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FACTORI RECEN I DE MODIFICARE A CLIMEI 

C. MURE ANU

ABSTRACT. Recent factors of climate change. In the past two years, the 
oceanologists theorized that the north side of the Ocean Conveyor Belt is rapidly 
changing producing significant effects. These changes include slowing down the 
speed and the flow of the Gulfstream. The solar physicists had observed a rapid 
decrease of the solar spots and flares, which are changing our climate. 
Climatologists had discovered that, due to certain reasons, the water cycle is 
intensifying almost all over the world, mostly in Greenland. The experts believe 
that this combination of factors has the capacity to produce rapid or abrupt climate 
changes in the next decade or even sooner. The main issue addressed to science 
community and research is this: In what degree, the weakening of Gulfstream 
would favorite a cooling climate in Northern Europe and Canada, by decreasing 
the heat changes between water and air in the nearby Greenland region and how 
much this could amplified by a less active sun. The intensifying of the water cycle 
will strength, mask or slowdown these climate tendencies? What would be their 
impact in Romania region? How long could last a possible future local or global 
cooling and how would this threatening the agriculture?

Key words: circuitul apei, Gulfstream, Soarele, oceanul, vulcanism, ghea

1. Considera ii generale 

Problema actual  a schimb rilor climatice are mai multe aspecte. F r
îndoial , ultimii 100-150 ani, au fost caracteriza i de o reînc lzire global , datorat
mai ales factorilor naturali, iar aceast  perioad  nu a fost un caz singular în 
ultimele 2-3 milenii.  
 Studiul schimb rilor climatice trebuie abordat din cât mai multe puncte de 
vedere. Pentru aceasta, speciali tii se folosesc de to i indicatorii naturali care ar 
putea oferi date despre starea climei în trecut i prezent. Cu cât se studiaz  mai 
multe variabile climatice importante cu atât mai mult se va putea preciza o anumit
evolu ie a parametrilor climatici în viitorul apropiat.  

2. Influen a Soarelui

Majoritatea speciali tilor care se ocup  de fizica atmosferei i fizica 
Soarelui ne spun c  acest astru are o influen  major  asupra climei i vie ii de pe 
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planeta noastr . Mi carea eliptic  a P mântului în jurul Soarelui determin  apari ia
anotimpurilor. P mântul prime te mai mult  c ldur  atunci când orbita sa se 
apropie de Soare, respectiv se r ce te atunci când orbita sa se îndep rteaz  de 
Soare. Aceast  orbit , la rândul ei, nu este o constant . La fiecare trecere prin 
perioadele de glacia iune, ea tinde s  se alungeasc , îndep rtând planeta de Soare, 
iar aceasta se r ce te.  

Fig. 1. Diagrama fluture a câmpului magnetic solar i media zilnic  a 
num rului de pete solare. (surs : http://solarscience.msfc.nasa.gov/)

Noi ne afl m acum într-o perioad  interglaciar , în care orbita P mântului 
ocup  o pozi ie favorabil  vie ii, mai ales civiliza iei umane. Cu toate acestea, 
situa ia climei de pe planeta noastr , în raport cu Soarele, are o anumit
particularitate. Pentru ca temperatura medie global  s  se situeze în limitele, destul 
de strânse, ale optimului vie ii i activit ii umane, P mântul are nevoie de un 
Soare, mai „violent”, deoarece este situat pu in prea departe. Aici avem i
paradoxul acestei chestiuni: dac  P mântul s-ar situa la distan a optim  vie ii,
„calculat ” în raport cu un Soare uniform, atunci perioadele sale de violen  ar 
putea determina înc lziri climatice ce nu ar mai putea fi suportate de om.  

Din acest motiv, omul trebuie s  studieze, s  în eleag i s  se adapteze în 
permanen  acestor schimb ri. A adar, avem un astru, care men ine via a i
temperatura pe P mânt în limitele cele mai bune ale acestui interval de 
interglacia iune.

