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Rezumat
V-aţi putea imagina o lume în care elefanţii nu mai colindă
savana africană, o lume unde urangutanii nu ar mai putea fi
văzuţi decât în captivitate, sau în care un urs polar alergând dea lungul calotei de gheaţă ar fi doar o imagine în arhivele de
film?
O astfel de lume este mai plauzabilă decât v-aţi putea imagina.
WWF a comandat acest studiu care analizează impactul probabil al schimbărilor climatice asupra
unora dintre cele mai cunoscute specii ale planetei, inspirat de cele mai recente cercetări ştiinţifice.
Este o lectură tulburătoare: nouzeci şi cinci la sută din Marea Barieră de Corali ar putea dispărea
până în anul 2050, populaţia pinguinilor Adelie s-ar putea reduce cu nu mai puţin de şaptezeci şi cinci
la sută până în 2050, iar urşii polari vor fi şterşi de pe harta speciilor înainte de sfârşitul secolului.
Cu siguranţă că nu este un viitor pe care am putea să îl acceptăm. Noi toţi, companiile si guvernele
statelor trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a gestiona problema schimbărilor climatice şi
pentru a reduce impactul asupra biodiversităţii şi habitatelor naturale bogate de care depindem fără
excepţie.
Vizitaţi www.panda.org pentru a afla mai mult despre activităţile WWF şi despre cum puteţi ajuta, la
rândul dumneavoastră, la conservarea speciilor şi habitatelor lor.

James Leape,
Director General, WWF International.
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Pentru specii precum urangutanii, tigrii şi
balenele, care se confruntă cu riscul dispariţiei
de zeci de ani din cauza supraexploatării şi
pierderii habitatelor, schimbările climatice
ameninţă să dea lovitura ﬁnală.

3.

Introducere
Impactul schimbărilor climatice exercită o presiune enormă asupra celor mai
fragile ecosisteme de pe planetă, împingând multe specii de animale şi plante
extrem de aproape de dispariţie. Potrivit simulărilor şi analizelor ştiinţifice, se
anticipează pierderi catastrofale în rândul vieţuitoarelor planetei.
În secolul nostru, încălzirea globală se aşteaptă a fi una dintre cele mai
importante cauze de dispariţie a speciilor, în particular pentru speciile care
sunt deja în declin datorită activităţilor umane.

rezervele de hrană. Împreună cu despădurirea larg răspândită a habitatelor
şi vânătoarea şi capturarea ilegală a urangutanilor, combinaţia ar putea fi
lovitura de graţie.

Un studiu recent publicat în jurnalul Nature (2004) a prevăzut că cel puţin
un sfert din animalele şi plantele terestre vor dispărea până în 2050, dacă
nu se reduc drastic emisiile de gaz din atmosferă. Al patrulea raport de
evaluare – Schimbări Climatice 2007 – al Comitetului Interguvernamental
pentru Schimbări Climatice (IPCC) prevede un rezultat şi mai grav; afirmă
că este probabil ca 20-30% din specii să fie într-un mare pericol de
dispariţie la o încalzire globală de 1.5-2.5°C.

În zona sub-sahariană a Africii se prevede că manifestările extreme de
vreme precum seceta vor deveni mai frecvente şi mai intense. Unele
proiecţii climatice sugerează că 20% din zonele protejate unde trăiesc
elefanţii africani s-ar putea să nu mai fie potrivite pentru ei până în 2080,
incluzând chiar parcuri naţionale precum Kruger.

Raportul IPCC prevede creşteri globale de temperatură de 1.1-6.4°C până
la sfârşitul secolului, bazate pe procentele curente de emisii de gaz în
atmosferă. Chiar dacă emisiile globale ar scădea subit la zero, pământul
tot s-ar încălzi cu 0.4°C până în 2050.
Puţine specii vor fi imune la efectele încălzirii globale, dar există unele care
sunt în special supuse riscului, cum ar fi cele din zonele cu încălzire mai
mare decât media (regiunile polare), cele care nu se pot adapta şi cele a
căror populaţie este deja prea mică pentru a face faţă schimbărilor rapide.
Un raport recent al Uniunii Internaţionale Pentru Conservarea Naturii
(IUCN) sugerează că până la 35% din păsări, 52% din amfibieni şi 71% din
coralii care formează recifuri au trăsături care este foarte probabil să le
facă susceptibile la schimbările de climă.
Pentru specii precum urangutanii, tigrii şi balenele care sunt în pericol de
dispariţie de decenii datorită exploatării exagerate de către oameni şi a
pierderii habitatului, schimbările climatice ameninţă să fie ultima lovitură.
Ameninţări precum pierderea şi fragmentarea larg răspândită a
habitatului, vânătoarea şi comerţul ilegal şi dezvoltarea umană
necontrolată şi nesustenabilă au redus deja drastic populaţia multor specii
din întreaga lume. şase dintre cele şapte specii de ţestoase marine sunt
ameninţate sau în pericol de dispariţie şi o treime din speciile de canguri
din Australia şi Noua Guinee sunt în pericol de dispariţie. Împreună cu
ameninţările existente, încălzirea globală va împinge unele specii în
prăpastie dacă nu se iau măsuri ferme acum.
Prezicerea efectelor încălzirii globale nu este o ştiinta exactă. Se bazează
pe o combinaţie de proiecţii bioclimatice şi cunoştinţe de ecologie.
Proiecţiile bioclimatice permit oamenilor de ştiinţă să prevadă impactele
potenţiale ale schimbărilor de climă asupra distribuţiei naturale a speciilor.
Pentru multe specii nu se ştie cum – sau dacă – se vor adapta la
modificările de climă. Unele se adaptează uşor la mediu, în timp ce altele
au nevoi specifice. Pentru specii precum urangutanii din Indonezia sau
Malaezia şi elefanţii africani, diminuarea hranei ca rezultat al schimbării
tiparului de precipitaţii poate fi unul dintre primele semne ale schimbărilor
climatice. În pădurile indoneziene tot mai rare, unde trăiesc urangutanii,
se prevede că frecvenţa şi intensitatea inundaţiilor şi a incendiilor va creşte
în anotimpul umed, respectiv secetos, schimbând ciclurile de viaţă ale
plantelor cu care se hrănesc şi ale copacilor în care îşi fac cuibul şi reducând
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Alte specii simt deja efectele schimbărilor climatice dat fiind că mediul lor
reacţionează la încălzirea globală. Populaţiile de urşi polari şi pinguinii
imperiali de la polul nord şi respectiv sud încep să scadă datorită pierderii
de gheaţă oceanică, vitală pentru supravieţuirea lor. Pierderea blocurilor
de gheaţă care asigură zone importante de hrană pentru multe specii de
balene reduce populaţiile de crustacee care reprezintă hrana multor specii.
Alte surse importante de hrană pentru balene, cum ar fi calamarul, pot fi
afectate de nivelul de aciditate oceanică în creştere ca rezultat al încălzirii
globale. Unele recifuri de corali au fost aproape distruse de fenomenul de
albire determinat de încălzirea globală în a doua jumătate a ultimului secol
şi se prevede că asemenea evenimente vor deveni mai grave şi mai
frecvente în viitor.
În Australia, temperaturile mai ridicate în insula Macquarie au creat
condiţii favorabile pentru iepurii sălbatici şi şobolanii care nu trăiau aici
înainte şi care distrug cuiburile albatroşilor rari. Pe unele plaje din nordul
Australiei şi din America Latină, ţestoasele marine fac mai mulţi pui female
decât masculi. Aceasta sugerează că încălzirea globală afectează deja
această specie, dat fiind că determinarea sexului la ţestoasele marine se
bazează pe temperatura cuibului. În Sunderbans-ul Indiei şi Bangladesh,
unde se găseşte singura populaţie de tigri ce trăiesc în mlaștinile de
mangrove, nivelul mării creşte rapid, ameninţând să înghită porţiunea
limitată de teren care reprezintă habitatul tigrilor.
O climă în schimbare va modifica geografia şi, în unele cazuri, biologia
anumitor specii, aşa că măsurile aplicate pentru conservarea lor s-ar putea
să nu mai fie suficiente. De exemplu, temperaturile mai ridicate pot forţa
unele specii să se mute în afara zonelor protejate stabilite special pentru
ele. Schimbările climatice vor modifica, de asemenea, comportamentele
umane. Nivelul mării va creşte şi nevoia de surse alternative de combustibil
va mări competiţia pentru teren, ceea ce va constrânge habitatul unor
specii. Nu este prea târziu să ne întoarcem din drumul spre dispariţie, dar
nu este timp de pierdut. Dacă vrem să ne trăim viitorul alături de tigri,
ţestoase şi urşi polari, sunt necesare măsuri globale urgente de reducere
a emisiilor de gaze în atmosferă. În acelaşi timp, trebuie luate măsuri de
creştere a rezistenţei ecosistemelor la schimbările de climă, prin

reducerea tuturor celorlalte ameninţări la adresa speciilor,
permiţându-le să se adapteze la schimbările din habitatele lor. Viitorul
celor mai frumoase specii din lume este în mâinile noastre. Pasivitatea
nu este o opţiune.
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STUDIUL DE CAZ 1:

Urşii polari
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Ursul polar este o emblemă a sălbăticiei arctice, dar şi un simbol al
impactului catastrofal al încălzirii globale asupra planetei. Supravieţuirea
de lungă durată a urşilor polari în sălbăticie depinde acum, literalmente,
de o pojghiţă de gheaţă. Trăiesc în prezent aproximativ 20.000-25.000 de
urşi polari în sălbăticie, majoritatea în Canada (13 dintre 19 subpopulaţii).
şase dintre aceste subpopulaţii sunt în declin sau arată semne critice de
declin.

Un studiu recent al Geological Survey, SUA prevede că la nivelul actual de
subţiere a calotei glaciare, 42% din habitatul de vară al ursului polar va
dispărea până la mijlocul secolului XXI. Efectele cele mai severe se vor
înregistra primăvara şi vara, anotimpurile cruciale pentru găsirea hranei şi
împerechere înainte de venirea iernii. Aproximativ două treimi dintre urşii
rămaşi pe planetă ar putea dispărea conform acestor proiecţii cu privire
la modificările calotei de gheaţă. Dacă nu se iau urgent măsuri drastice,
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră şi a impactului
încălzirii globale în întreaga lume, ursul polar ar putea dispărea ca specie
în 75 de ani.

Atât masculii cât şi femelele de urs polar trăiesc până la 25-30 de ani,
hrănindu-se în special cu foci. Migrarea sezonieră a urşilor polari este
determinată de persistenţa calotei glaciare. Calota de gheaţă este esenţială
în supravieţuirea acestora, întrucât funcţionează ca o platformă de
vânătoare, împerechere, odihnă şi reproducere. Pe timpul primăverii şi la
începutul verii, urşii polari se hrănesc intens cu foci, pentru a aduna acele
depozite de energie necesare pe durata lungii şi întunecatei ierni arctice.
Urşii polari călătoresc distanţe enorme de-a lungul anului şi cea mai mare
ameninţare la adresa supravieţuirii lor este dispariţia habitatului lor glaciar
în urma schimbărilor climatice. Cu creşterea temperaturii deasupra Arcticii
cu până la 5oC în ultimii 100 de ani, habitatul fundamental al acestui
prădător de elită se reduce cu rapiditate. Între anii 1979 şi 2006, calota
arctică s-a subţiat cu 21%, adică o porţiune aproape cât statul Alaska. În
mai 2008, Departamentul pentru Pescuit şi Vânătoare din Statele Unite a
luat notă de ameninţarea pierderii habitatului şi a clasat ursul polar în
rândul speciilor grav ameninţate, potrivit Legii Americane a Speciilor
Ameninţate, motivând prin existenţa posibilităţii ca „toată sau o parte
semnificativă a întregii populaţii va fi pe cale de dispariţie în viitorul
apropiat”.
Urşii polari sunt de asemenea ameninţaţi de dezvoltarea unor activităţi
industriale în mediul marin, de exemplu extragerea petrolului şi gazelor şi
transporturile comerciale, exploatările nesustenabile, dar şi de dispariţia
pradei lor de bază, focile, ca urmare a subţierii calotei glaciare.

