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CONSIDERA II PRIVIND INFLUEN ELE TELURICE 
ASUPRA CLIMEI TERESTRE 

OCTAVIA BOGDAN, I. MARINIC

ABSTRACT. - Some considerations on telluric influences upon the Earth’s 
climate. The paper puts forward some hypotheses on the subject and the possible 
climate changes they may engender on the Globe, e.g. the presence of „hot” and 
„cold” spots under the cover of the Earth; of the hydrothermal field surrounding 
active subaquatic volcanoes; variations in the convective currents inside the 
Earth’s hot core; relationship between hot and cold spots underneath the crust and 
cyclonic and anti-cyclonic storms on the Globe; the influence of the centrifugal 
force inside the Earth on the intesification of hot spots in the median section of the 
Planet, more precisely in the inter-tropical zone, triggering the most violent storms 
there 66 in; relationship between maximum and minimum solar activity and the 
Earth’s hot core and glacial and inter-glacial phases; the similitude between the 
astronomic activity of other planets and of the Earth. 

Key-words: telluric influences, hot spots, meteo-climatic hazards, climate change. 

1. Introducere

 Este deplin acceptat din punct de vedere tiin ific, faptul c  actualele 
condi ii climatice ale Terrei sunt datorate, în principal, c ldurii primite de la Soare 
i nucleului cald al P mântului. Este evident c  dac  nucleul planetei noastre ar fi 

rece, condi iile climatice de pe Terra ar fi cu totul diferite de ceea ce exist  în 
prezent. Un rol important în stabilitatea climei P mântului între limitele cunoscute, 
favorabil  men inerii vie ii, îl au cele dou  înveli uri,  hidrosfera i atmosfera 
terestr . Dac  propor ia suprafe ei acoperit  de ap , pe planet  ar fi alta, s
presupunem de exemplu, un raport uscat/ap  invers decât cel actual, condi ile
climatice ar fi total schimbate. Hidrosfera i curen ii oceanici, au un rol deosebit de 
mare în p strarea c ldurii primit  de la Soare i redistribuirea ei pe suprafa a
P mântului. Circula ia atmosferic  este mult mai rapid  decât circula ia oceanic ,
iar redistribuirea c ldurii din atmosfer  de c tre aceasta este mai rapid .
 Influen ele, asupra climei terestre datorate nucleului cald al P mântului se 
numesc influen e telurice. În prezent în literatura de specialitate exist  pu ine 
referiri la aceste procese. 
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 2. Influen e telurice prin intermediul Oceanului Planetar 
  2.1. C ldura P mântului tope te calota glaciar  în Groenlanda 

La topirea calotei glaciare din uria a insul  contribuie i “punctele 
fierbin i” ale Terrei. Oamenii de tiin  au descoperit unul dintre motivele pentru 
care calota glaciar  a Groenlandei se tope te. Acolo exist  un punct fierbinte din 
crusta terestr  situat în nord-estul insulei de ghea , care contribuie, al turi de al i
factori, la topirea accelerat  a calotei. 
 Punctul fierbinte pe care cercet torii l-au localizat în nord-estul 
Groenlandei se afl , de asemenea, sub un sit, unde recent a fost descoperit un flux 
de ghea . Cercet torii estimeaz  c  punctul cald ar putea lubrifia baza calotei 
glaciare, ceea ce ar face ca blocurile de ghea  s  se deplaseze mult mai repede spre 
ocean. Odat  ajuns  în mare, ghea a se tope te foarte repede i contribuie astfel, la 
cre terea nivelului Oceanului Planetar. 
 Comportamentul calotei glaciare este un barometru important al schimb rii 
climatice globale. Un curent de ap  pune în mi care calota. Atât în Groenlanda, cât 
i în Antarctica, varia iile grosimii crustei terestre vor face ca anumite regiuni s  fie 

mai calde decât altele, a explicat von Frese. Grosimea ghe ii, temperatura 
înregistrat  la baza calotei, precum i topografia local  contribuie la formarea unui 
curent asem n tor unui râu de ghea  care pune în mi care calota glaciar .În ultimii 
ani, acest curent a condus ghea a din insul  spre mare mai repede decât de obicei. . 
 Blocul de ghea  din nord-estul Groenlandei d  cele mai mari b t i de cap 
oamenilor de tiin . Pân  în 1991, ace tia nu tiau de existen a curen ilor, când, 
prin satelit, a fost observat unul pentru prima dat . Unul dintre curen i a transportat 
o mare cantitate de ghea , pe o distan  de 400 de mile din interiorul insulei pân
în mare. 
 Curen ii trebuie s  aib  un motiv pentru care se afl  în aceste locuri. i, din 
punctul nostru de vedere, este foarte ciudat ca un asemenea curent s  fie depistat în 
mijlocul calotei glaciare, a mai spus von Frese. Mai mult decât atât, cercet totii au 
specificat c punctul fierbinte a fost descoperit chiar sub acest curent. Ce a cauzat 
îns  formarea punctului fierbinte? Aceasta este îns  întrebarea la care cercet torii 
încearc  s  g seasc  un r spuns. Unii se gândeau c  ar fi posibil c , acolo jos, s
existe un vulcan. Noi credem îns  c  este vorba despre modul în care c ldura se 
distribuie la baza ghe ii, a explicat un expert implicat în proiectul de cercetare. 
 Punctele fierbin i, atent cercetate. Observa iile recente ne-au f cut s
admitem c  aceast  calot  glaciar  este mult mai activ  decât ne-am putea noi 
imagina. În ultima vreme au avut loc schimb ri rapide în ceea ce prive te ritmul de 
topire a ghe arilor.
 Un asemenea comportament poate fi legat nu numai de înc lzirea global  a 
climei, ci i de condi iile care se g sesc la baza calotei glaciare. Punctele fierbin i,
precum cel descoperit în nord-estul Groenlandei, trebuie supuse unei cercet ri 
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minu ioase de acum înainte, a spus Kees van der Veen, colaborator în cadrul 
proiectului: deja a avut loc prima încercare de cuantificare a varia iilor c ldurii
geotermale i vom combina toate teoriile existente pentru a în elege cât de mult 
contribuie aceste puncte fierbin i la topirea marii insule de ghea . Oamenii de 
tiin  inten ioneaz  s  realizeze acelea i cercet ri i în Antarctica. 

 C ldura transferat  Oceanului Planetar din nucleul cald al P mântului prin 
aceste puncte fierbin i, contribuie la cre terea temperaturii apei Oceanului Planetar 
i aceasta la intensificarea evapor rii apei i implicit la cre terea cantit ii de vapori 

de ap  din atmosfer . În astfel de condi ii, fenomenele de condensare i precipitare 
sunt mai intense, for a ciclonilor tropicali, ca i a furtunilor extratropicale, este 
mult mai mare, iar fenomenele hidrologice produse sunt mai intense. 

 2.2. C ldura din nucleul cald al Terei este transferat  Oceanului 
 Planetar prin intermediul vulcanilor submarini i a punctelor 
 fierbin i de sub crusta terestr .

Se tie c  exist  numero i vulcani, submarini deosebit de activi. Cercet rile 
oceanografice efectuate asupra acestora au ar tat c  pe fundul Oceanului Planetar, 
în numeroase sectoare, exist  vulcani submarini activi. Temperatura apei m surat
în apropierea conurilor vulcanice submarine dep e te deseori 500°C, transferând 
permanent Oceanului Planetar, imense cantit i de c ldur . Acest câmp de transfer 
termic a fost denumit în literatura de specialitate câmp hidrotermal.
 Opinia autorilor este c , nu întâmpl tor câmpul curen ilor de ap  din 
Oceanul Planetar este a a cum îl tim ast zi i c  în actuala configura ie a lui, pe 
lâng  efectele rota iei P mântului, un rol deosebit de important îl au vulcanii 
submarini i ,,punctele calde” existente sub crusta de pe fundul Oceanului Planetar. 
 Pozi ia i existen a celor mai importante câmpuri de ciclogenez
permanent  de pe suprafa a P mântului (ca de ex. cele din arealul Insulei Islanda i
Aleautinelor) este strâns legat  de tipul curen ilor oceanici din aceste regiuni, dar i
de punctele fierbin i ale Terrei.
 A a cum sub crusta terestr  exist  ,,puncte calde” tot a a exist i ,,puncte 
reci” care au drept corespondent, printre alte cauze, existen a unor vaste areale 
anticiclonice reci, permanente sau cvasipermanetnte, ca de exemplu Anticicloul 
Arctic, Anticiclonul Ruso-Siberian, Anticiclonul Est-European, Anticiclonul 
Canadian.

Existen a punctelor calde i reci sub crusta terestr  se datoreaz , activit ii 
din nucleul cald al Terrei, al c rui curen i de convec ie transport  materia fierbinte 
din interiorul planetei spre suprafa , iar în unele areale  aceasta se apropie mult de 
cota zero, ca de exemplu în cazul vulcanilor submarni sau tere tri. Activitatea din 
nucleul cald al P mântului nu este constant , ea are varia ii importante care se 
resimt în producerea fenomenelor climatice i meteorologice. În acest sens, exist
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indicii importante care ne conduc s  punem în leg tur  fenomenele climatice 
atipice care nu se coreleaz  cu activitatea solar , ci cu cele din nucleul cald al 
P mântului, ca în cazul pozi iei ariilor ciclonice i anticiclonice. 
 Exemplific m cu fenomenele climatice atipice de pe Terra din anul 1912. 
În acest an actvitatea solar  a fost de tip minim; la Polul Sud, iarna polar  a început 
cu circa ase s pt mâni mai de vreme, la data de 1 martie. Debutul iernii a fost 
violent cu viscol prelungit i n prasnic cu vânturi puternice, asociat cu sc derea 
temperaturii aerului sub -30°C. Aceste fenomene de iarn  aspr  au surprins pe 
cercet torul polar Scott, la întoarcerea sa dup  atingerea Polului Sud, încât a fost 
obligat ca împreun  cu echipa sa de cercet tori, s  sta ioneze în cort, f r  putin a de 
a ajunge la depozitul de hran  care era la circa 16 km de cort, dincolo de paralela 
de 80° N, ceea ce a dus la decesul acestora (cf. cu jurnalul lui Scott). 
 În contrast cu aceast  situa ie din emisfera sudic , în emisfera nordic , se 
semnala o înc lzire rapid  a vremii asociat  cu desprinderi masive de iceberguri 
din calota glaciar  polar  nordic . Acest fenomen de înc lzire s-a produs în 
prim vara anului 1912, deasupra Oceanului Atlantic, cu ce uri intense i persistente 
la latitunile nordice, cât i cu invazia intens  de iceberguri. Acest fapt a determinat 
ciocnirea vasului transatlantic, Titanic, cu un iceberg în noaptea de 14/15.IV.1912 
i scufundarea acestuia chiar la prima lui curs  (cf. cu documentele referitoare la 

acest eveniment maritim).    
 Un alt exemplu îl constituie pozi ia i existen a de erturilor pe globul 
terestru. Acestea sunt în strâns  leg tur  nu numai cu circula ia general  a aerului 
i cu efectele datorate rota iei terestre ci i cu existen a punctelor calde de sub 

crusta terestr .
 Exemplific m cu situa iile de transport rapid al aerului fierbinte tropical 
din nordul Africii c tre Europa din vara anului 2007. Sub de ertul Sahara i în 
general, sub Marea Meditean i nordul Africii exist  un punct cald sub crusta 
terestr ; o prim  dovad  în acest sens este vulcanul activ Etna din Sicilia i
recentele cutremure din Grecia i în general, activitatea seismic  crescut  a acestei 
regiuni. Aceasta este una din cauzele majore care determin  ca aria Mediteranei s
fie al doilea areal ca importan  ciclogenetic , al lumii dup  Islanda, care a 
provocat canicula din vara 2007. 
 Observa iile astronomice au ar tat c  în perioadele de maxim al activit ii
solare, apari ia ,,petelor solare”, care indic  intensificarea acestei activit i, se face 
preponderent în zona intertropical  a Soarelui, adic  acolo unde i for a centrifug
este mai mare. Prin similitudine, acest fenomen se poate produce i în cazul Terrei, 
încât activarea punctelor calde de sub crusta terestr  s  fie mai intens  în partea 
median  a planetei, respectiv în zona intertropical .
 Existen a punctelor fierbin i i reci sub crusta Terrei, care s-ar corela cu 
pozi ia ariilor ciclonice i anticiclonice nu schimb  cu nimic teoriile privitoare la 
mecanismul circula iei generale a atmosferei. Ele nu fac altceva decât s  explice de 
ce acestea sunt localizate în anumite sectoare.  
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Chiar producerea celor mai violente furtuni în zona intertropical , ar fi un indiciu 
c  acestea corespund cu cea mai intens  activitate a punctelor fierbin i ale Terrei 
din partea median  a planetei.
 Pe de alt  parte, cea mai intens  influen  climatic  asupra continentului 
European, o au Depresiunea Islandez i Ciclonii Mediteraneeni, activa i, de 
asemenea de punctele fierbin i ale Terrei, care apoi intr  în corela ie cu celelate 
forme de relief baric, în func ie de care se afl  într-o continu  evolu ie.
 A adar, este de presupus c  localizarea ariilor ciclonice i anticiclonice de 
pe glob se coreleaz  cu prezen a punctelor fierbin i i reci de sub crusta terestr .
Cât prive te, intensitatea energiei lor termice, aceasta este dependent , atât de 
aceste puncte fierbin i, cât i de activitatea solar , repartizat  latitudinal în func ie
de unghiul de înclinare sub care cad razele solare. 

Fig. 1. Câmpul termic la în l imea de 2m, în data de 25.07.2007 ora 12 UTC, la momentul 
apogeulului fazei maxime a valului de c ldur  care a afectat nordul Africii i sudul Europei. 

(dup  Karten Archiv). 

 Aceast  situa ie poate favoriza dezvoltarea unor circula ii atmosferice de 
tip tropical care transport  rapid aerul cald spre latitudinile temperate i chiar 
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polare.În figura 1 se observ  arealul vast, situat în nordul Africii i sudul Europei, 
ocupat de aerul deosebit de cald cu valori de temperatur  între 38 i 45°C.  
 Activitatea Solar  poate sau nu influen a poten ialul termic al planetei?Am 
ar tat în lucr rile noastre c , în anii cu activitate solar  intens  se înregistreaz
perioade de secet i valuri intense de c ldur , c i mediile anuale de temperatur
sunt mai mari decât cele normale, iar în anii cu activitate solar  de tip minim se 
înregistreaz  valuri intense de frig, ierni aspre i în general, medii anuale de 
temperatur  mai mici decât cele normale (Octavia Bogdan, Marinic , 2006).   
 În anul 2007, ciclul activit ii solare a fost de tip minim (fig.2), de i s-au 
înregistrat perioade de canicul . Aceasta denot  c , valurile de c ldur  din lunile 
iunie i iulie 2007 s-au corelat, nu atât cu num rul petelor solare zilnice, cât cu un 
alt factor perturbator, generator de energie termic  intens cum este cel de sub 
crusta terestr  din nordul Africii i de sub Marea Mediteran .

Fig. 2. Graficul num rului petelor solare în intervalul 1.I.1998-1.I.2008. Linia puternic 
oscilant  (galben ) red  num rul petelor solare zilnice, culorea albastr  num rul lunar al 
petelor solare, iar culoarea ro ie red  curba netezit  a num rului lunar al petelor solare 

(dup  http://www.sidc.be, 1.II.2008 ). 

 Cu toate c  nu avem m sur tori ale fluxului de energie geotermic , aceaste 
fenomene climatice intense excep ionale, cu decla area rapid  (cum a fost i iarna 
deosebit de cald  2006-2007 pe toat  emisfera nordic , nu numai în Europa i
respectiv în România), indic  de asemenea, o activitate intens  în nucleul cald al 
P mântului care poate influen a în mod decisiv clima terestr . Este corect s  fie a a
dac  avem în vedere i activitatea vulcanic  crescut  din anul 2007, ca i frecven a
mare a cutremurelor de p mânt înregistrate, începând cu cel din Asia de Sud-Est 
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din decembrie 2004 care a  provocat valul seismic devastator. Num rul mare de 
victime, situeaz  acest cutremur pe locul trei în ierarhia celor mai mari dezastre de 
pe Terra. 

Tabel nr. 1. Valori ale numerelor lui Wolf în ciclul solar nr 23, pentru intervalul 2001-
2007 (panta descresc toare a ciclului). 

Anul Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 
2001 95.6 80.6 113.5   107.7 96.6 134.0 81.8 106.4 150.7 125.5 106.5 132.2 
2002 114.1   107.4 98.4 120.7 120.8  88.3   99.6 116.4 109.6  97.5   95.5   80.8 
2003 79.7   46.0   61.1   60.0   54.6   77.4   83.3  72.7   48.7   65.5   67.3   46.5 
2004 37.3   45.8   49.1   39.3   41.5   43.2   51.1  40.9   27.7   48.0   43.5   17.9 
2005 31.3   29.2   24.5   24.2   42.7   39.3   40.1  36.4   21.9   8.7   18.0   41.1 
2006 15.3    4.9   10.6   30.2   22.3   13.9   12.2  12.9   14.4   10.5   21.4   13.6 
2007 12.1   10.7    3.1    3.0   6.8   12.1   9.7   5.7    1.9    0.9    0.3   10.1 

 Din tabelul 1 se observ  faptul c  activitatea solar  a fost în descre tere 
începând cu anul 2001, fapt care se coreleaz  cu valurile de c ldur  slabe, sau 
inexistente în unii ani, (ca de exemplu în 2005, când temperaturile maxime în aer, 
nu au atins 40°C, în România, iar în anul 2006, un singur val de c ldur  slab s-a 
înregistrat în august) (Marinic , 2006), precum i cu valurile de frig din iarna 2004-
2005. Aceasta pune în eviden  faptul c  valurile de c ldur  care s-au produs în 
anul 2003 în timpul c rora s-au realizat temperaturi > 42°C (43.0°C/5.VII. la 
Giurgiu), precum i cele 6 valuri de c ldur  din anul 2007, care au provocat 
temperaturi de 44°C la cinci sta ii meterologice din sud-vestul României (cu 
maxima de 44.3°C din data de 24.VII de la Calafat), au fost cu totul atipice, ceea ce 
sugereaz  existen a unei alte cauze principale decât activitatea solar , ceea ce 
confim  eisten a punctelor fierbin i ale Terrei. 
 O situa ie atipic  a fost i iarna deosebit de cald  2006-2007 pentru toat
emisfera nordic , aspect care nu poate fi corelat  cu activitatea solar  în descre tere
i nu poate fi explicat  deplin, doar prin efectele înc lzirii globale. 

 În general, este unanim acceptat c  de la suprafa a P mântului spre 
interior, temperatura scade pe o anumit adâncime, apoi, g sim un strat izotermic i
dup  acest strat, temperatura cre te cu câte 1°C la fiecare 33 m adâncime (treapta 
geotermic ) (Stoica, Cristea, 1971). Se pun dou  probleme majore în studiul 
influen elor telurice: exist  transfer de c ldur  din interiorul Terrei prin stratul 
izotermic spre suprafa ?; cum separ m i cum m sur m fluxul de c ldur  sosit din 
interiorul Terrei fa  de cel provocat de înc lzirea solar ?
 În leg tur  cu acestea, se tie c  pozi ia stratului izotermic nu este la o 
anumit  adâncime constant , dintr-o multitudine de factori a c ror analiz  ar 
extinde mult cadrul lucr rii. Este, de asemenea, evident c  activitatea din nucleul 
cald al Terrei nu este constant i c  are perioade de maxim i de minim, ca i cea 
solar , dar despre aceasta nu cunoa tem multe. Un idiciu în acest sens îl poate 
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constitui urm toarea observa ie: iernile calde s-au grupat într-un ir relativ compact 
la începutul secolului trecut (dup  anul 1900, conf. Bogdan, Marinic i colab., 
2007) i apoi, o astfel de situa ie s-a întâlnit în jurul anilor `50, precum i începând 
cu anul 2000, când pe toat  emisfera nordic  a crescut frecven a iernilor calde, ceea 
ce sugereaz  o influen  teluric  cu o periodicitate de circa 50 de ani.
    Fa  de cele ar tate distingem ca situa ii de tip extrem pentru impactul 
combinat al influen elor telurice i al activit ii solare asupra climei urm toarele cazuri:  
 - când maximul activit ii solare concide cu un maxim al activit ii din 
nucleul cald al Terrei, situa ie când valurile de c ldur  din timpul verii pot avea 
durat i intensitate excep ional ;
 - când minimul activit ii solare concide cu un minim al activit ii din 
nucleul cald al Terrei, situa ie când valurile de frig din timpul iernii pot avea durat
i intensitate excep ional .

 Între aceste dou  extreme pot exista o multitudine de combina ii i de 
factori care în anumite conjuncturi pot produce valuri de c ldur  sau de frig de 
diverse intensit i, cum a fost în iarna 2007-2008. 
 O lucrare recent  a pus în eviden  corela ia activit ii geoelectrice i
geomagnetice din arealul Vrancea cu precipita iile atmosferice (Furnic i
Co conea, 2006), eviden iind i pe aceast  cale influen ele telurice ale Terrei. 

 3. Observa iile astronomice confirm  existen a unui transfer de 
 c ldur  din interiorul planetelor. 

 În sprijinul acestei idei, privind existen a influen elor telurice asupra 
climei, vin i fenomenele termice observate pe celelalte planete din jurul 
P mântului la care s-a remarcat, de asemenea, un proces de înc lzire pornit din 
interiorul lor (Bogdan, Marinic , 2007).Astfel, cercet rile moderne au ar tat c
planeta Marte, vecina P mântului, eman  în spa iu mai mult  c ldur  decât 
prime te de la Soare. Evident, diferen a provine de la nucleul cald al planetei 
Marte. De asemenea, despre planeta Venus s-a stabilit recent c , prezint  faze ca i
Luna, iar temperatura la suprafa a ei este aproape uniform , atât pe fa a luminat ,
cât i pe cea întunecat . Tot nucleul cald al planetei este cel care compenseaz  cu 
energia termic , diferen a care s-ar putea înregistra pe cele dou  fe e, în plus 
intervin i propriet ile stratului de nori din atmosfera planetei.  
 În ceea ce prive te Planeta Pluto, s-a stabilit cu certitudine c  în ultimii 14 
ani, aceast  planet  s-a înc lzit, temperatura la suprafa a sa crescând de trei ori. 
Evident c  dep rtarea fa  de Soare a acestei planete, arat  c  înc lzirea este 
datorat  tot varia iei c ldurii nucleului cald al acesteia;  
 Luna Triton a lui Neptun se înc lze te, de asemenea. Începând din 1989, s-
a înregistrat o cre tere cu 5% a temperaturii de la suprafa a lui Triton, fenomen de 
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înc lzire nea teptat pentru acest satelit natural al planetei Neptun, atât de 
îndep rtat  fa  de Soare i care evident, nu poate proveni decât din interiorul 
acesteia.    
 Toate acestea arat  c  influen e termice din interiorul planetelor exist  în 
sistemul nostru solar, ceea ce confirm  posibilitatea prezen ei acestora i pe Terra. 
Cu toate c  pe Terra, situa ia este oarecum diferit , nu putem neglija existen a unui 
transfer termic oricât de mic ar fi, dinspre nucleul planetei spre atmosfer , prin 
înveli ul hidrosfer i litosfer . Înc  nu se cunoa te m rimea acestui transfer 
termic, varia ia lui sau ciclicitatea acestuia, i nici efectele lui climatice; în general, 
se admite c  la o anumit  adâncime în sol exist  un strat izotermic, situa ie valabil
pe uscat. 
 Un alt argument ar fi faptul, observat înc  de mult, c  de regul ,
cutremurele majore apar în perioadele de înc lzire a vremii, exemple recente fiind: 
seismul devastator din Iran (seara zilei de 10.I.2005 cu doar 5.8 grade pe scara 
Richter), care a ap rut tot în perioada de înc lzire a vremii; seismul din diminea a
zilei de 13.I.2007 (ora 552 UTC) din nord-vestul Oceanului Pacific, soldat cu valuri 
tsunami de mici dimensiuni care au lovit Japonia (iarna 2006-2007 a fost cald  pe 
toat  emifera nordic  pân  la aceast  dat  de 13.I.2007); seismul recent din China
(12.V.2008 cu peste 100 000 de victime) asociat cu înc lzirea vremii în aceast
parte a emisferei nordice, ca i puternicul Ciclon Nargis care a devastat Myanmar 
tot în luna mai (4.V.2008) care a f cut mai mult de 50 000 de victime peste 60 000 
de disp ru i.
 Pân  în prezent, nici un model de prognoz  climatic  sau prognoz  a 
vremii nu ia în considerare varia ia c ldurii interne a planetei P mânt care, în mod 
sigur nu este constant , iar o varia ie oricât de mic  a acesteia induce efecte 
climatice i meteorologice apreciabile asupra climei i vremii. 
 Un indiciu important luat în calcul, în prognoza cutremurelor de p mânt, 
este o anumit  aliniere a norilor în aria epicentrului Vrancea i modificarea undelor 
electromagnetice ale ariei respective, emisiile de radon etc. 

4. Similitudini i diferen ieri în producerea schimb rilor 
climatice pe Venus i Terra 

Venus a fost cândva acoperit  de oceane la fel ca i P mântul, afirm
oamenii de tiin  într-un articol care a ap rut în data de 17.I.2008 în revista 
“Nature”. Aceasta este una dintre concluziile exper ilor de la Agen ia Spa ial
European , dup  aproape un an de observa ii f cute de misiunea Venus Expres.
Datele adunate au permis analiza c ilor prin care clima i atmosfera celor dou
planete au ajuns de la un început comun, la diferen ele enorme de ast zi.
Venus i Terra sunt aproape gemene în ceea ce privesc masa i dimensiunile, îns ,



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

22

dac  ajungem s  privim la atmosfera i la temperatura suprafe ei lor, acestea sunt 
cele mai ,,îndep rtate” planete. 
 Pe Venus s-au descoperit urme de ap i oamenii de tiin  spun c   sonda 
spa ial Venus Expres a adus dovezi suficiente, în cea mai mare parte 
spectrografice, c  în prima parte a existen ei planetei, aceasta avea atmosfer i era 
acoperit  de cantit i însemnate de ap  care formau oceane asem n toare cu cele de 
pe P mânt. Acum, atmosfera venusian  este în mare parte alc tuit  din dioxid de 
carbon (CO2), iar la suprafa a ei presiunea i temperatura de peste 460°C sunt mult 
mai ridicate decât cele de pe P mânt. 
Cum s-a ajuns la acest  extrem ?
 În primul rând, atmosfera P mântului a fost distrus  de c tre radia iile i
particulele solare (a a - numitul vânt solar) la care s-a ad ugat efectul de ser  al 
dioxidului de carbon. Venus este lipsit  de un câmp magnetic precum cel al 
P mântului, ceea ce a l sat f r  ap rare atmosfera sa în fa a vântului solar. Astfel, 
particulele i radia iile solare au spulberat hidrogenul, heliul i oxigenul din 
atmosfera venusian i de la suprafa a planetei. Ulterior, prezen a masiv  a 
dioxidului de carbon în atmosfer  a dus la o înc lzire excesiv  a climei. 
Datele culese de sonda Venus Expres au confirmat, de asemenea, prezen a
fulgerelor pe planet . Aceast  presupunere a fost mult timp controversat , îns
magnetometrul de pe Venus Expres confirm  existen a fulgerelor venusiene, f r
nici un dubiu. În elegând influen a pe care înc lzirea global  a avut-o asupra 
planetei Venus putem s  atenu m amenin area acesteia asupra P mântului, a 
declarat ministrul britanic pentru tiin i Cercetare citat de BBC World Service. 
Observa iile misiunii spa iale survin pe fondul discu iilor tot mai aprinse la nivel 
global despre înc lzirea climei. Speciali ti din toate rile au elaborat în acest an 
(2007), sub egida ONU, un raport alarmant asupra efectelor înc lzirii globale. 
P mântenii au fost întotdeauna fascina i de cea mai apropiat  planet  de Terra i
odat  cu începerea erei spa iale, peste 30 de vehicule spa iale au fost trimise în 
cercetare spre Venus. Prima a fost naveta Mariner 2 în 1962, iar irul expedi iilor
nu se va încheia cu misiunea Agen iei Spa iale Europene.
 În acest context facem urm toarele observa ii:
 -complexul de factorii de care beneficiaz  Terra (amplasarea orbitei 
terestre i parametrii ei, m rimea planetei i viteza de rota ie, existen a nucleului 
cald, inveli ul hidrosferic, înveli ul atmosferic, câmpul magnetic i gravita ional)
au dus la apari ia i me inerea vie ii pe planet  ca urmare a unei relative stabilit i a 
climei; 
 -activitatea din nucleul cald al P mântului, ca i diferen a dintre vitezele de 
rota ie a crustei solide fa  de nucleul fluid al acestuia genereaz  câmpul lui 
magnetic, care, la rândul s u, constituie un adev rat ,,scut” al planetei noastre în 
calea vântului solar protejând atmosfera, hidrosfera i via a de la un final ca acela 
de pe Venus; 
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 -în competi ia general  pentru energie pe Terra, în perspectiva epuiz rii 
într-un viitor apropiat a resurselor energetice existente, s-au c utat diverse forme de 
energie alternativ , care nu s-au dovedit a fi mai ieftine în compara ie cu cele 
furnizate de combustibilii fosili. Printre aceste surse a fost dezvoltat  tehnologia 
geoexchange care se bazeaz  pe folosirea c ldurii interne a P mântului pentru 
înc lzirea locuin elor i pentru producerea de energie electric . (Exemplific m cu 
harta temperaturii rocilor la adâncimea de 5 km dup  site-ul Energreen, fig. 3), care 
confirm  existen a unui areal cald sub crusta terestr , din sudul i sud-estul 
Europei.

Fig. 2. Harta temperaturii rocilor, în Europa, la adâncimea de 5 km (Site-ul Energreen) 
(arealul colorat în gri, reprezint  valori necunoscute de temperatur ).

 De i este înc  la început, aceast  tehnologie, extins  în viitor la scar
planetar  în perspectiva cerin elor tot mai mari, produse de suprapopularea planetei 
ca i de epuizarea combustibililor fosili, ar putea duce la o r cire considerabil  a 
nucleului cald al planetei, la încetinirea mi c rii de rota ia a nucleului Terrei, cu 
consecin a dispari ei câmplui magnetic; apoi datorit  ac iunii vântului solar, treptat, 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

24

atmosfera i hidrosfera ar putea disp rea i în final, ar putea avea loc un dezastru 
climatic general asem n tor cu cel de pe Venus. 
 Acesta ar transforma Terra într-un ,,bulg re de ghea ”, ceea ce ar duce la 
dispari ia vie ii cu consecin e catastrofale; în condi iile în care Terra este situat
fa  de Soare mai departe decât Venus, c ldura solar  nu ar fi suficient  s  men in
o temperatur  pozitiv  nici m car la suprafa a solului. 
 Opinia noastr  este c  activitatea din nucleul cald al Terrei are perioade de 
minim i de maxim. În producerea glacia iunilor, perioadele de minim cuplate cu 
un minim al activit ii solare au jucat un rol important, iar în cele intergalaciare 
perioadele de maxim asociate cu un maxim al activit ii solare au influen at
producerea secetelor prelungite de care vorbesc izvoarele anice, care au dus la 
pr bu irea unor civiliza ii vechi confirmate de cercet rile geologice.

 5. Concluzii 

 Cele ar tate sus in existen a influen elor telurice asupra climei terestre, în 
special prin transferul termic din interiorul Terrei prin intermediului câmpului 
hidrotermal al planetei. 
 Procesele de înc lzire a Terrei din luna martie 2008 sunt tot un rezultat al 
transferului de c ldur  din interiorul P mântului. Conform datelor NOAA în 
emisfera nordic , luna martie a fost cea mai cald  de pe uscatul Terrei i a doua la 
nivelul întregii planete (ap i uscat).
 În intervalul 1 martie – 1 mai, temperatura combinat  ap  – uscat a situat 
aceast  prim var  pe locul al VII-lea între cele mai calde prim veri din perioada 
1880-2008. Temperatura medie global  a uscatului a dep it cu 1.87°F media de 
46.4°F a secolului XX i s-a clasat pe locul al III-lea între cele mai c lduroase 
prim veri, iar în luna mai 2008, aceasta s-a situat pe locul al VII-lea între cele mai 
calde luni mai, fiind cu 0.26°F mai mari decât media de 52.0°F a aceluia i secol.  
 În acee i perioad  au avut loc cutremurul devastator din China i ciclonul 
Nargis care a provocat decesul a 78 000 locuitori din Birmania, fiind considerat cel 
mai mare dezastru natural al acestei ri de dup  1991.  
 Având în vedere faptul c  în aceast  ultim  perioad , activitatea solar  a 
înregistrat un minim, se în elege c  energia care a determinat iarna i prim vara 
2008 foarte calde, precum i violen a ciclonului Nargis i a cutremurului din China 
este energia intern  a P mântului. Oscila iile fluxului magnetic din interiorul Terrei 
se coreleaz i cu trecerea Lunii la meridianul locului ca în cazul mareelor, 
influen ând în arealele respective, fenomenele climatice prin energia termic
transferat Oceanului Planetar, uscatului i atmosferei.  
 M surarea i monitorizarea acestui transfer este înc  la început, dar o serie 
de organisme tiin ifice au con tientizat importan a acestuia i efectul 
monitoriz rilor va duce la îmbun t irea prognozelor climatice.    
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