De la inventarea lunetei i a telescopului, oamenii au studiat corpurile cere ti
care erau suficient de mari pentru a putea fi observate mai u or. Aceste observa ii
au început s  fie consemnate de cel pu in 3-4 secole, desigur cu o marj  mare de 
eroare, dac  vrem s  fim foarte riguro i atunci când lu m în considerare datele. 
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Ceea ce ne intereseaz  în mod deosebit, legat de activitatea Soarelui, sunt tocmai 
acele evenimente, de magnitudine mare, caracterizate, de altfel, i de o anumit
ciclicitate care, f r  îndoial , a atras aten ia astronomilor, atât în trecut cât i în 
prezent.

În plus, confirm rile paleoclimatologilor i glaciologilor sugereaz  faptul 
c  exist  o corela ie direct propor ional  între num rul de pete i explozii solare de 
magnitudine important i varia ia temperaturii aerului i apei de la suprafa a
oceanelor. Astfel, mult discutatele grafice alc tuite pe baza unor observa ii 
indirecte, au o logic i un ra ionament care nu pot fi contestate.  

tim de mult c  Soarele înc lze te P mântul, în func ie de magnitudinea i
num rul de pete i explozii de la suprafa a sa, deci este firesc s  analiz m cu aten ie
ceea ce se întâmpl  pe Soare pentru a în elege ceea ce se întâmpl  pe P mânt. 

Calculele i observa iile au ar tat c  planeta noastr  a avut o perioad  de 
r cire global  în perioada anilor 1350-1850, care a fost mai accentuat  în intervalul 
1750-1800, când Europa, Canada i o mare parte din Statele Unite au fost surprinse 
de ierni geroase lungi i severe. În aceast  perioad  cascada Niagara i Tamisa, au 
fost acoperite complet de pod de ghea , de mai multe ori, pe durata sezonului rece.  

Acest interval, numit de c tre istorici Mica Glacia iune, este foarte bine 
asociat unei perioade de sc dere semnificativ  a num rului de pete i explozii 
solare. În ultimii 150 ani, activitatea solar  a fost caracterizat  de o reintensificare, 
prin apari ia regulat  a petelor i exploziilor care au contribuit, al turi de al i
factori, la men inerea condi iilor climatice specifice perioadei contemporane de 
reînc lzire global .

Cu toate acestea, în ultimii 2 ani, unii speciali ti10 au avertizat c  Soarele 
va reintra într-o perioad  de uniformizare caracterizat  de un num r tot mai sc zut
de pete i explozii solare. Dac  aceast  situa ie nu se schimb , în urm toarele 24-
36 luni de zile, atunci exist  o probabilitate ridicat  ca ea s  continue în urm torii, 
cel pu in 30-40 ani, fapt care ar determina apari ia unei r ciri globale abrupte.

Pân  în luna februarie 2009, ultimele 27 luni de observa ii i m sur tori,
care pot fi consultate pe site-urile institutelor acreditate, confirm  ipoteza apropierii 
unei perioade de r cire, înso it  de sc deri ale temperaturii medii globale. Acestea 
au fost mai accentuate în intervalul 2007-2008, care coincide cu perioada de 
sc dere evident  a activit ii Soarelui.

În anul 2005, astronomul rus Khabibullo Abdusamatov a declarat cu mult
convingere faptul c  Soarele va atinge un vârf de activitate peste foarte pu ini ani, 
dup  care va urma o schimbare dramatic  a temperaturilor. Institutul Hoover de 
Studii au examinat datele istorice i au ajuns la acelea i concluzii.

Efectele activit ii solare i ale vulcanismului nu pot fi neglijate. Asocierea 
variabilit ii temperaturilor cu activitatea solar i vulcanismul este atât de clar
încât micile necorel ri care au ap rut, datorate unor factori secundari, au fost sub 
1%, conform celor declarate de Hoover Berkowitz. În acel studiu domnia sa a 
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precizat faptul c : nu am reu it prin nici o metod  s  identific m vreo corela ie
între activitatea antropic , consumul de energie i modific rile temperaturii medii 
globale…. Închiderea tuturor uzinelor, fabricilor, ma inilor i utilajelor a întregii 
industrii umane nu ar avea niciun efect cuantificabil asupra temperaturii. Dar 
dac  Soarele î i „restrânge” activitatea, atunci avem o problem . Soarele este cel 
care men ine P mântul în echilibru i nu invers.4,5 

3. Influen a oceanelor  

Cum se tie, apa oceanelor func ioneaz  asemenea unui acumulator sau 
condensator, având proprietatea de a înmagazina energie, în primul rând de la 
Soare. O particularitate a acestui dispozitiv natural este aceea c  el are o vitez  de 
r spuns foarte lent  în raport cu o modificare rapid  a cantit ii de energie care este 
recep ionat i captat  de atmosfer  (aceasta la rândul ei avînd rol de acumulator). 
Astfel, schimb rile i modific rile, pe care le observ m în prezent, în circula ia
oceanic , se datoreaz  unor factori generatori din ultimii, cel pu in, 1000-2000 ani. 