Unul dintre efectele majore ale încălzirii globale în zona arctică este subţierea
şi fragmentarea timpurie a calotei glaciare. În regiunile golfurilor Hudson şi
Baffin din Canada, calota se fragmentează cu trei săptămâni mai devreme
faţă de 1979. Acest lucru înseamnă mai puţin timp primăvara pentru urşii
polari femele şi masculi pentru a-şi mări greutatea corporală prin vânat şi
hrănire. Greutatea medie a unei singure femele adulte a scăzut de la 290kg
în 1980, la 230kg în 2004. Pragul critic de greutate la care femelele nu se mai
pot reproduce este 189kg. Dacă pierderea în greutate continuă în acelaşi ritm,
din 2012 femelele nu vor mai fi apte de reproducere.
Rata de supravieţuire a puilor de urs polar este, de asemenea, afectată negativ
de fragmentarea timpurie a calotei glaciare. Dată fiind această schimbare,
femelele gestante nu vor mai găsi locuri de vizuină. Schimbările în tiparul
precipitaţiilor ar putea cauza prăbuşirea tavanului vizuinii înainte ca femela şi
puii să o fi părăsit, expunându-i astfel vremii şi animalelor de pradă. Zonele
de vizuină şi de hrănire ale femelelor pot fi separate, lăsând puii vulnerabili şi
incapabili să supravieţuiască în apa îngheţată care îi desparte.
La fel ca urşii polari, ciclul de viaţă al speciilor cu care aceştia se hrănesc
în special, focile, depinde puternic de calota glaciară. Din cauza subţierii
calotei, focile vor reuşi mai greu să se reproducă şi populaţia lor cu
siguranţă se va micşora. Mai puţine foci înseamnă mai puţină hrană
pentru urşii polari, iar în zona arctică nici nu există vreo altă sursă de
vânat atât de abundentă ca valoare calorică.
Urşii polari sunt foarte specizaţi şi s-au adaptat la mediul lor polar, fiind
extrem de vulnerabili la schimbările de climă şi la pierderile de habitat. Cu
reducerea dramatică a habitatului şi impactul asupra condiţiei lor fizice şi a
abilităţii de reproducere, unele populaţii sunt deja în declin şi altele sunt
aşteptate să le urmeze.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Pierderea a 42% din habitat şi reducerea cu
două treimi din populaţie până la
jumătatea secolului XXI
• Dispariţia totală a speciei în 75 de ani
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Guverne, corporaţii, comunităţi şi indivizi – toţi
au un rol esenţial în salvarea urşilor polari de la
dispariţie prin reducerea emisiilor de gaze cu
efecte de seră şi a celorlalte ameninţări la adresa
ursului polar şi a habitatului său arctic. Urşii
polari nu sunt doar un simbol arctic, ci întradevăr resprezintă sănătatea acestui ecosistem
critic. Ca mecanism de reglare a climei globale,
un mediu arctic viu este important nu numai
pentru urşi, ci pentru întreaga omenire. Suferinţa
acestui animal maiestuos este un semnal de
alarmă şi o chemare la acţiune împotriva
schimbărilor care ne aşteaptă pe toţi dacă luăm
măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu
efecte de seră şi crearea de comunităţi durabile.
WWF acţionează pentru a spori rezistenţa
mediului arctic prin protejarea habitatelor
critice, promovarea sustenabilităţii şi reducerea
pericolelor reprezentate de dezvoltarea
accelerată a activităţilor umane în această
regiune prioritară.

7.

STUDIUL DE CAZ 2:

Tigrii din Sunderbans
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

În ultimii 100 de ani, numărul tigrilor a scăzut cu 95%, în zilele noastre
rămânând aproximativ 4.000 de exemplare în sălbăticie. Trei subspecii au
dispărut, iar alte patru nu au mai fost văzute de peste 25 de ani. Tigrul
bengalez este cea mai bine reprezentată subspecie, cu o populaţie de circa
1.400 de exemplare.

Nu se ştie încă în ce fel vor fi afectate de schimbările climatice subspeciile
de tigru din lume, dar este posibil ca tigrii din Sunderbans să le simtă deja
efectele prin ridicarea nivelului mării. Pe măsură ce nivelul mării creşte,
insulele din Sunderbans sunt serios ameninţate să fie înghiţite de apă, iar
acest lucru ar fi dezastruos nu doar pentru tigri, dar şi pentru vieţuitoarele
din zonă, inclusiv specii ameninţate precum rechinii din gange, ţestoasele
marine şi de estuar şi pisica pescar. Studii recente indică pierderea a mai
mult de 70% din Sunderbans în decurs de cincizeci de ani, din cauza
ridicării nivelului mării. Dacă acest scenariu se adevereşte, habitatul rămas
nu va mai fi suficient pentru a susţine o populaţie viabilă de tigri.

Cei mai mulţi tigrii bengalezi se regăsesc în pădurile şi pajiştile din India,
dar şi în Bangladeş, Bhutan, Myanmar şi Nepal. În Delta Gange –
Brahmaputra, peisajul Sunderbans-ului reprezintă cea mai mare pădure
de mangrove din lume şi este un sit al patrimoniului mondial UNESCO.
Întins pe două ţări, India şi Bangladeş, este de fapt singura pădure de
mangrove unde trăiesc tigri. Însemnând în sanscrită „pădurea frumoasă”,
Sunderbansul găzduieşte în jur de 400 de tigri în cei 10.000 km2 ai
mlaştinilor şi bălţilor bogate ecologic şi presărate cu insule.
Tigrii au fost vânaţi de mai bine de 1.000 de ani şi, până în anii 1930,
aceasta era cea mai mare ameninţare la adresa lor. Deşi tigrii sunt acum
sub protecţie legală, încă mai fac obiectul vânătorii pentru comerţul ilegal
cu blană şi os pentru produse medicinale şi articole de îmbrăcăminte.
Populaţiile de tigri s-au micşorat şi ca urmare a reducerii şi fragmentării
habitatelor. Tigrii au nevoie de zone întinse pentru a supravieţui, iar multe
dintre habitatele rămase sunt prea mici sau prea fărmiţate pentru a
menţine populaţii viabile tigri şi prada lor.

Ecosistemul Sunderbans este extrem de fragil şi sensibil la schimbări în
nivelurile de salinitate. Din cauza ridicării nivelului mării, pădurile de
mangrove sunt expuse salinităţii şi acest lucru ar putea duce la modificări
negative drastice în viaţa plantelor. Dacă habitatul se schimbă şi devine
mai deschis, tigrii vor fi o ţintă mai uşoară pentru braconieri. Conflictul om
– tigru pare de asemenea să fie pe un trend ascendent în Sunderbans, cu
zeci de morţi în urma atacurilor în fiecare an. Pe măsură ce habitatul
tigrilor se reduce, înghiţit de mare, tigrii vor putea fi forţaţi să intre în
contact cu oamenii mai des, crescând posibilitatea perpetuării conflictului
şi a consecinţelor tragice de fiecare parte.

Împreună cu distrugerea habitatelor împădurite, declinul speciilor de
copitate sălbatice mărește presiunea cu care se confruntă ultima populaţie
de tigri de pe planetă. Reducerea pradei sălbatice şi a habitatului sunt
considerate a contribui la conflictul dintre om şi tigru, acesta din urmă
fiind forţat să părăsească habitatele naturale şi aşa din ce în ce mai mici şi
să vâneze oameni şi vite.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Pierderea a mai mult de 70% din habitat în
50 de ani
• Intensiﬁcarea conﬂictului om – tigru
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WWF acţionează în 13 zone prioritare din 11 ţări
pentru îmbunătăţirea situaţiei tigrilor, pentru
restaurarea şi întregirea habitatelor lor, pentru
înteţirea luptei împotriva braconajului,
reducerea conflictului tigru-om, oprirea
comerţului cu blănuri şi os şi consolidarea
capacităţii de conservare a tigrilor pe plan local.
În Sunderbans, conservaţioniştii încearcă să
combată efectele creşterii nivelului mării, prin
restaurarea habitatelor de mangrove degradate,
pentru a compensa pierderile astfel cauzate, să
reducă dependenţa omului de pădure, să
controleze braconajul prin educaţie şi
consolidarea capacităţilor şi să reducă atacurile
tigrilor asupra localnicilor.
WWF ne sfăuiește pe toţi să ne implicăm în
reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră,
astfel încât pragul de încălzire periculos de 2oC
să nu fie atins.

9.

STUDIUL DE CAZ 3:

Recifele de corali
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Recifele de corali se numără printre cele mai complexe ecosisteme de pe
planetă. Coloniile de corali cuprind multe animale mici numite „polipi”,
fiecare secretând şi înconjurându-se de un material calcaros, divizându-se
şi crescând pe toată durata vieţii, astfel construind scheletul recifului. Pe
lângă faptul că susţin milioane de alte specii, recifurile de corali aduc o
contribuţie anuală de 30 miliarde de dolari americani la economia
mondială (UNEP 2008). Contribuţia reală la comunităţile umane este însă
şi mai mare; unele estimări în termeni ecologici şi economici vehiculează
o sumă de 375 miliarde de dolari. Acest lucru se datorează faptului că
recifurile protejează insulele tropicale, aduc venit, hrană şi locuri de muncă
prin intermediul industriei pescuitului şi turismului, dar şi numeroase alte
beneficii pentru economia multor ţări.

Efectele shimbărilor climatice se fac deja simţite la nivelul recifurilor de
corali de pe planetă. Albirea coralilor este un semn care apare atunci când
pragul termic suportabil este depăşit şi algele simbiotice (zooxanthellae),
de care coralii depind, mor. Dispariţia coralilor în urma albirii este unul
dintre cele mai devastatoare efecte ale încălzirii globale până acum.

Recifurile de corali se formează în medii de adâncime reci (3-14°C) precum
fiordurile norvegiene, dar şi în apele calde de suprafaţă (21-30°C) din
mările tropicale, precum insulele Pacificului de Sud. Comunităţile de corali
de apă rece sunt izolate şi trăiesc complet fără lumină, în ape foarte
nutritive, hrănindu-se cu plante moarte, materie animală şi zooplancton.
Traulele şi dragarea la adâncime reprezintă o ameninţare serioasă la adresa
recifurilor de apă rece.
Coralii de apă caldă trăiesc în simbioză cu alegele mici care îndeplinesc
funcţia de fotosinteză şi asigură polipilor necesarul zilnic de energie. Coralii
şi alegele sunt extrem de sensibili la alternanţa de salinitate, la
temperatura apei de suprafaţă, radiaţii UV şi niveluri de nitriţie. Poluarea
generată de activităţile de coastă, pescuitul excesiv, supraexploatarea şi
poluarea marină sunt ameninţări majore pentru recifurile tropicale. Dacă
acestea nu sunt reduse, numai ele vor distruge 50% din Marea Barieră de
Corali în următorii 30-50 de ani.

