) pentru a trăi. Plantele și pădurile elimină și 

depozitează cantități uriașe de dioxid de carbon din atmosferă în fiecare an. Dar problema este că 

există doar un volum limitat de dioxid de carbon, pe care îl pot absorbi plantele, iar această 

cantitate este din ce în ce mai mică, deoarece se taie tot mai multe păduri în întreaga lume, în mare 

parte pentru a produce hrană, mobilă, hârtie, textile, bunuri de consum. 

 

Pentru claritate, CO2 ca atare nu provoacă probleme. Acest gaz face parte din ecosistemul global 

natural. Problema este cantitatea de CO2 care este produsă de noi ca oameni; asemenea niveluri 

de CO2 nu au existat în atmosferă de 800.000 de ani. 

 

Mitul 3. Încălzirea globală nu este reală deoarece tot încă e frig 

Încălzirea globală face ca temperatura medie a suprafeței Pământului să crească. Acest lucru nu 

face doar ca valurile de căldură și secetele să fie mai probabile, dar provoacă, de asemenea, 

modificări ale sistemelor noastre climatice naturale. Aceste schimbări fac ca evenimentele 

meteorologice extreme să fie mai probabile și mai severe. De exemplu, uraganele și furtunile sunt 

din ce în ce mai intense, se mișcă mai lent și durează mai mult până ce acestea se estompează. 

Plus, chiar apar perioade de frig, îndeosebi în locuri, care nu s-au mai ciocnit cu asemenea 

fenomene. 

 

Problema e că schimbările au loc foarte rapid, și au 

loc pretutindeni.  E ca un sac vechi, care se rupe în 

un loc și nu reușești să-l coși și apare o gaură încă 

mai mare în altă parte.  Deci, cu toate capacitățile 

omului de a răsturna munți, devine tot mi greu de 

stăvilit acest nivel de schimbări iar adaptarea la 

acestea ar necesita mult mai mult timp decât avem 

la dispoziție conform ultimelor date despre viteza 

și amploarea schimbărilor. 

 



Mitul 4. Schimbarea climei este o problemă de viitor 

Aceasta nu mai este o scuză pentru a nu acționa acum cu privire la schimbările climatice și a 

împinge povara către generațiile viitoare. Anul trecut, cei mai renumiți oameni de știință din 

domeniul climei au avertizat că ne-au rămas doar 12 ani pentru a limita încălzirea globală la maxim 

1,5 C și pentru a evita distrugerea totală a echilibrului climatic. 

 

Noi deja suntem martori ai efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice: aprovizionare 

deficitară cu alimente în multe zone ale globului, creșterea migrației, conflictelor, bolilor și 

instabilității globale, iar acest lucru doar se va agrava dacă nu vom acționa acum. Schimbările 

climatice provocate de om constituie cea mai mare criză de mediu din vremurile noastre. Ele 

amenință viitorul planetei, de care depindem pentru supraviețuirea noastră, iar noi suntem ultima 

generație, care poate face ceva în acest sens. 

 

Mitul 5. Energia renovabilă este doar o schemă de a face bani 

Mulți dintre noi cred că energia regenerabilă este costisitoare, dar acest lucru nu este adevărat! 

Energia solară și cea eoliana, mai ales pe malul mărilor sunt cele mai ieftine moduri de generare a 

energiei electrice; ceea ce înseamnă că energia pe care o produc este mai ieftină decât utilizarea 

combustibililor nucleari, din gaze și combustibili fosili. 

 

Costurile legate de sursele regenerabile de energie au scăzut mai repede decât ar fi putut prevedea 

cineva. Și totuși, guvernele susțin în continuare combustibili fosili murdari și devastatori pentru 

mediu. De exemplu, Marea Britanie are cele mai mari subvenții pentru combustibilii fosili din UE! 

În această țară se cheltuie anual o sumă de 12 miliarde de euro (10,5 miliarde de lire sterline) 

pentru a sprijini combustibilii fosili murdari. Iar aceasta nu este unica țară care face aceasta.  Există 

numeroase mecanisme mai puțin vizibile de a ține în frâu energia din surse renovabile și a face 

planeta mai fragilă ca nici o dată. 

 

Mitul 6. Numărul urșilor polari e în creștere 

Aceasta nu este adevărat. Schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare cu care se confruntă 

urșii polari. Arctica se încălzește aproximativ de două ori mai repede decât restul lumii, ceea ce 

face ca gheața din mare să se topească 

mai devreme și să se formeze mai târziu 

în fiecare an. Acest lucru face mai 

dificilă calea femelelor urșilor polari să 

ajungă pe teren ferm la sfârșitul 

toamnei să-și construiască adăpostul și 

devine tot mai dificil pentru urșii polari 

să iasă pe gheața de mare primăvara 

pentru a-și hrăni puii. Principala lor 

sursă de pradă, focile, sunt, de 

asemenea, afectate de schimbările 

climatice, deoarece depind de gheața 

mării pentru a-și crește puii. 

 

Aceasta înseamnă că, în unele părți din Arctica, urșii polari trebuie să supraviețuiască cu mai puțină 

hrană decât au făcut-o anterior. Se estimează că populațiile de urși polari vor scădea cu 30% până 

la jumătatea acestui secol, iar acesta e un semnal alarmant ce ne sugerează începutul sfârșitului 

speciilor de animale, inclusiv a omului. 
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