1. CE SE ÎNTÂMPLÃ CU CLIMA?
„Admir pe cei ce cunosc deja viitorul. Cât despre mine,
mãrturisesc cã nu ºtiu nimic.”
Lucian Boia

La începutul mileniului III, omenirea a preluat o
seamã de probleme ecologice din mileniul ºi secolul
trecut, pe care încearcã sã le înþeleagã ºi sã le rãspundã.
Între acestea, unele fenomene climatice extreme, cu
efecte economice însemnate, ridicã întrebãri cu privire
la influenþa climatului asupra viitorului omenirii.
În general, în ultimele decenii ale secolului XX
progresul tehnic, domeniul cibernetico-informatic,
precum ºi evoluþia fizicii ºi biologiei au atras atenþia unor
cercetãtori ºi gânditori, care s-au întrebat ce consecinþe
va avea aceastã evoluþie rapidã asupra vieþii oamenilor
ºi care sunt capacitãþile de adaptare a omului, în faþa unui
viitor ale cãrui surprize nãvãlesc asupra popoarelor.
Alvin Töffler a publicat în 1970 în Statele Unite ale
Americii „ªocul viitorului” o carte, tradusã ulterior în
multe limbi, cu un puternic impact asupra cititorilor de
pe toate continentele. La nenumãratele aparate electrice
care au invadat piaþa comercialã, la apariþia ºi intrarea
televizorului cu informaþia sa rapidã ºi a calculatorului,
acest mic univers din viaþa colectivã ºi personalã, la
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instabilitatea ºi înlocuirea rapidã a obiectelor necesare
vieþii, la mobilitatea populaþiei, se adaugã apariþia a noi
medicamente ºi modalitãþi de tratament, experimentarea
modificãrilor genetice, cucerirea cosmosului etc., etc.
Toate, în scopul uºurãrii vieþii, creºterii confortului material
ºi psihic. Evident, clima intra în aceste preocupãri.
Autorul citeazã pe fostul preºedinte al Asociaþiei
americane pentru progresul ºtiinþei, Walter Orr Roberts:
„Urmãrim sã punem pânã cãtre mijlocul anului 1970 întregul
glob sub observaþie continuã privind vremea, ºi aceasta cu
cheltuieli rezonabile. ªi presupunem cã astfel vom putea
obþine prognoze incomparabil mai bune asupra furtunilor,
îngheþurilor, secetelor, pãturilor de smog ºi în consecinþã
vom avea posibilitatea de a evita calamitãþile. În spatele
acestor avantaje pe care ni le aduce ºtiinþa, se zãreºte însã
stând la pândã primejdia unei arme de rãzboi potenþiale
îngrozitoare – manipularea deliberatã a vremii în favoarea
unui mic numãr de oameni dispunând de putere, în
detrimentul inamicului ºi poate al celor ce stau deoparte”
Dupã 30 de ani, un ziarist (Huet, 2000) recunoaºte:
„Vremea pare cã se lasã a fi prevãzutã, cu mai mult sau
mai puþinã precizie, dar nu se lasã comandatã. Trebuie
sã o suportãm, sã ne adaptãm ei ºi nu sã visãm sã o
dirijãm…Omul se ridicã la rang de demiurg transformând
climatul planetar, o ispravã pânã acum rezervatã
imenselor forþe ale naturii. Ne jucãm cu focul (subl. n.),
poluarea aerului dã peste cap buletinul meteo alertând
specialiºtii climatului.”…Expresia subliniatã se reia, ca
sens, chiar în titlul unei cãrþi Climatul – joc periculos
(Jouzel, Debroise, 2004).
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Observãm nu numai cã prognozele nu au rezolvat
problemele legate de capriciile vremii, ci cã, dintr-odatã,
la orizont se ridicã noi probleme: o gaurã în stratul de
ozon care permite razelor ultraviolete sã ameninþe însãºi
viaþa pe planetã, o schimbare a compoziþiei atmosferice
care poate modifica climatul, antrenând schimbarea
nivelului oceanic, secete distrugãtoare, pe glob, într-un
loc ºi inundaþii catastrofale, în altul, temperaturi care
ucid. De aici, apar scenarii care indicã schimbarea
climatului unor regiuni sau chiar al întregului pãmânt
(„încãlzirea globalã”), migraþii de populaþie etc.
Ce ciudat, o simplã privire la climatele Evului Mediu
ne aratã cã au fost calamitãþi – secete, inundaþii, geruri
distrugãtoare – ºi în secolele trecute ºi totuºi acum o
anume stare de neliniºte, cu privire la anomaliile
climatice, se face resimþitã în aproape toate þãrile. Este
evident cã posibilitãþile de informare în prezent sunt mult
superioare celor din trecutul istoric, ceea ce permite o
cunoaºtere, în cel mai scurt timp, a evenimentelor de tot
felul de pe întregul glob pãmântesc ºi în special a celor
care atrag atenþia, tulburã, înspãimântã.