În 1998, 16% din populaţia de corali a planetei a murit în urma fenomenului
de albire. Aproape jumătate din populaţia de corali din Oceanul Indian de
Vest a fost puternic afectată. În Kenya, Maldive, Tanzania şi Golful Arabic,
95% dintre coralii de suprafaţă au dispărut. Se anticipează că la rata actuală
de încălzire, evenimentul de albire din 1998 va deveni frecvent în decurs
de cincizeci de ani. UNEP (2008) sugerează că mai mult de 80% din coralii
de recif din lume ar putea dispărea în câteva decenii ca rezultat al
schimbărilor de climă. Impactul nu rezidă numai în pierderea devastatoare
a coralilor, ci şi în eliminarea multor specii care depind de corali pentru
supravieţuire, împreună cu răul semnificativ cauzat comunităţilor locale,
care ar suferi mari pierderi (de exemplu, prin pescuit şi ecoturism), ca să
nu mai vorbim de ameninţarea la adresa rezervelor de hrană.
Dacă semne de redresare, de la evenimentul de albire din 1998, există la
unele recifuri (de ex., refacerea unor populaţii de corali din Golful Arabic),
semnele de îmbunătăţire în alte zone (Oceanul Indian de Vest, părţi ale
Filipinelor şi Indoneziei) nu sunt promiţătoare, parţial din cauza activităţilor
umane ca pescuitul în exces. Dacă nu reuşim să contracarăm efectele
schimbărilor climatice asupra oceanelor planetei, se proiectează ca numai
5% din Marea Barieră a Australiei să supravieţuiască până în 2050.
Un alt impact sever al încălzirii globale asupra recifurilor de corali poate
rezulta din nivelul crescut de dioxid de carbon şi, în consecinţă, ridicarea
acidităţii oceanice. Coralii deja suferă în urma acidificării, care afectează
capacitatea lor de a secreta scheletul calcaros. Pe măsură ce
concentraţia de carbonat de calciu a apei scade, la fel scade şi abilitatea
recifurilor de a se regenera. Marea Barieră de Corali începe să
experimenteze o slăbire a scheletului din cauza sub-calcifierii din ultimii
douăzeci de ani. Coralii din Marea Barieră cresc într-un ritm cu 15% mai
scăzut decât anterior anului 1990.
Bolile care afectează coralii şi înmulţirea speciilor distructive precum
steaua de mare acanthaster planci (coroana de spini) se vor înmulţi ca

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• În 1998, 16% din populaţia de corali a dispărut
• Până în 2060, pierderi masive de corali se vor
înregistra constant
• 80% din populaţia globală de corali ar putea
dispărea în câteva decenii
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urmare a schimbării climei. Poluarea şi pescuitul
excesiv al speciilor care controlează proliferarea
speciilor invazive ar putea înrăutăţi problema.

Ce este de făcut?

Pentru protejarea coralilor, WWF lucrează cu
liderii de decizie pentru a consolida rezistenţa
ecologică a recifurilor prin reducerea poluării,
îmbunătăţirea practicilor de pescuit şi stabilirea
unor reţele exhaustive, adecvate zonelor marine
protejate. WWF a convins guvernul australian să
investească 375 de milioane de dolari în măsuri
de reducere a poluării, însă pescuitul excesiv
continuă să ameninţe multe specii de corali.
WWF acţionează în vederea conservării Mării
Coralilor alăturate Marii Bariere, cât şi a
Triunghiului Coralilor care acoperă Malaezia,
Indonezia, Filipinele, Papua Noua Guinee,
Insulele Solomon, Fiji şi Australia de Nord,
găzduieşte 75% din speciile de coral ale planetei.
Aceste iniţiative curajoase vor ajuta coralii să
supravieţuiască schimbărilor climatice, în timp
ce noi căutăm soluţii urgente la reducerea de
emisii de CO2 în următoarea decadă.

© Jürgen FREUND / WWF-Canon

Nu este prea târziu pentru a salva coralii de recif,
însă nu este timp de pierdut, întrucât efectele
încălzirii globale se fac deja resimţite. WWF
acţionează pentru a se asigura că încălzirea nu
depăşeşte pragul critic de 2oC prin încurajarea
reducerilor masive în emisiile de CO2, în acelaşi
timp luptând pentru eliminarea celorlalte
ameninţări la adresa recifurilor de corali în
întreaga lume.

11.

STUDIUL DE CAZ 4:

Cangurii
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Cangurii aparţin marii familii Macropodoidea, sau macropodele,
însemnând „picior lung” în greacă. În afară de canguri, macropodele mai
includ şi specii ca wallaby, pademelon, cangurul de copac şi cangurul
şobolan. Macropodele variază în mărime de la micuţul cangur şobolan
moscat, cântărind numai o jumătate de kilogram, până la giganticul cangur
roşu, care poate atinge şi 100 de kilograme.

Schimbările climatice din Australia sunt genereaze fenomene
meteorologice extreme tot mai frecvente, precum secete mai fierbinţi,
mai îndelungate, inundaţii mai puternice şi cicloni tropicali devastatori.
Frecvenţa şi intensitatea incendiilor din anotimpul secetos ar putea creşte
şi ar putea reduce numărul şi disponibilitatea surselor de apă.

La momentul stabilirii europenilor în Australia, existau 83 de specii de
macropode; de atunci, nouă au dispărut şi 28 sunt clasate ca specii
ameninţate. Unele specii, precum cangurul gri, sunt comune, dar multe
specii mai mici, cum ar fi wallaby-ul iepure pitic, sunt în mare pericol de
dispariţie. Factorii principali de declin sunt pierderea acută de habitat,
animalele de pradă, incendiile şi competiţia cu speciile de origine
europeană, ca pisicile şi vulpile. Schimbările climatice vor antrena aceste
ameninţări şi mai mult şi este puţin probabil ca cele mai multe specii de
canguri să se adapteze fie genetic, fie geografic. Dispariţia speciilor de
macropode este caracterizată prin ceea ce se numeşte „intervalul de
greutate critic” (35-5.500 grame), acestea fiind speciile cele mai
vulnerabile la prădători. Mulţi dintre wallaby de stâncă, cangurii şobolan
şi wallaby iepure rămân în mare pericol de dispariţie, urmând soarta
speciilor de wallaby Onychogalea unguifera sau Macropus greyii care nu
mai există.
În Noua Guinee, unsprezece din cele 12 specii native de cangur de copac
sunt clasate ca ameninţate, patru fiind în pericol critic, în special din cauza
vânătorii.

Temperaturile mai ridicate, împreună cu modele de precipitaţii mai puţin
predictibile ar putea cauza secarea surselor de apă şi uscarea păşunilor,
ducând astfel la înfometarea şi dezhidratarea macropodelor mai puţin
mobile. O încălzire de numai 2°C ar putea declanşa modificări considerabile
în modelele de precipitaţii sezoniere de care este atât de legată viaţa multor
specii de macropode. Chiar şi speciile mai mobile,precum cangurul roşu sau
wallaroo, o încălzire de 2°C ar însemna reduceri de habitat semnificative.
Pentru speciile ameninţate care deja trăiesc în habitate mult reduse şi
fragmentate, încălzirea globală va duce la un declin marcant în populaţie.
Unele dintre aceste specii, precum cele de wallaby (Onychogalea fraenata),
vor fi extrem de vulnerabile la schimbările climei, fiind restrânse ca
populaţie în Queensland-ul central şi neputându-se deplasa spre sud din
cauza pericolului vulpilor non-native. Cangurii de copac din nordul
Queensland-ului sunt de asemenea de găsit numai în zonele piscurilor
muntoase, iar temperaturile în creştere i-ar putea împinge la altitudini şi
mai mari, reducându-le habitatul disponibil. Cangurii de copac sunt, la
rândul lor, vulnerabili în faţa ciclonilor, pentru că depind puternic de
habitate specifice. Intensificarea ciclonilor în Noua Guinee şi pierderea
pădurilor de foioase i-ar expune şi mai mult vânătorilor.
Modelele bioclimatice sugerează că la o încălzire de numai 0.5°C habitatele
unor specii de wallaby din sud-estul Australiei – wallaby de stâncă şi
wallaby iepure – ar deveni necorespunzătoare climatic. Aceste specii au
deja o arie şi o distribuţie restrânsă şi spaţiu limitat de mişcare, astfel încât
schimbările climatice s-ar putea dovedi catastrofale pentru populaţiile lor
mici şi fragmentate.
Creşterea frecvenţei şi intensităţii incendiilor ar putea însemna un dezastru
pentru potoroo-ul australian, care depinde de o varietate de trufe pentru
a se hrăni. Incendiile frecvente reduc diversitatea trufelor şi acest lucru ar
putea avea consecinţe nefaste pentru potoroo. Vulpile şi pisicile sălbatice
sunt, de asemenea, parţial vinovate pentru dispariţia a 22 de specii de

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Pierderea a până la 89% din habitat pentru
unele specii
• Vulnerabilitate crescută în faţa prădătorilor
non-nativi
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mamifere australiene. Condiţii extreme de
vreme, precum secetele şi inundaţiile, ca urmare
a schimbării climei, vor contribui la dezvoltarea
speciilor invazive non-native în Australia şi Noua
Guinee.
Mamiferele australiene mici- precum oposumul
pitic de munte- se confruntă cu un risc sporit de
a fi vânate de animalele de pradă, iar numărul
tot mai mare de vulpi şi iepuri pe Insula
Macquarie poate la rândul său fi atribuit
schimbărilor climatice.

Ce este de făcut?

© Martin HARVEY / WWF-Canon

Reducerea impactului schimbărilor climatice prin
ameliorarea emisiilor este un pas vital în
consolidarea rezistenţei ecologice a cangurilor
ameninţaţi în Australia şi Noua Guinee. WWF
Australia lucrează cu grupuri comunitare şi lideri
de decizie pentru gestionarea speciilor introduse
în habitat şi creşterea abilităţii localnicilor de a
controla incendiile. În Noua Guinee, WWF
acţionează pentru conservarea pădurilor unde
trăiesc cangurii de copac, făcând lobby alături de
comunităţile locale pentru interzicerea vânătorii
şi promovarea surselor de hrană alternative ale
speciilor native.

13.

STUDIUL DE CAZ 5:

Balenele & Delfinii
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Există 86 de specii de balene, delfini şi delfini bruni în lume, formând
grupul cunoscut ca cetacee. În ciuda decadelor de când sunt protejate
legal, nouă din cele 15 specii de balene mari rămân sub ameninţarea
dispariţiei, la fel ca alte 22 de specii sau subspecii de delfini şi delfini bruni.

Pe măsură ce oceanele se încălzesc, multe cetacee vor încerca să se
deplaseze către habitate mai primitoare. Speciile adaptate la condiţiile de
viaţă polare ar putea intra în declin, iar pentru multe astfel de deplasare
nu va fi posibilă. De exemplu, specia vaquita este în stare critică, întrucât
este restrânsă la apele calde din nordul Golfului California, în Mexic, şi nu
poate migra spre habitate mai reci. Delfinii de apă dulce, cu aria lor
geografică şi aşa insuficientă, vor fi negativ afectaţi.

Până la interzicerea mondială a pescuitului comercial de balene în 1986,
speciile erau în prag de dispariţie. Unele, precum balena lucioasă nordică
şi balena albastră antarctică, nu şi-au revenit încă până acum. Numai în
zona antarctică, au fost ucise mai mult de două milioane. Astăzi,
moratoriumul internaţional asupra pescuitului comercial de balene nu a
oprit în întregime această practică, în Japonia desfăşurându-se aşa numitul
„pescuit ştiinţific de balene” şi în Norvegia şi Islanda pescuitul „ca rezervă”
la moratorium.
În toată aria lor geografică, cetaceele se confruntă încă cu ameninţări
serioase, inclusiv vânatul excesiv, prinderea în plasele de pescuit (captura
accidentală), poluarea chimică şi fonică, pierderea de habitat, accidentare
şi pescuitul necontrolat. Aproape 1.000 de cetacee mor tragic în fiecare zi
capturate accidental şi 300.000 mor anual. Specia cea mai ameninţată,
delfinul Yangtze de apă dulce, ar putea dispărea şi poate că deja a şi
dispărut, în principal din cauza capturii accidentale şi degradării
habitatului. În habitatele de apă dulce, delfinii şi delfinii bruni se confruntă
cu ameninţări serioase la adresa supravieţuirii, cum ar fi poluarea,
contruirea de baraje şi alte acivităţi umane ce au loc în mediul lor deja
grav fragmentat.

Ca urmare a încălzirii globale, habitatele critice de gheaţă de la poli se
micşorează rapid. Din anii 1970, calota arctică a scăzut cu 14% şi proiecţiile
arată că până în 2040 aproape că nu va mai exista gheaţă în bazinul arctic,
pe timpul verii. Pierderea habitatelor de gheaţă va fi în special dăunătoare
cetaceelor arctice care depind de ele, delfinul narwhal, balenele beluga şi
de Groenlanda. Modificările în calota glaciară ar putea duce la blocarea
sau deplasarea spărturilor în gheaţă de care cetaceele au nevoie pentru a
respira. Un astfel de incident petrecut în Gloful Baffin, Canada s-a soldat
cu moartea a peste 500 de delfini narwhal.
Reducerea calotei arctice va deschide unele zone şi vor face posibilă
dezvoltarea unor activităţi umane până acum imposibil de practicat, de
exemplu în Trecătoarea de Nord-vest. Acest lucru va ridica numărul de
accidente provocate de nave, va încuraja pescuitul comercial şi poluarea.
În Antarctica, modelele IPCC prognozează un declin de 10-15% în calota
Oceanului de Sud până în 2042, când se prevede o încălzire globală de 2°C,
date fiind nivelurile actuale de emisii. Cetaceele precum balena minke din
Antarctica, foarte dependente de habitatele de hrănire de la marginea
calotei de gheaţă, vor suferi puternic. În plus, reducerea marginilor calotei
va cauza probabil creşterea competiţiei penteu spaţiu şi hrană cu alte specii,
ca focile, înghesuind laolaltă balene cu cocoaşă şi balene ucigaşe. Spaţiul
restâns va mări de asemenea şi susceptibilitatea la boli.
În Antarctica, frontul oceanic găzduieşte habitate importante pentru multe
specii, datorită festinurilor sezoniere de nutrienţi, fitoplancton şi krill. Cu
o climă mai caldă, acest front se va deplasa probabil către sud, acest lucru
însemnănd că balenele, precum cele cu cocoaşă, vor fi obligate să migreze
pe distanţe mai mari. Migraţii mai mari se traduc în consum de energie
ridicat pentru balenele care deja au călătorit mii de kilometri şi, mai mult,
într-un timp mai scurt pentru hrănire.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Reducerea cu 14% a habitatului calotei
glaciare din 1970
• Până în anul 2040 practic nu va mai exista
gheaţă arctică
• Pierderea surselor de hrană
pentru speciile aﬂate la pragul critic
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Dispariţia calotei de gheaţă în Antarctica este
aşteptată să reducă populaţiile de krill, cu care
multe balene se hrănesc în mod exclusiv. Balena
albastră ar putea fi în special vulnerabilă scăderii
numărului de krilli din cauza stării ei fragile.
Această specie nu şi-a revenit în urma vânătorii
de balene din secolul trecut şi în prezent numără
în jur de 1.700 de exemplare în Antarctica, faţă
de o cifră estimativă de 239.000 înainte de
vânătoarea comercială.
Odată cu creşterea nivelului de dioxid de carbon
în atmosferă, cantităţi mai mari sunt absorbite
de ocean, conducănd la acidificare. Balene
precum balena cu cioc şi caşalotul ar putea fi cu
precădere afectate de acidificarea oceanului
indusă climatic, intrucât aceasta influenţează
prada lor principală, calamarul.

În afară de reducerea emisiilor de noxe în
vederea menţinerii încălzirii globale sub pragul
periculos de 20C, există alte lucruri pe care le
putem face pentru a contracara impactul asupra
balenelor. WWF lucrează împreună cu partenerii
săi în scopul reducerii celorlalte ameninţări cu
care se confruntă cetaceele, incluzând protejarea
a suficiente habitate marine şi de apă dulce şi
luarea de măsuri pentru limitarea tuturor
celorlalte riscuri, în special capturile accidentale.
Din cauza incertitudinii cu privire la efectele
schimbărilor climatice asupra acestor specii,
WWF acţionează pentru a se asigura că
managementul celor mai ameninţate specii este
unul precaut, flexibil şi adaptabil.

© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

Ce este de făcut?

15.

STUDIUL DE CAZ 6:

Pinguinii
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Pinguinii sunt păsări care nu pot zbura şi care locuiesc în zonele reci din
emisfera sudică, până la Insulele Galapagos şi coastele subtropicale ale
Africii de Sud, Australiei şi Americii de Sud. Majoritatea pinguinilor de pe
planetă, cu toate acestea, se găsesc în Antarctica şi insulele sub-antarctice.
Patru specii- pinguinul imperial, Adelie, Chinstrap şi Gentoo- trăiesc pe
continentul antarctic. Dintre acestea, pinguinii imperiali şi Adelie sunt
condiţionaţi de prezenţa gheţei, pe care habitatul lor se bazează în cea mai
mare parte a anului.

Calota de gheaţă acoperă 6% din oceanul planetar şi are un impact major
asupra atmosferei planetei, oceanelor şi ecosistemelor polare. Este, de
asemenea, şi foarte sensibilă la schimbări ale climei. În Peninsula
Antarcticii de vest, gheaţa are o arie de acoperire cu 40% mai mică decât
acum 26 de ani. IPCC a descoperit că la poli temperatura aerului se
încălzeşte de două ori mai repede decât rata globală.

Dintre cele 19 specii de pinguini, 11 sunt ameninţate cu dispariţia. Pinguinii
sunt parte integrantă a lanţului de hrană antarctic. Se hrănesc cu krilli, mici
crustacee, calamar şi peşte şi reprezintă hrana balenelor ucigaşe şi a focilor.
Puii şi ouăle de pinguin sunt de asemenea hrană pentru lupii de mare.
Pinguinii adulţi nu au duşmani naturali pe uscat şi, ca urmare, nu le este
teamă de om.
Specia cea mai mare şi mai robustă este pinguinul imperial, care cântăreşte
până la 40 kg şi ajunge la 1,15 m înălţime. Pinguinii imperiali se înmulţesc
pe durata lungii şi întunecatei ierni, suportând temperaturi de minus 49oC.
Ca toţi pinguinii, au un strat gros de penaj rezistent la apă care îi protejează
împotriva temperaturilor de îngheţ. Femelele imperiale călătoresc
împreună cu perechea lor distanţe uriaşe de chiar 200 km pe gheaţă numai
pentru a depune un singur ou, şi revin la ocean pentru a se hrăni. Gheaţa
groasă şi tare ca pământul, ca şi temperaturile joase, sunt esenţiale pentru
o astfel de călătorie şi pentru supravieţuirea puilor.
Pinguinii Adelie trăiesc în apropierea calotei de gheaţă toată viaţa lor, dar
depind de terenul neîngheţat şi fără zăpadă pentru a se hrăni. Această
specie are nevoi specifice pentru a se înmulţi, depinzând de accesibilitatea
la apa neîngheţată pe timpul iernii şi primăverii timpurii. Ca urmare, numai
un procent scăzut din Antarctica este portivit ca spaţiu de înmulţire, acest
lucru făcându-i foarte susceptibili la efectele schimbărilor climatice.

În condiţiile încălzirii globale, gheaţa dispare din Antarctica de două ori
mai repede. Pentru cele două specii de pinguini dependenţi de ea,
consecinţele vor fi devastatoare. La o încălzire de 2oC, coloniile a 50% din
pinguinii imperiali şi a 75% din pinguinii Adelie vor intra într-un puternic
declin sau vor dispărea.
Pinguinul imperial este extrem de vulnerabil la schimbările climatice,
tocmai pentru că depinde de gheaţă. Temperaturile de iarnă mai ridicate
conduc la subţierea gheţei şi deja unele populaţii arată semne de declin.
Spre deosebire de pinguinii Adelie, care se pot deplasa în căutarea unor
noi locuri de cuibărit, pinguinii imperiali vor avea dificultăţi în găsirea unor
locuri potrivite pentru pui, întrucât sunt atât de legaţi de gheaţa de
grosime potrivită.
Pinguinii Adelie îşi fac cuiburile pe pământ şi acolo unde nu ninge, în
apropierea oceanului neîngheţat. Ninsorile mai dese în Peninsulă, ca efect
al încălzirii globale, sunt considerate a îngreuna construirea şi găsirea de
locuri bune de cuibărit. Ninsorile târzii ar putea permite altor specii, mai
bine adaptate, ca pinguinii Gentoo şi Chinstrap, să se stabilească în locul
pinguinilor Adelie, îndepărtându-i pe aceştia din urmă de la cuibarele lor
şi crescând presiunea deja prezentă.
Mulţi pinguini se luptă şi pentru găsirea hranei, pentru că, pe măsură ce
gheaţa dispare, la fel se întâmplă şi cu abundenţa sursei lor principale de
pradă, krillul. Unele colonii de pinguini Chinstrap s-au micşorat cu 3066% în ultimii 26 de ani, cauza fiind lipsa hranei.
Pinguinii sunt adaptaţi la frig, la condiţiile extreme din Antarctica – un
mediu care se schimbă rapid, în fiecare zi, şi se încălzeşte chiar mai rapid
decât indică media globală. La o încălzire de 2oC a temperaturii globale, şi
în ipoteza subţierii continue a calotei antarctice, mulţi pinguini luptă acum
pentru supravieţuire.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Dispariţia a 75% din populaţia coloniilor
Adelie din Antarctica
• Reducerea cu până la 66% a populaţiilor în
unele colonii din anul 1983
• Lipsa sporită a surselor de hrană
şi a locurilor de cuibărit
16. SCIMBăRILE CLIMATICE şI SPECIILE

Ce este de făcut?

© Fritz PÖLKING / WWF

WWF apelează la guverne, corporaţii şi indivizi
să ajungă la un acord pentru reducerea
semnificativă a emisiilor de gaze cu efecte de
seră. Scopul este menţinerea temperaturii sub
pragul de încălzire de 2oC până în 2042, pentru
a evita conseciţele catastrofale pentru pinguini
şi alte vieţuitoare antarctice. La Polul Sud, WWF
acţionează în vederea gestionării celorlalte
ameninţări la adresa ecosistemului antarctic,
inclusiv introducerea unei reţele de zone marine
protejate, acoperind cel puţin 10% din suprafaţa
Oceanului de 20 de milioane de km2.

17.

STUDIUL DE CAZ 7:

Ţestoasele Marine
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Există şapte specii de ţestoase marine în viaţă, dintre care cinci sunt
înregistrate ca ameninţate sau în pericol major de dispariţie de către
Uniunea Nationala pentru Conservarea Naturii (IUCN). Se ştie că speciile
de broaşte ţestoase marine hawksbill (caretul), Kempi şi leatherback sunt
în pericol major de dispariţie.

Broaştele ţestoase de mare înoată în oceanele lumii de peste 100 de
milioane de ani şi s-au confruntat cu schimbări climatice în trecut, dar nu
la scara şi în ritmul pe care le vedem azi. Totuşi, prin faptul că populaţiile
sunt deja în scădere rapidă, iar majoritatea speciilor sunt acum periculos
de aproape de dispariţie, schimbările climatice ar putea fi ultima lovitură.

Femelele nu fac pui în fiecare an şi durează chiar zeci de ani până când
femelele ajung la vârsta reproducerii. Împerecherea are loc iarna, aproape
de ţărm, în timp ce cuiburile se fac pe plajele cu temperaturi calde,
tropicale sau subtropicale. Grija parentală este minima, dar se depun
câteva cuibare pe sezon de ouat cu până la 50-200 de ouă pe cuib. De
obicei puii ies noaptea, când temperaturile sunt mai reci, folosind luna şi
alte indicii pentru a se ghida în găsirea apei. Deşi se nasc mulţi pui,
mortalitatea este ridicată pentru că multe animale de pradă ucid puii
înainte de a ajunge la ocean.

Aceasta se datorează în mod esenţial faptului că toate stadiile vieţii
broaştelor ţestoase marine sunt profund afectate de temperatura. Sexul
ţestoaselor marine este determinat de temperatura de incubaţie la care
sunt clocite ouăle pe nisipul plajei. Aşa cum temperaturile mai înalte
determină naşterea de femele, iar temperaturile mai scăzute duc la
naşterea mai multor masculi, nisipul cald mai întunecat determină apariţia
mai multor femele, pe când nisipul mai răcoros şi mai deschis la culoare
dă naştere la mai mulţi masculi. Cresteri mici de temperatură datorate
încălzirii globale pot înclina raportul între sexe în favoarea femelelor. Pe
multe plaje există deja o preponderenţă a femelelor.

Astăzi şansele unei broaşte ţestoase de a ajunge la o vârstă înaintată sau
chiar la maturitate sexuală sunt foarte mici. Ele sunt capturate pentru ouă,
carapace, piele şi grăsime pentru pieţele locale şi internaţionale (comerţul
internaţional este ilegal, la fel ca şi cel local şi capturarea lor în majoritatea
ţărilor). Sute de mii de broaşte ţestoase marine sunt omorâte anual prin
capturarea accidentală în timpul pescuitului, fiind prinse în undiţele sau
traulerele vaselor de pescuit. Dezvoltarea necontrolată de pe coastele
oceanelor determină distrugerea habitatelor esenţiale pentru ouat şi
hrană. Luminile de pe drumuri şi din clădirile de lângă plajele cu cuiburi
pot dezorienta puii şi îi pot îndepărta de ocean, rezultatul fiind moartea
prin deshidratare sau datorată animalelor de pradă. Zonele de hrană sunt
distruse de pescuitul exagerat, sedimentare şi distrugerea recifului şi
algelor. Animalele invazive de pradă, precum vulpile, porcii şi câinii nu dau
nicio şansă puilor să iasă din ouă. Ameninţările sunt puternice, dublate de
faptul că aceste specii migratoare au un habitat diferit şi alte cerinte pe
uscat, aproape de ţărm şi în largul mării.

Temperaturile extreme reprezintă o cauză semnificativă a mortalităţii la
câteva specii de broaşte ţestoase marine. Rata mică de naştere a puilor a
fost legată de temperaturi care depăşesc maxima pentru dezvoltarea
embrionară eficientă, determinând stresul datorat căldurii şi mortalitatea
embrionilor, sau naşterea unor pui mai mici sau debili. Ouăle de broaşte
ţestoase marine necesită temperaturi de incubaţie de 25-32°C. În prezent
unele plaje de clocit au temperaturi de peste 34°C, ceea ce este deseori
mortal. Studierea unor plaje cu broaşte ţestoase marine din Marea Bariera
de Corali a arătat temperaturi ale nisipului la adâncimea de depunere a
ouălor de până la 36°C în timpul verii.
Temperaturile mai ridicate de la suprafaţa mării, datorate schimbărilor
climatice, au determinat dispariţia zonelor de hrană pentru ţestoasele
marine prin acidifierea coralilor şi arderea algelor. Creşterea intensităţi
furtunilor poate distruge plajele, deteriorând locurile de clocit şi ouăle.
Creşterea inundaţiilor datorată furtunilor poate determina dispariţia
algelor şi a habitatelor esenţiale de depunere a ouălor şi este un factor de
reducere a ratei de creştere şi înmulţire a broaştelor ţestoase verzi în unele
părţi din Queensland. Creşteri ale nivelului mării din cauza încălzirii globale
ar putea eroda şi mai mult plajele de clocit ale broaştelor ţestoase.
Schimbările curenţilor oceanici ar putea schimba modul de hrănire şi

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Distribuţia dereglată între sexele puilor
• Rata crescută de mortalitate a puilor
• Dispariţia surselor de hrană şi a locurilor
de cuibărit

18. SCIMBăRILE CLIMATICE şI SPECIILE

traseele de migrare ale broaştelor ţestoase. Un
studiu realizat recent în Marea Britanie a
dezvăluit faptul că specia de broaşte ţestoase
Thalassochelys caretta îşi depune ouăle mai
devreme, ca reacţie la încălzirea din Florida, SUA.
Broaştele ţestoase hawksbill, de exemplu,
păstreaza o strânsă legătură cu locul de clocit
unde au eclozat – la 20-25 de ani după
reproducere, o femelă adultă se întoarce pentru
prima dată chiar pe plaja unde s-a născut pentru
a-şi depune ouăle. Dacă poate supravieţui
tuturor celorlalte ameninţări, ce o aşteaptă pe
femela de azi peste 20 de ani când se va întoarce
pe plaja natală?

WWF acţionează pentru a reduce diferitele
ameninţări din prezent la viaţa broaştelor
ţestoase marine, cât şi pentru a creşte şansa de
supravieţuire a mai multor generaţii prin
adaptarea lor la condiţiile schimbate. Este
esenţială protejarea şi gestionarea plajelor
afectate de depunere a ouălor, ca şi păstrarea
vegetaţiei naturale de pe coaste şi a structurii
plajelor.
Reducerea mortalităţii prin captura accidentală,
a comerţului ilegal şi a dezvoltării nepotrivite a
zonelor de coastă va ajuta, de asemenea, la
salvarea generaţiilor viitoare de broaşte
ţestoase. Dar toate eforturile pentru reducerea
emisiilor de gaz în atmosferă trebuie făcute
începând de astăzi. Două grade sunt prea mult
pentru speciile ameninţate, ca cele de broaşte
ţestoase marine.

© Jürgen FREUND / WWF-Canon

Ce este de făcut?

19.

STUDIUL DE CAZ 8:

Urangutanii
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

‘Omul roşu al pădurii’ din Asia avea odată o largă distribuire, din sudul
Chinei, pe la poalele munţilor Himalaya, pănă în insula Java, în Indonezia.
Astăzi trăiesc în libertate mai puţin de 80.000 de urangutani, cele două
specii fiind limitate la pădurile pe cale de dispariţie din insulele Borneo şi
Sumatra. In ultimii zece ani numărul urangutanilor a scăzut cu 30-50%. În
acest ritm, în câteva decenii, singura maimuţă mare din Asia ar putea să
dispară definitive din mediul sălbatic.

Schimbările climatice reprezintă o altă ameninţare serioasă la
supravieţuirea viitoare a urangutanilor în Indonezia, afectând ploile şi
incendiile izbucnite în anotimpurile umede şi respectiv secetoase. Datorită
încălzirii globale se prevăd căderi de precipitaţii mai mari în majoritatea
insulelor indoneziene, ceea ce poate determina inundaţii şi alunecări de
teren. Până în 2025, modelele climatice sugerează o creştere de 70% a
căderilor de ploaie anuale. Pe lângă impactul direct negativ asupra
pădurilor, se anticipează că o creştere a căderilor de ploaie va modifica
structura creşterii şi ciclurile de reproducere ale plantelor pe care le
mănâncă urangutanii. Aceasta poate reduce cantitatea de hrană
disponibilă. Reducerea hranei poate influenţa și capacitatea de
reproducere a femelelor.

O mare parte a pădurilor din ţinuturile joase unde trăiesc urangutanii a
fost defrişată, iar ceea ce a rămas dispare într-un ritm fără precedent.
Aproape jumătate din pădurile Sumatrei sunt defrişate încă din 1985.
Defrişarea extinsă pentru obţinerea de ulei de palmier, cherestea, hârtie
şi fructe şi crearea de plantaţii de arbori de cauciuc şi pomi fructiferi,
împreună cu arderea pădurilor pentru defrişare distrug ceea ce a mai
rămas din habitatul urangutanilor. Este tragic, deoarece mişcându-se încet,
se consideră ca mulţi urangutani mor mistuiţi de flăcări.
Urangutanii trăiesc acolo unde le sunt accesibile hrana, habitatul de bună
calitate şi compania. Sunt strâns legaţi de mediu, iar hrana lor include
peste o mie de specii de plante. Mănâncă în mare parte fructe, deşi se
hrănesc şi cu iarbă, liane, scoarţa copacilor şi mici nevertebrate. Trăiesc în
copaci şi depind de păduri pentru copacii unde îşi fac cuibul. Urangutanii
se reproduc încet; femelele dau naştere unui singur pui numai o dată la 6
până la 9 ani. Pe lângă faptul că sunt dependenţi de păduri pentru a
supravieţui, ei joacă de asemenea un rol important în echilibrul ecologic
al pădurilor, prin dispersia seminţelor.
O altă ameninţare serioasă la adresa urangutanilor o reprezintă vânatul şi
comerţul ilegal. Urangutanii sunt omorâţi în conflictele cu fermierii, mai ales
în cazurile de ardere a pădurilor, sau sunt capturaţi fie pentru industria
spectacolului, fie pentru comercializarea ca animale de companie. Întregul
comerţ extern şi majoritatea celui local sunt ilegale, şi cu toate acestea studiile
realizate de TRAFFIC – un program comun al WWF şi IUCN – arată ca circa
200-500 de urangutani din Kalimantan sunt comercializaţi anual. Majoritatea
sunt exemplare foarte tinere, iar faptul că la fiecare animal comercializat
studiat a murit cel puţin încă unul (mama) reprezintă o reducere semnificativă
a populaţiei care trăieşte în sălbăticie. Locurile deschise în pădure în urma
tăierii, plantării de palmieri şi construirii unor drumuri uşurează accesul
vânătorilor pentru omorârea şi capturarea urangutanilor.

Se aşteaptă ca incendiile din păduri în anotimpul secetos să crească în
amploare odată cu încălzirea globală. Acest fapt are deja un impact serios
asupra populaţiilor de urangutani. În 1997, puternice incendii au
determinat dispariţia a 12% din pădurile statului indonezian Kalimantan.
Se crede că un număr de 1.000 de exemplare din populaţia de 40.000 de
urangutani au murit din această cauză. Tăierea pădurilor şi incendiile nu
numai că le distrug habitatul şi sursele de hrană, ci le poate afecta şi
obiceiurile de migrare si găsire a hranei.
Ca o ironie, în timp ce se prevede că schimbările climatice determină
degradarea şi mai mare a habitatului urangutanilor, producerea de CO2
prin tăierea pădurilor şi incendii este ea însăşi un factor major de încălzire
globală. În provincia Riau din Sumatra incendiile combinate cu defrişarea
pădurilor şi turbăriile degajă în atmosferă dioxid de carbon în proporţie
de 122% din emisiile anuale din Olanda.
Nu doar urangutanii sunt în pericol din cauza schimbărilor climatice; IPCC
afirma că 50% din biodiversitatea Asiei este în pericol datorită încălzirii
globale. Pădurile Indoneziei adăpostesc multe alte specii care includ
elefanţii asiatici, rinocerii din Sumatra şi urșii malaieni, precum şi 16%
dintre reptilele şi speciile amfibiene din întreaga lume.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Creşterea ratei mortalităţii din cauza
incendiilor forestiere din ce în ce mai
severe
• Reducerea surselor de apă şi hrană
• Lipsa de hrană cauzată de
ploi abundente
20. SCIMBăRILE CLIMATICE şI SPECIILE

Ce este de făcut?
WWF acţionează pentru reducerea defrişărilor
în Sumatra şi Borneo (atât Malayezia cât şi
Indonezia), pentru a ajuta urangutanii în mod
direct şi pentru a reduce emisiile de carbon prin
dispariţia pădurilor. WWF lucrează, de
asemenea, cu factori de decizie din Indonezia,
pentru a crea strategii eficiente de adaptare la
schimbările climatice şi a reduce cantitatea
emisiilor de gaz în atmosferă. În Parcul Naţional
Danau Sentarum şi Betung Kerihun din vestul
Kalimantanului, WWF acţionează pentru a
combina măsurile de protejare a urangutanilor
cu adaptarea la schimbările climatice dar şi
atenuarea acestora.

© Cede PRUDENTE / WWF

Pe de altă ăarte, WWF colaborează cu guverne
şi alte organizaţii non-guvernamentale, inclusiv
TRAFFIC, pentru oprirea comerţului ilegal cu
urangutani. Planul de Strategie şi Acţiune pentru
Conservarea Urangutanilor, creat în 2007 de
guvernul indonezian şi organizaţii nonguvernamentale, inclusiv WWF, are ca scop
stabilizarea populaţiilor de urangutani şi a
habitatului acestora până în 2017.

21.

STUDIUL DE CAZ 9:

Elefanţii africani
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Două subspecii de elefant au fost identificate în Africa: elefantul african
de savană şi elefantul african de pădure. Elefanţii joacă un rol crucial
pentru ecosistemele africane. În unele păduri ale Africii de Vest, chiar şi
până la 30% dintre copaci depind de aceste mamifere pentru dispersarea
şi germinarea seminţelor. Elefanţii au o mare influenţă asupra pădurilor şi
a structurii spaţiilor împădurite, prin crearea de luminişuri şi habitate mai
deschise, potrivite altor specii.

