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CE CUNOAȘTEM?

Din perspectiva naturii, dacă 
analizăm istoria recentă, 
observăm că în veacurile 
trecute oamenii aufost pre-
ponderent preocupați de 
cunoașterea �orei, faunei, 
a locurilor unde trăiesc și a 
relațiilor dintreacestea. Astăzi, 
fără îndoială, suntem mult mai 
preocupați de a rezolva prob-
lemele existențial - naturale
globale, așa cum sunt de ex-
emplu schimbările climatice. 
Efectele schimbărilor de climă 
sunt ampli�catede “amprenta” 
umană, care a ajuns, în evoluția 
ei, la limita critică a ruperii 
echilibrului și a tranziției într-

o nouă stare, devastatoare pen-
tru civilizația umană. Atingerea 
limitei critice este dovedită de 
frecvența și primejdia ridicată a 
fenomenelor meteorologice ex-
treme, cu caracter distrugător. 
În perioada 1950 - 1959 s-au 
produs 13 catastrofe provocate 
de climă, în perioada 1990-
1999 s-a ajuns la 74, în perioada 
2000 – 2009 s-a ajuns la 120, 
iar în perioada următoare ne 
așteptăm ca numărul lor să 
crească. Ca exemplu, în ultimii 
ani, inundațiile catastrofale care 
au afectat teritoriul românesc 
au demonstrat vulnerabilitatea
noastră la manifestările 
fenomenului global al 
schimbărilor climatice. Efectele 
lor au arătat necesitatea de 
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a schimba rapid concepția și 
modul de acțiune împotriva 
calamităților naturale cum sunt 
inundațiile, seceta sau inversi-
unile și variațiile frecvente ale 
temperaturilor. Deși la nivel 
național s-au abordat tot
felul de strategii cu perspectivă, 
la nivel local gestionarea efec-
telor schimbărilor climatice s-a 
dovedit ine�cientă. Direcţia 
şi amploarea schimbărilor 
climatice la nivel regional ca 
şi efectele asupra măsurilor 
de management sunt încă 
neclare. La nivel local, nivelul 

CARE ESTE MORALA?

Dincolo de con�gurații predic-
tive și speculații teoretice, o 
concluzie este clară: o schim-
bare climatică majoră este pe 
cale să se producă, punând sub 
semnul întrebării capacitatea 
omului de a se adapta în mod 
corespunzător, ca specie între 
specii. Pentru a evalua caracter-
isticile posibilelor schimbări cli-
matice, împreună cu datele de 
observație, care consemnează 
evoluția în trecut a naturii, sunt 
folosite și modele matematice, 
care simulează comportamen-

tul mediului în condiții distinc-
te. Reținem ideea că evoluția 
pe termen lung a vremii de 
la o perioadă la alta și de la o 
regiune la alta descrie clima. La 
rândul lor, efectele schimbării 
climei se proiectează la scări 
regionale și locale foarte diferit. 
Pe de altă parte, evenimentele
extreme meteorologice re-
cente nu pot � puse în relație 
directă cu schimbarea cli-
mei. Adăugate însă șirului de 
observații din ultimele decenii, 
evenimentele recente sunt în 
acord cu tendința de accen-
tuare a caracterului extrem al 

fenomenelor meteorologice, 
tendință evidențiată atât de 
simulările numerice, cât
și de datele de observație. 
Prevenirea și combaterea 
consecințelor negative ale 
schimbărilor climatice
nu trebuie înțeleasă în sensul 
reducerii creșterii economice și 
a standardului de viață pe care, 
din păcate, cu toții o simțim din 
cauza crizei economice, ci mai 
degrabă ca un instrument ab-
solut necesar de restructurare 
a producției. Nu este neapărat 
cazul României, pentru că noi 
nu prea producem, ci al

precipitaţiilor ca efect semni�-
cativ al schimbărilor climatice 
poate creşte sau descreşte, 
modi�cându-şi sezonalitatea. 
Vor � condiţii noi, care vor 
schimba compoziţia speci�că 
în special în habitatele puternic 
dependente de apă, precum 
zonele umede, râurile şi
lacurile dar şi în pădurile şi 
pajiştile naturale.
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consumului actual pe baza 
creșterii e�cienței tehnologice 
pe conceptul “să producem mai 
mult cu un consum mai redus 
de resurse naturale”. Dacă me-
diul, capitalul natural, în special, 
reprezintă “bunul public” cu cea 
mai mare sferă de cuprindere, 
efectele schimbărilor climatice 
reprezintă “un rău public”,
de dimensiuni mai mari sau mai 
mici, care, la fel ca și mediul, 
implică participarea/implicarea 
tuturor celor interesați. Efectele 
schimbărilor climatice nu au 
granițe, deși cauzele producerii 
lor pot � identi�cate terito-
rial și, mai mult sau mai puțin, 
stopate, înlăturate sau diminu-
ate. Aforismul “bunul tuturor 
este bunul nimănui” în acest 
caz trebuie schimbat cu “bunul 
tuturor este bunul nostru” și nu 
cu “bunul tuturor este
bunul unora”.
Plecând de la toate acestea, în 
Europa centrală cu precădere, 
au fost demarate multe proi-
ecte de cercetare care sunt 
menite să diminueze efectele 
schimbărilor climatice asupra 
biodiversității. Iar când
spunem biodiversitate, ne 
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referim și la om (Homo sapiens 
sapiens Linnaeus, 1758) atât 
din perspectiva siguranței și 
sănătății sale cât și din proiecția 
sa în activitățile pe care le 
desfășoară, activități care
ampli�că uneori efectele 
schimbărilor climatice.

CE ESTE BINE DE 

ȘTIUT?

În urmă cu un an și jumătate a 
început, la nivel european, un 
proiect care are în vedere adap-
tarea măsurilor de conservare a 
naturii în raport cu schimbările 
climatice. Acest proiect �nanțat 
de Programul Europa Centrală 
ne include și pe noi cei de la 
Tulcea, cu Rezervația Biosferei 
Delta Dunării cu tot, căci
despre ea este vorba. Coop-
erarea internaţională a 17 
instituții de cercetare și 24 
de administrații de arii prote-
jate constituie efortul comun 
de a reduce şi stopa declinul 
biodiversităţii raportat la pre-
siunea climatică, efort pe care 
l-am numit noi HABIT-CHANGE.
Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării este 
instituţie asociată în cadrul 
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proiectului HABIT- CHANGE. 
Aria protejată selectată pentru 
acest proiect este, bineînțeles, 
Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, sit UNESCO, RAMSAR 
şi Natura 2000. Această arie 
protejată, zonă umedă, este 
una dintre cele mai mari zone 
de conservare a biodiversităţii 
din Europa, �ind una din-
tre cele mai importante din 
punct de vedere al speciilor 
de păsări şi nu numai. HABIT-
CHANGE îşi propune să susţină 
Administraţia Rezervaţiei Bios-
ferei Delta Dunării în selectarea 

celor mai adecvate măsuri de 
management, capabile să di-
minueze efectele schimbărilor 
climatice asupra �orei, 
vegetaţiei, faunei si habitatelor. 
La implementarea acestui proi-
ect îşi aduce aportul partenerul 
proiectului Institutul Naţional 
de Cercetare Dezvoltare 
Delta Dunării printr-o echipă 
formată din biologi, geogra� 
și economiști. HABIT-CHANGE 
evaluează, îmbogăţeşte şi 
adaptează strategiile de con-
servare şi management exis-
tente în momentul de faţă în 

ariile protejate. În acest mod, 
managerii pot preîntâmpina 
efectele schimbărilor climatice, 
care ameninţă integritatea și 
diversitatea habitatelor.
HABIT-CHANGE nu analizează 
doar modi�cările habitatelor 
cauzate de schimbările climati-
ce ci se concentrează şi asupra 
adaptării managementului 
actual şi a modului de utilizare 
și acoperire a terenului
din ariile protejate.
HABIT-CHANGE este dezvoltat 
pe baza dialogului cu utiliza-
torii, care evidenţiază prob-

lemele pe care aceştia le au, în 
condiţiile schimbărilor climatice 
şi promovează conştientizarea 
necesităţii aplicării unei
exploatări mai îngăduitoare cu 
natura.
Ariile luate în studiu în cadrul 
proiectului HABIT-CHANGE 
sunt localizate în Europa 
Centrală şi Europa de Est. 
Ele sunt Parcuri Naţionale, 
Rezervaţii ale Biosferei sau Par-
curi Naturale, dedicate zonelor 
umede, pădurilor, pajiştilor şi 
zonelor alpine. Habitatele şi 
speciile din aceste rezervații na-

turale, sunt considerate ca �ind 
foarte vulnerabile în raport cu 
schimbările climatice.