De altfel, încã la sfârºitul secolului al XIX-lea, o mare
personalitate a meteorologiei româneºti, fizicianul ªtefan
Hepites, cel ce a înfiinþat în anul 1884 Institutul
Meteorologic din România, sesizând unele afirmaþii din
presã sau din discuþiile cotidiene, cu privire la schimbarea
climei, ºi-a pus, într-un articol publicat în anul 1898,
aceastã întrebare, pe care ne-o punem ºi în prezent, tot
mai des: „Schimbatu-s-a clima?”. Rãspunsul sãu, bazat
pe deducþii teoretice, fizice, istorice, geologico-geografice
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dar ºi concrete, matematice (cu informaþiile de la acea
datã, vor sublinia unii specialiºti) era, evident, negativ...
Dupã aproape ºapte decenii, un alt meteorolog de
prestigiu, Nicolae Topor, îºi pune din nou aceastã
întrebare. „Se schimbã clima?” (1967). Analizând factorii
astronomici, geologici, fizico-chimici, dinamici, biologici
care intervin în schimbãrile climatice, concluzia sa este
clarã: „ceea ce comentãm noi astãzi sunt aspecte ale
aceleiaºi clime, care se poate schimba parþial numai în
milenii, iar total numai dupã milioane de ani”.
Dupã încã patru decenii, problema se reia, fiecare
eveniment climatic fiind un nou prilej de întrebãri...
Vara anului 2003, de pildã, consideratã de unii cea
mai caldã perioadã de varã din ultimii 500 de ani în
Europa Occidentalã, ºi care a avut consecinþe importante
asupra morbiditãþii ºi mortalitãþii populaþiei din Europa,
a determinat apariþia, numai în Franþa, a câtorva cãrþi
care prezintã problemele legate de evoluþia climatului ºi
încearcã o previziune asupra viitorului planetei ºi
societãþii omeneºti, în funcþie de acest factor care capãtã,
din tr-odatã, o pondere deosebitã în interesul
cercetãtorilor, geografi, istorici, ecologi, biologi, dar ºi al
ziariºtilor, economiºtilor ºi oamenilor politici.
La sfârºitul anului 2004, în 26 decembrie, un
cutremur de gradul 9, în nordul insulei Sumatra, în
regiunea Banda Aceh, declanºeazã un „tsunami”, un val
distrugãtor, care se deplaseazã cu peste 100 km/orã,
atinge înãlþimi de 50 m ºi provoacã un dezastru în peste
11 þãri din jurul epicentrului cutremurului, anume din
Oceanul Indian. Numãrul victimelor creºte de la o zi la
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alta, astfel cã dupã câteva sãptãmâni se consemneazã
circa 250 000 victime. Toate þãrile lumii se asociazã în
ajutorul sinistraþilor. Echipele de salvare lucreazã fãrã
oprire. În plus însã, intervine climatul, prin ploi torenþiale,
ce îngreuneazã distribuþia alimentelor, medicamentelor
ºi a altor ajutoare…Dar aceastã imensã catastrofã a ridicat
imediat d ouã întrebãri: p rima, deºi USArmy ºi
Departamentul de Stat al SUA au fost avertizate din timp
(la baza navalã americanã din insula San Diego Garcia
din Oceanul Indian), de ce intervalul de minimum douã
ore dintre cutremur ºi devastatorul tsunami nu a fost folosit
pentru avertizarea populaþiei din India ºi din celelalte
þãri afectate, mai ales cã valul a putut fi monitorizat din
sateliþi, pas cu pas? A doua întrebare (ºi care vedem cã
reia problema pusã acum aproape 40 de ani de W. O.
Roberts): distrugãtorul tsunami a fost manifestarea unui
cataclism natural sau consecinþa rãzboiului climatic? În
Final Report, Air University of the US Air Force, AF 2025,
(citat de V. Alexe, Dosare Secrete, supl. Ziua, 15 ian.2005)
se afirmã cã : „Modificarea climatericã va deveni o parte
a securitãþii interne ºi internaþionale, ºi aceasta poate fi
fãcutã în mod unilateral. Capacitatea de a genera ploi,
ceaþã, uragane ºi de a modifica sau produce anumite
condiþii meteorologice este parte a aceluiaºi set de
tehnologii care pot slãbi adversarul ºi pot permite accesul
la dominaþie, bogãþie ºi putere”. Prin Programul HAARP
(High Frequency Active Auroral Research Program) se
urmãreºte „bombardarea ionosferei cu unde radio
puternice, încãlzirea ei, iar reîntoarcerea acestor unde
electromagnetice pe pãmânt va penetra totul în scoarþã,
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generând fenomene devastatoare ºi puþin controlabile.