Predicţiile IPCC cu privire la viitorul climatic sugerează că Africa este mai
vulnerabilă la schimbări ale climei decât oricare alt continent locuit, cu
implicaţii majore în acest sens pentru biodiversitatea africană, inclusiv
elefanţii. Până în 2080, potrivit celui de-al patrulea raport de evaluare al
IPCC, va exista o răspândire de 5-8% a întinderii aride şi semiaride din
Africa. Scenariile de încălzire globală ameninţă cu perioade de secetă mai
severe şi mai frecvente, dar şi cu inundaţii.
Unele proiecţii climatice sugerează că părţi ale Africii de Vest si de Sud vor
asista la dezvoltarea unor specii de foioase rezistente la secetă, în
defavoarea celor perene. Sporirea cazurilor de incendii datorată
schimbărilor climatice ar putea deasemenea influenţa habitatul elefanţilor
prin reducerea hranei disponibile. Modificarea vegetaţiei va influenţa
curgerea şi cursul apelor, afectând ecosistemele atât structural cât şi
funcţional, afectând distribuţia speciilor sălbatice şi adăugând presiuni
suplimentare competiţiei pentru sursele de apă.

Elefanţii cutreierau odată marea parte a continentului african, de la coasta
mediteraneană până la marginea Africii de Sud. Însă în secolul XX,
răspândirea geografică a celui mai mare mamifer de uscat de pe pământ
s-a redus simţitor din cauza vânării acestor animale – legal sau ilegal –
pentru fildeş. Reduceri majore în populaţia elefanţilor africani au fost
înregistrate mai cu seamă în Africa Centrală şi de Vest, cât şi în părţi ale
Africii de Est. De la interzicerea la nivel global a comerţului cu fildeş în
1989, prin intermediul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii
ameninţate (CITES), numărul elefanţilor africani a crescut sau a rămas
stabil în aria de acoperire, în special în partea de sud şi est a Africii. Cu
toate acestea, populaţiile din Africa Centrală şi de Vest continuă să fie în
mare pericol. Cererea pentru fildeş şi carne de elefant încă mai există, din
cauza pieţelor locale nereglementate din părţi ale Africii şi Asiei, cât şi din
cauza comerţului ilegal. Deteriorarea şi pierderea habitatelor, cu
precădere în urma practicilor nesustenabile de defrişare, continuă să fie
o ameninţare la adresa populaţiilor mici, fragmentate, exemplul
emblematic fiind cel al elefanţilor de pădure din Africa Centrală şi de Vest.
Comunităţile umane din Africa apropape s-au dublat între 1980 şi 2005,
de la 480 la 905 milioane de locuitori, ducând astfel la creşterea
competiţiei cu elefanţii pentru resurse naturale. Cu o populaţie totală de
elefanţi între 470.000 şi 690.000, conflictul om-elefant este în creştere.
Aproximativ 80% din habitatul ocupat de elefanţi este în afara oricărei
protecţii.

Elefanţii sunt mamifere foarte adaptabile, însă forţa capacităţii lor de
adaptare la schimbările climei pe măsură ce mediul lor natural se modifică
nu este cunoscută. Mai mult, practicarea agriculturii şi aşezările umane
vor bloca, în multe cazuri, potenţiala migrare către habitate mai adecvate.
Migrarea elefanţilor este legată de schimbările sezoniere în ceea ce
priveşte ploaia şi vegetaţia. Întrucât schimbările climatice vor afecta foarte
probabil aceste modificări sezoniere, vor afecta de asemenea şi distribuţia
generală a populaţiei. Este posibil ca aceste schimbări să atingă distribuţia
actuală a unei varietăţi întregi de specii africane, inclusiv elefanţii, în câteva
zone importante de conservare, printre care şi emblematicul Parc Naţional
Kruger. Unele modele climatice sugerează că populaţia de elefanţi va
resimţi o contragere a spaţiului ocupabil până în 2080, îndreptându-se
către sud, dinspre Africa Centrală. Aceste modele anticipează că 20% din
zonele protejate în care trăiesc în prezent elefanţi pot deveni
necorespunzătoare climatic până în 2080.
Unii oameni de ştiinţă prevăd o descreştere în răspândirea generală a
elefanţilor din cauza schimbărilor climatice (o reducere de 14% potrivit
proiecţiilor lui Palmer, din 2008). Disponibilitatea resurselor de apă şi hrană
este critic redusă în timpul secetelor severe, acest lucru având un efect
negativ considerabil la nivelul mortalităţii elefanţilor, în special puilor, ceea
ce ar putea însemna o rată a reproducerii scăzută a populaţiilor de elefanţi.
Populaţia umană a Africii va fi, la rândul ei, puternic afectată de
schimbările climatice, întrucât nu mai puţin de 70% dintre locuitori depind
de agricultura pe bază de precipitaţii.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Reducerea surselor de apă şi hrană
• Pierderea a 20% din habitatul protejat
existent până în 2080
• Reducerea ratei de supravieţuire a puilor
din cauza secetei
22. SCIMBăRILE CLIMATICE şI SPECIILE

IPCC prevede, de asemenea, că agricultura pe bază
de precipitaţii va înregistra o scădere cu 50% în
unele ţări africane nu mai târziu de anul 2020,
astfel confruntând milioane de oameni cu
problema lipsei resurselor de apă. Disponibilitatea
redusă a apei şi a hranei în contextul schimbărilor
globale va duce foarte probabil la o competiţie mai
acerbă între oameni şi animale sălbatice, inclusiv
elefanţi, pentru resursele sărace, în special când
vine vorba de teren şi apă. Acest lucru ar putea
conduce la escaladarea conflictului între om şi
elefant, aşa cum deja a fost observat în TransMara,
Kenya pe durata anilor de secetă sau în perioada
braconajului sporit din nevoia de hrană.

Ce este de făcut?

Un mecanism pentru crearea de astfel de spaţiu
este cel intitulat Zone de Conservare
Transfrontaliere (TFCA), care furnizează
coridoare de deplasare transfrontalieră pentru
elefanţi, şi oferă oamenilor posibilitatea de a
beneficia de prezenţa lor. WWF ia parte la
eforturile de colaborare internaţională pentru
dezvoltarea TFCA în Africa, acordând asistenţă
guvernelor şi comunităţilor locale în planificarea
utilizării pământului astfel încât nevoile
oamenilor şi ale speciilor sălbatice să poată fi
armonizate.

© Martin HARVEY / WWF-Canon

WWF derulează programe de teren în Africa de
Vest, Centrală, de Est şi de Sud. Pentru ca
populaţiile de elefanţi să se adapteze schimbărilor
climatice, au nevoie de spaţiu de mişcare. Din
moment ce un număr considerabil de exemplare
trăiesc în afara zonelor protejate, este absolut
esenţială o planificare a utilizării pământului care
să ia în considerare, acum dar şi în viitor, atât
nevoile umane, cât şi pe cele ale elefanţilor.

23.

STUDIUL DE CAZ 10:

Albatroşii
Specii, statut şi ameninţări

Impactul schimbărilor climatice

Albatroşii sunt păsări oceanice longevive, maiestuoase, care zboară pe
distanţe uriaşe pe deasupra oceanelor planetei. Sunt cele mai mari păsări
marine, unele specii având deschiderea aripii până la 3,5 metri, însă sunt
în acelaşi timp şi familia cea mai ameninţată. Dintre cele 22 de specii de
albatros din întreaga lume, 18 sunt în pericol şi unele, precum albatrosul
din Insula Macquarie şi albatrosul călător de Amsterdam, au populaţii atât
de reduse încât dispariţia ar putea fi iminentă.

Cu populaţii deja reduse, schimbările climatice ar putea face situaţia mult
mai gravă pentru albatroşii de pe planetă, mai ales pentru acele specii cu
o arie geografică de acoperire restrânsă. De fapt, păsările sunt un bun
indicator al schimbărilor climatice, căci ciclurile lor de viaţă deseori depind
de condiţiile meteorologice şi climatice. Acest lucru este cu precădere
valabil în cazul păsărilor care migrează sau călătoresc pe distanţe lungi în
căutarea hranei, cum este şi albatrosul. Chiar dacă nimeni nu ştie cu
precizie care va fi impactul schimbărilor climatice asupra albatroşilor şi
cum se vor adapta aceştia, câteva tendinţe îngrijorătoare se fac deja
simţite.

Albatroşii îşi petrec mai mult de 95% din timp zburând deasupra oceanelor
în căutarea pradei, întorcându-se pe uscat doar pentru reproducere.
Albatroşii îşi aleg perechile pe viaţă şi nu depun mai mult de un ou o dată.
În Oceanul de Sud, cuibarele sunt întâlnite pe insulele mici, îndepărtate,
precum Insula Macquarie, Insula Heard, Insula McDonald, Insula Campbell,
arhipelagul Crozet, Insula Albatrosului, Pedra Branca şi Mewstone.
În secolul XIX, albatroşii erau împuşcaţi de marinari pentru divertisment,
iar penele erau apoi vândute. În prezent albatroşii sunt ameninţaţi de o
serie de activităţi umane, în special pescuitul pe distanţe lungi, pescuitul
la curent şi cu plase. Prada naturală a albatrosului este calamarul şi peştele,
ambele fiind utizate ca momeală în pescuitul pe distanţe lungi. Prinderea
accidentală a păsărilor marine, vorbind de industria pescuitului pe distanţe
lungi, reprezintă o ameninţare majoră pentru albatroşi întrucât aceştia se
pot prinde în cârligele de pescuit, în plase, sau pot mânca plastice şi alte
materiale aruncate peste bord. În timp ce în industria pescuitului s-au luat
măsuri semnificative pentru reducerea acestei ameninţări, pescuitul ilegal,
neregulat şi neraportat rămâne cauza morţii a mii de albatroşi în fiecare
an.
Pe însula Macquarie, un sit de reproducere crucial pentru patru specii de
albatros ameninţate, un nou pericol a apărut în ultimii ani. Specii invazive
precum şobolanii se hrănesc cu puii de albatros, iar iepurii distrug
habitatele de reproducere, producând pagube extinse atât habitatului cât
şi ratei de reproducere a păsărilor.

Albatroşii care se înmulţesc într-o singură locaţie sunt cei mai în pericol în
faţa schimbărilor climei, deoarece nu beneficiază de o zonă-tampon. şase
dintre speciile de albatros din Australia se înmulţesc doar pe una sau două
insule izolate geografic. Albatroşii sunt extrem de constanţi în ceea ce
priveşte situl de reproducere şi este puţin probabil ca acest sit odată ales
să fie schimbat. În momentul de faţă nu există suficiente studii pentru a
şti cum se vor adapta aceste specii, sau cum va răspunde vegetaţia acestor
insule la climă. Se pare că temperaturile mai ridicate deja favorizează
condiţiile de viaţă ale speciilor invazive ca şobolanii şi iepurii, în siturile de
reproducere din insule precum Macquarie, sporind presiunea asupra
acestor populaţii restânse.
Temperatura aerului deasupra Atlanticului de Sud a crescut constant din
anii 1960, iar acest fapt a coincis cu o scădere în numărul albatroşilor
călători şi cu sprâncene negre. Apele mai calde sunt mai sărace nutritiv
decât cele reci şi succesul unei păsări marine în a se hrăni a fost asociat cu
un grad ridicat de combinare a apelor de adâncime mai reci, mai bogate
nutritiv, cu apele de suprafaţă mai calde şi mai sărace. În 2002 s-au
înregistrat temperaturi neobişnuit de ridicate la nivelul apelor de
suprafaţă, lucru asociat cu disponibilitatea redusă a surselor de hrană.
Mulţi pui au murit ca urmare.
Frecvenţa furtunilor reprezintă un alt factor important de luat în
considerare; adulţii pot fi literalmente spulberaţi din cuiburile lor, cum sa întâmplat în noiembrie 1994 unei populaţii de albatroşi din Insula
Chatham, sau ouăle pot fi sparte sau distruse.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
• Vulnerabilitate crescută în faţa speciilor
invazive
• Reducerea locurilor de împerechere
• Creşterea ratei mortalităţii puilor la
eclozare
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Din 1970, clima a devenit mai caldă şi mai uscată
la toate siturile de împerechere ale albatroşilor
din Noua Zeelandă. Acesta poate fi un factor de
stres pentru adulţii care îşi cresc puii, întrucât nu
pot părăsi cuibul şi riscă epuizarea termică. În
plus, căldura facilitează reproducerea muştelor
de carne care atacă şi ucid puii. Pe măsură ce
locurile de reproducere sunt afectate negativ,
spre exemplu de furtunile care degradează
habitatul, albatroşii vor putea fi forţaţi într-o
competiţie pentru spaţiu mai restrâns, iar
densitatea mai mare ar putea în schimb să ducă
la o creştere a atacurilor muştelor de carne şi la
epidemii parazitare.

Ce este de făcut?

Acordul pentru Conservarea Albatroşilor şi a
Petrelilor (ACAP) este o convenţie internaţională
care protejează toate speciile de albatros. Acest
instrument oferă un punct de concentrare pentru cooperarea internaţională şi schimbul de
informaţii şi expertiză, în vederea conservării
acestor păsări marine în declin. Obiectivele ACAP
includ controlul animalelor non-native pe insulele de reproducere, implementarea măsurilor
de reducere a capturilor accidentale şi protejarea
habitatului de înmulţire.
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Conservarea albatroşilor necesită cooperarea
multor ţări, datorită rutelor migratorii ale acestor
păsări. În faţa schimbărilor climatice, rezultatul
cel mai bun pentru albatroşi este încurajarea
rezistenţei populaţiilor prin ameliorarea tuturor
celorlalte pericole, dar şi reducerea emisiilor de
gaze cu efecte de seră per total, pentru a ne
asigura că pragul critic de încălzire cu 2oC nu este
atins.
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Concluzii
O lume fără pinguini, recife de corali, ţestoase marine şi urşi
polari este aproape imposibil de imaginat. Acum treizeci de ani,
nimeni nu şi-ar fi putut închipui un pericol global atât de mare
încât să ameninţe viaţa pe pământ aşa cum o ştim…
Dar aceasta este realitatea schimbărilor climatice. Planeta
se încălzeşte, modelele climatice şi sezoanele se schimbă,
iar ecosistemele şi speciile sunt deja forţate să se adapteze.
Dacă nu acţionăm acum, temperaturile globale vor depăşi
pragul periculos de încălzire cu 2°C, la care multe alte specii
vor fi puse sub ameninţare sau vor dispărea în mai puţin de
durata medie a vieţii umane.
Speciile care trăiesc la poli sunt cu precădere în pericol,
pentru că rata încălzirii este cu mult mai accelerată decât
media globală şi pentru că nu există un habitat “mai rece”
către care s-ar putea refugia. La rata curentă de încălzire,
până la jumătatea secolului XXI se anticipează că aproape
jumătate din habitatele de vară ale ursului polar vor fi
pierdute. Subţierea şi fragmentarea prematură a calotei
arctice este considerată a fi cauza pierderii în greutate la
femele, încât până în 2012 acestea vor avea o greutate
medie prea mică pentru a le permite reproducerea. Cu o
încălzire de 2°C, subţierea calotei antarctice va cauza
dispariţia a 75% din coloniile de pinguini imperiali şi a 50%
din coloniile de pinguini Adelie. Albatrosul, pasărea cea mai
ameninţată din lume, depinde de insulele sub-antarctice din
Oceanul de Sud pentru reproducere şi cuibare, fiind foarte
susceptibili la schimbările climei. În locuri precum Insula
Macquarie, temperaturile mai ridicate deja favorizează
condiţii de viaţă mai bune pentru iepurii şi şobolanii care
devastează siturile de cuibărit.
Mediul marin arată deja semnele impactului schimbărilor
climatice, spre exemplu prin albirea în masă a coralilor din
1998 care a distrus 16% din totalul coralilor din lume şi a
afectat mulţi alţii. UNEP (2008) sugerează că peste 80% din
corali ar putea dispărea în decurs de câteva decenii.
Ţestoasele marine, care deja se confruntă cu riscul dispariţiei
din cauza unei serii de ameninţări omniprezente, manifestă
semne ale impactului încălzirii globale. În cazul unor plaje
de cuibărit, raportul între sexele puilor s-a observat că este
înclinat clar spre femele, iar în ipoteza încălzirii continue
mulţi pui vor muri din cauza căldurii şi dezhidratării – iar
aceasta pe deasupra altor ameninţări, inclusiv pierderea
habitatelor de cuibărit şi surselor de hrană.
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Modificările precipitaţiilor şi ale temperaturilor vor avea, se
asemenea,un impact sever asupra habitatelor animalelor de
uscat, care în multe cazuri sunt deja limitate şi extrem de
degradate. O încălzire cu doar 0,5°C va face habitatele unor
mamifere mici din Australia necorespunzătoare termic; este
cazul cangurilor wallaby de stâncă și de talie foarte mică,
care au un habitat extrem de restrâns. De asemenea, se
anticipează că o încălzire cu 2°C va aduce la pragul dispariţiei
cangurii-antilopă (Macropus antilopinus), adaptaţi la condiţii
umede, tropicale, şi va reduce semnificativ habitatul altor
specii de cangur şi wallaby. Încălzirea globală afectând şi cele
două insule unde mai trăiesc urangutani în Indonezia,
precipitaţiile sunt aşteptate să sporească în timpul sezonului
umed şi incendiile în timpul celui uscat, cauzând pierderi
considerabile de surse de hrană. În Sunderbans-ul Indiei şi
Bangladeş, unde aproximativ 400 de exemplare ale tigrului
bengalez trăiesc în pădurile de mangrove, nivelul mării
creşte cu o rată de 4mm pe an. Aproape o treime din
habitatul tigrilor a dispărut deja, inclusiv două insule. Cu un
climat mai uscat şi mai puţin predictibil în regiunea subsahariană a Africii, habitatul potrivit elefanţilor se va
contrage şi până în 2008 aceste mamifere se poate să nu mai
fie intâlnite în locurile unde trăiesc astăzi.
WWF colaborează cu comunităţi, guverne, alte ONG-uri şi
companii din întreaga lume pentru a reduce ameninţările la
adresa speciilor şi habitatelor lor. Dar viitorul vieţii sălbatice,
al tigrilor din Sunderbans şi al urşilor polari poate fi
îmbunătăţit doar printr-un efort colectiv global. Suntem cu
toţii variabile în problema schimbărilor climatic, pentru că
toţi consumăm energie. De aceea, trebuie să ne asumăm cu
toţii un rol activ în reducerea emisiilor de noxe şi să luăm
parte la găsirea soluţiei. Altfel, nu numai noi vom fi cei care
vor plăti preţul, ci şi toate acele creaturi minunate cu care
împărţim planeta.

27.

© Martin HARVEY / WWF-Canon

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie Generală
• Hulme, P. E. 2005. Adapting to climate change: is there scope for ecological
management in the face of a global threat? Journal of Applied Ecology 41: 784-794.
• Thomas, C. D. et al. 2004. Extinction risk from climate change. Nature 427: 145-148.
• Saving the world’s natural wonders from climate change (Salvarea minunilor
naturale ale planetei de la schimbarile climatice). Publicaţie WWF. 2007. WWF
International. Gland, Elvetia.
• Williams, S. E., Shoo, L. P., Isaac, J. L., Hoffman, A. A. & Langham, G. 2008.
Towards an integrated framework for assessing the vulnerability of species to
climate change. PLOS Biology 6 (12): e325.
www.panda.org
www.panda.org/species
www.iucn.org
http://iucn.org/about/work/programmes/species/about_ssc/
http://www.iucn.org/about/work/initiatives/climate_news/_/climate_change_and_
species/index.cfm
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
global_warming/

Urşii polari
• Amstrup, S. C., Marcot, B. G. & Douglas, D. C. 2007. Forecasting the Range-wide
status of polar bears at selected times in the 21st century United States
• Geological Survey Science Strategy to support U. S. Fish & Wildlife Service Polar
bear listing decision (Nota de sustinere a GSSS a deciziei de clasare a ursilor polari
de catre Fish & Wildlife Service, SUA). U. S. G. S., Virginia, SUA.
• Norris, S., Rosentrater, L. & Eid, P. M. 2002. Polar bears at risk: a WWF status
report (Ursii polari in pericol: un raport WWF). Gland, Elvetia.
• O’Neill, S. J., Osborn, T. J., Hulme, M., Lorenzoni, I. and Watkinson, A. R. 2008.
Using expert knowledge to assess uncertainties in future polar bear populations
under climate change. Journal of Applied Ecology 45: 1649-1659.
• Polar bear conservation fact sheet (Fisa de conservare a ursilor polari). WWF
SUA. Octombrie, 2008.
• Serreze, M. C., Holland, M. M. & Stroeve, J. 2007. Perspectives on the Arctic’s
shrinking sea ice cover. Science 315: 1533.
• Stirling, I. & Derocher, A. 2007. Melting under pressure: the real scoop on
climate change and polar bears. The Wildlife Professional. Pp. 24-27 & 43.
• Wiig, O., Aars, J. & Born, E. W. 2008. Effects of climate change on polar bears.
Science Progress 91(2): 151-173.
• WWF Polar bear conservation: securing a future for the icon of the north
(Conservarea ursilor polari: garantarea unui viitor pentru simbolul nordului).
Octombrie, 2008. WWF SUA
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/
arctic/area/
species/polarbear/
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/
arctic/area/

Tigrii din Sunderbans
• Dinerstein, E. et. al. 2007. The fate of wild tigers. Bioscience 57 (6): 508-514.
• Elliott, W. Solving conflicts between Asian big cats and humans: A portfolio of
conservation Action (Rezolvarea conflictelor dintre om si felinele mari: Un
prtofoliu pentru actiunile de conservare). WWF International. Gland, Elvetia.
• Kathiresan, K. & Rajendran, N. 2003. Conservation of mangrove ecosystems in
India. Seshaiyana 11 (1): 1-4.
• WWF Tiger fact sheet: Revered around the world, but persecuted throughout
its range (Fisa WWF a tigrilor: Adorati de toata lumea, dar persecutati peste tot).
2008. WWF International. Gland, Elvetia.
• Colby Loucks, document nepublicat, WWF SUA
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/
our_programmes/
tiger_programme/wwf_strategy/priority_landscapes/sunderbans/
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
impacts/species/
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/about_species/
species_factsheets/tigers/

Recifele de corali
• Coral reef investigations in Abu Dhabi and Eastern Qatar. Final report January
2005 – December 2007 (Investigarea recifului de corali la Abu Dhabi and Qatarul
de Est. Raport final Ianuarie 2005-Decembrie 2007). WWF & Emirates Wildlife
Society. Dubai, Emiratele Arabe Unite.
• Hoegh-Guldberg, O. & Hoegh-Guldberg, H. 2008. The implications of climate
change for Australia’s Great Barrier Reef: People and industries at risk (Implicatiile
schimbarilor climatice pentru Marea Bariera de Corali a Australiei: Comunitati si
industrii in pericol). WWF Australia. Brisbane, Queensland.
• Hoegh-Guldberg, O., Mumby, P.J., Hooten, A. J., Steneck, R.S., Greenfi eld, P.,

28. SCIMBăRILE CLIMATICE şI SPECIILE

Gomez, E., Harvell D. R, Sale, P.F., Edwards, A.J., Caldeira, K., Knowlton, N., Eakin,
C. M., Iglesias-Prieto, R., Muthiga, N., Bradbury, R.H., Dubi, A., and Hatziolos, M.
E., (2007) Coral Reefs
under Rapid Climate Change and Ocean Acidification. Science 318: 1737-1742.
• Nellemann, C. Hain, S. & Alder, J. 2008. In dead water: Merging of climate
change with pollution, over-harvest and infestations in the world’s fi shing
grounds. UNEP, Norway.
• Riegl, B. 2003. Climate change and coral reefs: different effects in two highlatitude areas (Arabian Gulf, South Africa). Coral Reefs 22: 433-446.
• Wilkinson, C. 2004. Status of coral reefs of the world. Australian Institute of
Marine Science. Townsville, Australia.
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/publications
/index. cfm?uNewsID=106580
http://wwf.org.au/ourwork/oceans/gbr/
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/i
mpacts/coral_reefs/

Cangurii
• Low, T. 2008. Climate change and invasive species. A review of interactions (Noiembrie 2006 Raportu Seminar). Commonwealth of Australia. Canberra, Australia.
• Matson, T. 2008. Australian species and climate change. WWF Australia. Sydney,
Australia. Hughes, L. (ed.).
• http://wwf.org.au/publications/australian-species-and-climate-change-report/
• Ritchie, E.G. & Bolitho, E.E. (2008). Australia’s Savanna Herbivores: Bioclimatic
Distributions and an Assessment of the Potential Impact of Regional Climate
Change. Physiol. Biochem. Zool., 81: 880-890.
http://wwf.org.au/ourwork/climatechange/
http://wwf.org.au/publications/kangaroos-and-wallabies-fact-sheet/

Balenele & Delfinii
• Cetaceans fact sheet (Fisa cetaceelor). 2006. WWF International Gland, Elvetia.
• Elliott, W. & Simmonds, M. 2007. Whales in hot water? The impact of a changing
climate on whales, dolphins and porpoises: A call for action (Balene in apa fierbinte?
Impactul schimbarii climei asupra balenelor, delfinilor si delfinilor bruni: Chemare la
actiune). WWF International. Gland, Elvetia/WDCS. Chippenham, Marea Britanie.
• Elliott, W. & Tin, T. 2008. Ice breaker: Pushing the boundaries for whales (Sa
spargem gheata: Îmingând granitele pentru balene). WWF International. Gland,
Elvetia/Fundacion Vida Silvestre Argentina.
• Tynan, C., and Russell, J. 2008. Assessing the impacts of future 2ºC global
warming on Southern Ocean cetaceans. Publicatie a International Whaling
Commission Scientific Committee, lucrarea SC/60/E3.
www.panda.org/species
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/about_species/speci
es_factsheets/cetaceans/

Pinguinii
• Ainley, D., Russell, J., Jenouvrier, S. 2008. The fate of Antarctic penguins when
earth’s tropospheric temperature reaches 2o above pre-industrial levels. Soarta
pinguinilor din Antarctica odata ce temperatura depaseste cu 2° nivelurile preindustriale). WWF.
• Antarctic penguins and climate change. Real leaders tackle climate change.
(Pinguinii din Antarctica si schimbarile climatice. Lideri adevarati gestionand
problema climei). 2007. Un pamflet WWF International.
http://www.panda.org/index.cfm?uNewsID=119060
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/where/thail
and/publications/index.cfm?uNewsID=147341
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/gl
obal_warming/scientifi c_proof/ipcc_report/polarregions.cfm
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/projects/index.
cfm?uProjectID=AU0083

Testoasele marine
• Broderick, A.C., Godley, B.J., and Hays, G.C. (2001) Metabolic heating and the
prediction of sex ratios for green turtles (Chelonia mydas). Physiological and
Biochemical Zoology 74:161-170.
• Case, M. 2008. The impacts of climate change on hawksbill turtles. (Impactul
schimbarilor climatice asupra testoaselor hawksbill). WWF SUA.
• Chaloupka, M., Kamezaki, N. & Limpus, C. 2008. Is climate change affecting the
population dynamics of the endangered Pacific loggerhead turtle? Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology 356: 136-143.
• Cronin, L (2001) Australian Reptiles and Amphibians. Envirobook, NSW Australia.
• Davenport, J. (1997) Temperature and the life-history strategies of sea turtles.
Journal of Thermal Biology 22: 479-488.
• Glen, F. & Mrosovsky, N. (2004) Antigua revisited: the impact of climate change
on sand and nest temperatures at a hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)
nesting beach. Global Change Biology, 10, 2036-2045.

• Glen F, Broderick, A.C., Godley, B.J., and Hays, G.C. (2003) Incubation
environment affects phenotype of naturally incubated green turtle hatchlings. J.
Mar. Biol. Ass. U.K 83: 1183-1186.
• Hawkes, L.A., Broderick, A.C., Godfreyz, M.H and Godley, B.J. (2007)
Investigating the potential impacts of climate change on a marine turtle
population. Global Change Biology 13: 1-10.
• Hawkes, L. 2007. Hawksbill turtles and climate change: Developing an approach
for adaptation to climate change in the Insular Carribean. (Testoasele hawksbill si
schimbarile climatice: Crearea unei abordari pentru adaptarea la schimbarile
climatice in insulele din Caraibe). WWF & Fundatia MacArthur Florida, SUA.
• Hays, G.C., Broderick, A.C., Glen, F., and Godley, J. (2003) Climate change and
sea turtles: a 150-year reconstruction of incubation temperatures at a major
marine turtle rookery. Global Change Biology 9: 642-646.
• Hobday AJ, Okey TA, Poloczanska ES, Kunz TJ, Richardson AJ. (2006) CSIRO
Marine and Atmospheric Research, report Impacts of Climate Change on
Australian Marine Life to the Australian Greenhouse Offi ce, Department of the
Environment and Heritage.
http://www.greenhouse.gov.au/impacts/publications/marinelife.html
• Hughes L (2000) Biological consequences of global warming: is the signal
already apparent? Trends in Ecology and Evolution15: 56–61.
• Kaplan, I.C (2005) A risk assessment for Pacifi c leatherback turtles (1). Can J
Fish Aquat Sci 62: 1710–1719.
• Marine turtles factsheet: Ancient mariners threatened with extinction. (Fisa
testoaselor marine: Marinarii antici amenintati cu disparitia). 2006. WWF
International. Gland, Elvetia.
• Programul de Mediu al Natiunilor Unite (UNEP) si Secretariatul pentru
Conservarea Speciilor Migratoare Salbatice (CMS) (2006) Speciile Migratoare si
Impactul Schimbarilor Climatice: Impactul unui mediu schimbator asupra
animalelor salbatice.
• Weishampel, J.F., Bagley, D.A., and Ehrhart, L.M. (2004) Earlier nesting by
loggerhead sea turtles following sea surface warming. Global Change Biology 10:
1424-1427.
• Whiting, S.D., Long, J.L., Hadden, K.M., Lauder, D.K., and Koch, A.U. (2007)
Insights into size, seasonality and biology of a nesting population for the Olive
Ridley turtle in northern Australia. Wildlife Research 34: 200-210.
• Yntema CL, Mrosovsky N (1982) Critical periods and pivotal temperatures for
sexual differentiation in loggerhead turtles. Canadian Journal of Zoology 60:
1012–1016.
http://www.panda.org/species
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/about_species/speci
es_factsheets/marine_turtles/marine_turtles_threats/
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/latin_america_and_carib
bean/our_solutions/marine_turtle_programme/news/?uNewsID=19554
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/latin_america_and_carib
bean/our_solutions/marine_turtle_programme/projects/climate_turtles/
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/latin_america_and_carib
bean/index.cfm?uNewsID=131301
http://www.iucn.org
http://www.iucn-mtsg.org/

Urangutanii
• Case, M., Ardiansyah, F. & Spector, E. 2007. Climate change in Indonesia:
Implications for humans and nature (Schimbarile climatice in Indonezia: Implicatii
pentru om si natura). WWF Indonezia & WWF International.
• Nijman, V. 2005. Hanging in the Balance: An Assessment of trade in Orangutans and Gibbons in Kalimantan, Indonesia. TRAFFIC Southeast Asia.
• Species fact sheet: Orang-utans – victims of logging and fire. (Fisa speciilor:
Urangutanii – victime ale defrisarilor si incendiilor). 2006. WWF International.
Gland, Elvetia.
• Suhud, M. & Saleh, C. 2007. Climate change impacts on orang-utan habitat.
(Impactul schimbarilor climei asupra habitatului urangutanilor). WWF Indonezia.
Jakarta, Indonezia.
http://www.panda.org/species
http://assets.panda.org/downloads/orangutan_factsheet2006.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/asia_pacific/our_solution
s/borneo_forests/news/?119600
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/index
cfm?uNewsID=147524

Elefantii africani

• Dudley, J. P., Criag, G. C., Gibson, D. St. C., Haynes, G., & Klimowicz, J. 2001.
Drought mortality of bush elephants in Hwange National Park, Zimbabwe. African
Journal of Ecology 39: 187-194.
• Foley, C., Pettorelli, N., & Foley, L., 2008. Severe drought and calf survival in
elephants. Biology letters 4: 541-544.
• Hulme, M., Doherty, R., Ngara, T., New, M. & Lister, D. 2000. African climate change:
1900-2100. Climate Research. Universitatea East Anglia, Norwich, Marea Britanie.
• Loveridge, A. J., Hunt, J. E., Murindagomo, F., & Macdonald, D. W., 2006.
Influence of drought on predation of elephant calves by lions in an African
wooded savannah. Journal of Zoology 270: 523-530.
• Lovett, J., Midgley, G. F., & Barnard, P., 2005. Climate change and ecology in
Africa. African Journal of Ecology 43: 167-169.
• Palmer, G. 2008. Simulating range shifts of African mammals under predicted
climate change: potential conservation and economic consequences. Teza de
Masterat. Universitatea Durham. Marea Britanie.
• Sitati, N., 2008. Climate change may complicate human-elephant conflict
mitigation in the Mara ecosystem. (Schimbarile climatice ar putea complica
gestionarea conflictului om-elefant in ecosistemul Mara). Raport WWF
nepublicat. Nairobi, Kenya.
• Stephenson, P. J., 2007. WWF Species Action Plan: African elephant 2007-2011. (Plan
de actiune WWF: Elefantul african 2007-2011). WWF International. Gland, Elvetia.
• Thuiller, W., Broennimann, O., Hughes, G., Alkemades, J. R. M., Midgley, G. & Corsi,
F. 2006. Vulnerability of African mammals to anthropogenic climate change under
conservative land transformation assumptions. Global Change Biology 12: 424-440.
• WWF Species fact sheet: African elephant. (Fisa speciilor: Elefantul african).
2007. Gland, Elvetia.
http://www.panda.org/species
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/about_species/speci
es_factsheets/elephants/
www.iucn.org
http://iucn.org/about/work/programmes/species/about_ssc/

Albatrosii
• Conventia pentru Conservarea Albatrosilor si Petrelilor (ACAP) 2004. Pagina
oficiala http://www.acap.aq/
• Autoritatea Australiana a Pescuitului, 2005. Pagina oficiala
http://www.afma.gov.au/fi sheries/industry/default.htm
• Divizia Antarctica, Guvernul Australiei 2005. Pagina oficiala
ttp://www.heardisland.aq/protection/legislation/International_Agreements.html
• Brothers, N. 1991. “Albatross Mortality and Associated Bait Loss in the Japanese
Longline Fishery in the Southern Ocean”. Biological Conservation 55: 255.
• Inchausti, P, et al. 2003. Inter-annual variability in the breeding performance of
seabirds in relation to oceanographic anomalies that affect the Crozet and the
Kerguelen sectors of the Southern Ocean. Journal of Avian Biology, 34: 170-176.
• Gould, P. et al. 1997. Laysan and black-footed albatross: trophic relationships
and driftnet fisheries associations of non-breeding birds. Pp. 199-207 in G.
Robertson si R. Gales (Ed.), “Albatross: Biology and Conservation”, Surrey Beatty
and Sons Pty Limited.
• Comitetul Interguvernamental privind Schimbarile Climatice, 2001. Schimbarile
Climatice 2001: Impact, Adaptare si Vulnerabilitate.
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/229.htm
• Medway, D.G 1997. Human-induced mortality of Southern Ocean albatross at
sea in the 19th century: A brief historical review. Pp. 189-198 in G. Robertson si R.
Gales (Ed.), “Albatross: Biology and Conservation”, Surrey Beatty and Sons Pty
Limited.
• Ministerul Mediului, Guvernul Noii Zeelande 2004. Climate Change Effects and
Impacts Assessment: A guidance manual for Local Government in New Zealand.
(Evaluarea efectelor si impactului schimbarilor climatice: Manual pentru
autoritatile locale din Noua Zeelanda).
http://www.mfe.govt.nz/publications/climate/effects-impacts-may04/index.html
• Robertson, C.J.R. 1997. Factors influencing the breeding performance of the
Northern Royal Albatross. Pages 99-104 in G. Robertson si R. Gales (Eds),
“Albatross: Biology and Conservation”, Surrey Beatty and Sons Pty Limited.
• Smithers, B.V. et al. 2003. Wedge-tailed shearwaters negatively affected by sea
surface temperature variation causing changes in availability of food. Marine and
Freshwater Research 54(8): 973.
• Weimerskirch, H. et al. 2003. “Trends in bird and seal populations as indicators
of a system shift in the Southern Ocean.” