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Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 
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Octavia Bogdan, Ion Marinic (2007), Hazarde meteo-climatice din 
zona temperat . Genez i vulnerabilitate. Cu aplica ii la România, Editura 
“Lucian Blaga” (Sibiu, 422 p., 209 figuri, 33 tabele i 442 titluri bibliografice) 

Bibliografia româneasc  consacrat  studierii fenomenelor climatice de risc 
s-a îmbog it cu o nou  apari ie editorial . Autorii c r ii sunt speciali ti cu vechi 
state de serviciu în domeniul cercet rii  fenomenelor meteorologice i climatice 
extreme, atât din punct de vedere teoretic, cât i în urm rirea manifest rilor lor 
concrete în definirea peisajului geografic românesc. Octavia Bogdan este profesor 
universitar i cercet tor tiin ific de prestigiu, în timp ce Ion Marinic , prin func ia
sa de meteorolog previzionist, are o bogat  experien  în activitatea practic .

Lucrarea, ap rut  în anul 2007 sub egida editurii „Lucian Blaga” din Sibiu, 
se extinde pe parcursul a 422 de pagini. Urm rind succesiunea capitolelor, se 
observ  cu u urin  preocuparea autorilor pentru o tratare cât mai clar i logic  a 
problemelor. În primul rând, este vorba de o prezentare a aspectelor teoretice 
asociate tematicii fenomenelor de risc, în special în ceea ce prive te definirea unor 
no iuni (de exemplu, raportul dintre hazard i risc sau rela iile dintre riscurile 
meteorologice i cele climatice). De asemenea, este abordat i problema, destul de 
complicat , a  clasific rii acestor fenomene. Accentul pus pe riscurile specifice 
zonei temperate nu este deloc întâmpl tor, deoarece în aceste regiuni se întâlne te
cea mai mare varietate a unor astfel de fenomene.  

 În al doilea rând, se acord  importan  factorilor principali care genereaz
hazardele i riscurile meteo-climatice: activitatea solar , circula ia  general  a 
atmosferei, caracteristicile suprafe ei active i activitatea antropic  (cu o not  în 
plus pentru problemele legate de poluarea aerului atmosferic). O parte consistent  a 
lucr rii este consacrat  prezent rii riscurilor meteo-climatice care se manifest  pe 
teritoriul României, cu o serie de detalieri pentru zona Olteniei. În acest context, 
sunt analizate riscurile specifice perioadei reci, cele caracteristice perioadei calde, 
precum i riscurile posibile în tot cursul anului, iar o serie de studii de caz, 
respectiv de recorduri climatice, vin s  argumenteze afirma iile f cute.  

Un capitol de mare importan  practic  este consacrat analizei 
vulnerabilit ii teritoriului României fa  de fenomenele atmosferice periculoase 
care se pot manifesta în spa iul geografic românesc: inversiunile de temperatur ,
înghe ul i bruma, lapovi a i z pada umed , depunerile de ghea , viscolul, 
vânturile tari, precipita iile intense, grindina, desc rc rile electrice, fenomenele de 
usc ciune i de secet .       

De mare interes sunt problemele abordate în capitolele consacrate 
variabilit ii sistemului climatic i, în acest context, înc lzirii globale a climei. Sunt 
prezentate o serie de argumente care dovedesc aceast  înc lzire, caracteristicile ei 
cantitative (cu precizarea diferen ierilor regionale), precum i modul de manifestare 
a acestui fenomen pe teritoriul României. De asemenea, este notabil  analiza 
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consecin elor înc lzirii globale (cu prec dere a celor negative, dar i a celor 
pozitive),  ca i men ionarea solu iilor de viitor pe care societatea omenesc  trebuie 
s  le aplice în vederea asigur rii îndeplinirii binecunoscutului deziderat al 
dezvolt rii durabile, care presupune un echilibru între componen ii mediului 
geografic. Pentru a demonstra importan a problematicii, autorii prezint  opiniile 
unor personalit i din lumea geografic , dar nu numai din cadrul acesteia,  ar tând 
i controversele existente pe plan mondial în ceea ce prive te atribuirea 

responsabilit ilor pentru înc lzirea global , ca i pe cele referitoare la politicile de 
mediu adoptate de diferite ri.

Problemele prezentate în text sunt sus inute i completate de un bogat 
material grafic (h r i de diferite tipuri, scheme, grafice, tabele), iar vasta list
bibliografic  dovede te scrupulozitatea autorilor în ceea ce prive te o documentare 
cât mai complet .

Se poate afirma c  lucrarea recenzat  reprezint  o valoroas  contribu ie
pentru cunoa terea teoretic  a fenomenelor atmosferice periculoase specifice 
teritoriului României. În acela i timp, ea poate fi considerat i un important 
îndrum tor metodologic pentru studierea acestor fenomene. Nu în ultimul rând, 
trebuie men ionat i aplicabilitatea practic  a informa iilor cuprinse între paginile 
c r ii prezentate în rândurile de mai sus. O recomand m c lduros tuturor celor 
interesa i, cercet tori, cadre didactice, studen i, practicieni în domeniul 
supravegherii i protec iei mediului.

FLORIN  MOLDOVAN 