Testãrile urmeazã sã se facã în trei locuri pe pãmânt:
Alaska, Groenlanda ºi Norvegia, dupã un raport al Dumei
Ruse” (id.). Se zice cã instalaþii similare se aflã ºi în Rusia,
la Staþia secretã Sura, undeva în apropiere de Nijni
Novgorod. Aºadar, dupã unii, rãzboiul climatic, prevãzut
cu decenii în urmã, a început deja ºi o seamã de fenomene
climatice catastrofale, cu o frecvenþã parcã tot mai mare,
ar justifica aceste supoziþii1.
Omenirea mai descoperã, de exemplu, cã taifunurile
ºi tornadele bântuie frecvent anumite zone ale globului,
cã schimbarea cursului sau temperaturii unor curenþi
marini din marginea de est a Oceanului Pacific modificã
circulaþia musonicã pe partea cealaltã a globului, adicã
în sud-estul Indiei. Noi, cei ce am terminat facultatea în
anii ’60 aflãm, abia dupã 30 de ani, despre fenomenul El
Niño, pe care pescarii peruvieni îl cunosc din moºi
strãmoºi. Lumea se întreabã dacã nu cumva climatul s-a
schimbat. Savanþii discutã dacã amplificarea efectului de
serã provoacã încãlzirea sau rãcirea planetei. Se propun
diferite modele climatice care încearcã sã extrapoleze
fenomenele prezente. Oamenii politici se amestecã în
Cu o zi înainte de a da aceste pagini la tipar, un politician
român lanseazã o veste-bombã: în iulie ºi august 2005, duºmanii
externi ai României, „printr-un circuit dirijat al umiditãþii din Marea
Neagrã spre zona Moldovei... au generat ploi torenþiale, cu volume
de maxim istoric, pe termen scurt, absolut atipice pentru perioada
ºi zona respectivã, cu rezultatul apariþiei inundaþiilor ºi calamitãrii
unor întregi zone din Moldova!”...Din fericire, meteorologii români
infirmã aceastã veste. Fãrã comentarii.
1
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cercetarea ºtiinþificã. Apar scenarii care discutã creºterea
nivelului mãrii, inundarea zonelor costiere, migraþia
populaþiilor din regiunile respective, deºertificarea
zonelor tropicale ºi ecuatoriale, noi epidemii în regiunile
unde încãlzirea este mai puternicã, topirea calotelor
glaciare ºi a gheþarilor continentali. Se semneazã
protocoale, se scriu cãrþi, au loc simpozioane, se prezintã
cercetãrile de adaptare a fiinþelor la modificãrile mediului.
Se schimbã sau nu climatul?
Evenimentele climatice care sunt numite „extreme”
sau „factori de risc” sau „dezastre” sunt o noutate a
ultimelor decenii sau fac parte din variabilitatea climaticã
fireascã existentã de-a lungul timpului istoric ºi preistoric?
„Hazardele” climatice sau geomorfologice sau
hidrologice sunt întâmplãri sau consecinþe ale unor legi,
mai mult sau mai puþin cunoscute?
Evident cã nu se poate rãspunde cu precizie la astfel
de întrebãri. Cel puþin deocamdatã. Cercetãtorii apreciazã
cã acum, la început de mileniu trei, datele pe care le au
oamenii de ºtiinþã nu justificã afirmaþii certe asupra
viitorului planetei, cã nu putem spune cu siguranþã ce se
va întâmpla cu clima în urmãtorii ani ºi urmãtoarele
decenii, cã afirmaþiile categorice sunt hazardate.
Totuºi este necesar ca întrebãrile sã fie puse pentru a
se putea lua unele mãsuri, în cazul în care se întrevãd
modificãri antropice care ar putea afecta ireversibil
calitatea vieþii pe pãmânt. De altfel se observã cã, în
majoritatea cazurilor, cu cât o persoanã este mai avizatã
în ceea ce priveºte modificãrile climatice, cu atât este mai
prudentã în a da rãspunsuri sigure asupra dimensiunilor
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calitative, cantitative ºi spaþiale ale acestui fenomen ºi
asupra tendinþelor viitoare ale evoluþiei climatului.
Pe de altã parte, tocmai în scopul evidenþierii unor
posibile ºi ireversibile modificãri climatice viitoare, este
necesar de a lua în considerare istoria climatului terestru,
de la cele mai vechi date, obþinute indirect prin diferite
metode, pânã la cele mai recente ºi precise mãsurãtori
ale diferiþilor parametri meteorologici din zilele actuale.
Este o motivaþie ºi o justificare a paginilor ce urmeazã.
Mulþumesc pentru ajutorul acordat în lãmurirea ºi
exprimarea unor probleme de specialitate:
• dl prof. Jean-Pierre Besancenot de la
Facultatea de Medicinã din Dijon
• dnei dr. Ecaterina Ion-Bordei conf. la
Facultatea de Ecologie, Universitatea
Ecologicã Bucureºti
• dl prof. Gheorghe Mãhãra, de la Facultatea
de Istorie-Geografie, Universitatea din
Oradea.
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