Fig. 2. Schimbul de c ldur  în nordul Oceanului Atlantic func ie de latitudine i
direc ie. (surs : http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/North_Atlantic_prt.htm) 

În contextul influen ei oceanelor asupra climei s-a observat o oarecare 
diminuare a motricit ii Gulfstream-ului. Acesta este un curent oceanic care 
transport  o anumit  cantitate de c ldur  spre zona Groenlandei, înc lzind
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favorabil vestul si nordul Europei.10 M sur torile efectuate înc  nu pot oferi o 
imagine de ansamblu, suficient de corect , a a c  ele au fost implementate unor 
algoritmi matematici, prin intermediul c rora s  se poat  elabora un tipar evolutiv. 
Deseori previziunile au fost eronate i natura a „negat” modelele computerizate.  

În momentul în care unii speciali ti, dar mai ales Media, au început s - i
exprime îngrijorarea asupra posibilit ii opririi Gulfstream-ului, în viitorul apropiat, 
cercet ri recente, publicate în ianuarie 2009, la Woods Hole,9 au anun at faptul c
anumite componente ale acestui curent, ce p rea a intra într-o perioad  de 
încetinire, au reînceput s  devin  active. În fig. 2 sunt reprezentate direc iile, 
vitezele i temperaturile de la suprafa a apei din nordul Oceanului Atlantic, 
observându-se faptul c  Golfstream-ul asigur  un climat cu ierni blânde datorit
schimbului de c ldur  care se produce la suprafa a apei între Islanda i sudul 
Groenlandei.

4. Intensificarea circuitului natural al apei 

Circuitul apei în natur  cuprinde 4 etape: evaporarea, condensarea i
formarea norilor, precipita iile i circula ia în sol, la suprafa i subsol respectiv în 
oceane. Dac  din anumite motive cel pu in una din aceste etape accelereaz , atunci 
toate celelalte se modific .

Unii cercet tori au observat acest fenomen tocmai în Groenlanda. Pe de o 
parte, apa cald  a oceanului Atlantic înc lze te ghe urile din apropierea rmului,
iar acestea crap i se pr bu esc. Pe de alt  parte, evapor rile accentuate determin
apari ia norilor i a precipita iilor în cantit i tot mai mari. Centrul i nordul 
Groenlandei se r cesc i masa de ghea  cre te tot mai mult, dar deja ea a atins 
greutatea maxim  prin care se automen ine la o anumit  grosime, ce nu poate fi 
dep it . În acest caz, for e de tensiune uria  oblig  surplusul de ghea  s
avanseze spre rm i s  se pr bu easc  în apa cald  a oceanului.

Aici apare o nou  problem . Dac  acest ciclu se intensific  în continuare, 
atunci tot mai mult  ap  dulce i rece se va amesteca cu apa s rat i cald  a 
Gulfstream-ului, diminuându-i par ial motricitatea. Dac  se va atinge un punct f r
întoarcere, atunci acesta nu va mai fi capabil s  aduc  suficient  c ldur  în direc ia
zonei polare, oceanul ar putea reânghe a i circuitul natural al apei î i va reduce 
intensitatea. 1,2,3 

5. Activitatea vulcanic  subacvatic i terestr

Studiul activit ii vulcanice subacvatice minimale este o preocupare mai 
recent  a speciali tilor de la Institutul Oceanografic „Woods Hole”9, deoarece a 
fost necesar un avans tehnologic suficient de mare pentru a avea la îndemân
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instrumente suficient de sensibile, necesare detect rii acestor fenomene. Un studiu 
recent al Faliei Gakkel din regiunea Polului Nord, eviden iaz  prezen a unor 
scurgeri de lav  pe distan e mari, care ar putea înc lzi apa pe regiuni destul de 
întinse, creându-se în acela i timp curen i de ap  cald  care se integreaz  unui 
circuit complex, greu de în eles i studiat în prezent. Harta de la figura nr.3 
ilustreaz  o schi  a acestor curen i i principalele sta ii tiin ifice de cercetare.  

O alt  problem  care este bine studiat  de geologi, o reprezint  activitatea 
vulcanic i tectonic  de magnitudine medie i mare, caracterizat  uneori prin 
evenimente foarte violente, dezastruoase, ale unor erup ii, cutremure sau deplas ri
de pl ci tectonice (care ar putea produce tsunami-uri).  

Fig. 3. Traseul curen ilor oceanici în interiorul cercului polar i principalele teme de 
cercetare ale speciali tilor de la Institutul de Oceanografie Woods Hole.  

(surs : http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=9206&archives=true)

Exist  mii de vulcani activi pe P mânt i sub Oceanul Planetar, care pot i
chiar influen eaz  clima, prin intermediul cantit ilor i compozi iei gazelor 
emanate. O singur  erup ie, de magnitudine medie, poate arunca instantaneu în 
atmosfer , de 5-7 ori întreaga cantitate de gaze cu efect de ser  produse de 
industria uman  într-un an de zile, iar efectul acestei erup ii este, de cele mai multe 
ori, opus înc lzirii, datorit  prezen ei aerosolilor, precum dioxid de sulf i a praful 
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vulcanic, care se ridic  pân  în troposfer  la peste 30-40 km în l ime, sub impactul 
erup iei. 10 

6. Dileme i confuzii legate de schimb rile climatice 

În acest moment trebuie s  c ut m r spunsuri în direc iile urm toare:
- oare oceanul manifest  un r spuns care va contrabalansa efectul sc derii 

activit ii solare i va continua s  înc lzeasc  continentul european ?  
- cât de intensiv va fi efectul i în ce regiuni se va resim i în mod deosebit ?  
- probabil, teritoriile aflate în proximitate vor beneficia de o influen

crescut , în raport cu celelalte.  
Aici au ap rut problemele i confuziile care se promoveaz , din nefericire, 

mai ales în media, dar uneori i în comunitatea tiin ific . Oamenii de tiin  au 
ajuns s  fie în competi ie unii fa  de al ii i nu în colaborare. Fiecare ar vrea ca 
dreptatea i adev rul s  se reg seasc  din perspectiva domeniului s u de activitate, 
iar acestea nu trebuie s  se mai reg seasc  în perspectiva colegilor s i din alte 
domenii ale tiin elor vie ii, deoarece se consider  concuren i, care doresc s - i
vad  articolele publicate în revistele Nature i Science. Aceast  situa ie nu e în 
favoarea cunoa terii i a societ ii. Biologii, climatologii, oceanologii, fizicienii, 
meteorologii, hidrologii, geologii etc., ar trebui s  î i însumeze cercet rile
corelându-le într-o viziune de ansamblu.  

Una din confuzii este legat  de mediatizarea acelor imagini spectaculoase 
ale pr bu irii ghe urilor arctice în apa oceanului, considerate a fi semne 
incontestabile ale unei continue înc lziri globale. Realitatea este îns  mult mai 
complex , a a dup  cum a fost precizat i la paragraful 4 i nu numai.  

O alt  confuzie, care isterizeaz  Mass Media, este aceea a influen ei
antropice asupra climei la nivel global. Influen a exist , dar ea este efectiv pus  în 
eviden  cel mai bine la nivel local, pe teritorii restrânse, fiind vorba mai ales de 
teritorii locuite. În context global, aceasta este aproape nesemnificativ  în raport cu 
marile circuite oceanice, care transfer  cantit i de c ldur  atât de mari încât 
dep esc cu câteva ordine de m rime pe cele produse de industrie. 

Metropolele înecate în fumul e apamentelor milioanelor de ma ini,
cuprinse uneori de o cea  de vapori toxici, se comport  asemenea unor insule de 
c ldur . S-a constatat c  cea mai mare parte a gazelor, prafului i c ldurii
dezvoltate de tehnologie r mân captive între zidurile blocurilor, mai ales ale zgârie-
norilor i a altor edificii de dimensiuni impresionante. Aceste metropole i tot mai 
multe ora e din rile dezvoltate, acumuleaz  cea mai important  cantitate de gaze 
i praf de sorginte antropic . A presupune c  ele au o influen  asupra climei la 

nivel global este aberant.
Înc  o confuzie, care s-a promovat în Media, este legat  de g urile în 

stratul de ozon, care s-ar datora, „evident”, tot activit ii antropice. Culmea e c
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deasupra metropolelor concentra ia de ozon atmosferic i troposferic este ridicat ,
iar deasupra polilor geografici este sc zut . În realitate, stratul de ozon este 
influen at în special de vântul solar i magnetismul terestru. Cum se tie, liniile de 
câmp magnetic se închid prin zona polilor, a a c  intensitatea sa scade foarte mult, 
în acele regiuni, favorizând particulelor energizate s  produc  binecunoscutele 
aurore boreale la contactul cu p turile joase ale atmosferei. G urile în stratul de 
ozon, deasupra polilor, reprezint  un fenomen natural, care s-a manifestat cu mult 
timp înaintea apari iei lui Homo Sapiens.  

7. Ipoteze asupra unor factori de risc climatic în România 

România ocup  o pozi ie geografic  care se afl  la intersec ia a foarte mul i
factori generatori de schimb ri climatice i este extrem de greu de estimat în ce fel 
i ce regiuni vor fi afectate de posibilele r ciri sau înc lziri din viitorul apropiat.  

Unul dintre motive este reprezentat de fenomenala diversitate de forme de 
relief, care determin  apari ia i men inerea unor nuan e climatice foarte diferite de 
la o regiune la alta, chiar de la o localitate la alta.

Este foarte greu de precizat cum, unde i în ce fel s-ar putea modifica 
parametrii climatici din toate aceste regiuni i cât de mult ar putea pune în pericol 
agricultura i via a social . Cu toate acestea, chiar dac  uneori nu poate fi definit 
sau explicat, pericolul nu poate fi exclus.  

Influen a unor modific ri climatice globale asupra României poate fi 
observat  mai ales prin accentuarea valorii sau frecven ei unor parametri locali 
specifici fiec rei regiuni sau localit i în parte. Astfel, zonele predispuse unor 
sezoane de secet  ar putea s  fie confruntate cu o intensificare a acestui fenomen, 
în timp ce regiuni cu factor de risc ridicat la inunda ii ar putea fi afectate de o 
intensificare a acestora.  

8. Concluzii 

Toate aceste detalii, i multe altele, nu sunt comentate i nu sunt nici m car 
prezentate de c tre Media.  

O „inven ie” recent  a anumitor organiza ii guvernamentale de studiere a 
climei este aceea c , recenta r cire global , nu este altceva decât un efect secundar 
al înc lzirii globale. Se afirm  c  aceasta va fi temporar i relativ nesemnificativ ,
chiar dac  datele i observa iile practice arat  altceva. 

Dintr-o coresponden  privat  cu directorul Centrului de Cercetare 
tiin ific i a Spa iului din Orlando, Florida, SUA, dl. John Casey11 am aflat faptul 

c  exist  cercet ri legate de o posibil  accentuare a r cirii globale în perioada 
urm torului deceniu, dar ale c ror rezultate nu sunt recunoscute de c tre agen iile 
guvernamentale pe probleme de mediu i ele nu sunt promovate publicului.  
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În ceea ce prive te situa ia din România, studiile i m surile, care ar trebui 
adoptate, trebuie corelate strict cu specificitatea fiec rei zone în parte. Dezvoltarea 
agriculturii i a cre terii animalelor s  aib  în vedere arealele cu factori de risc 
climatic ridicat. Dac  problema schimb rilor climatice nu va fi analizat i studiat
cu seriozitate, pe baze reale, tiin ifice i nu politice i dac  aceast  cercetare nu 
este urmat  de o aplica ie practic , legat  de adaptarea societ ii la noile condi ii de 
mediu, atunci rezultatele acestei ignoran e ar putea fi imprevizibile.  
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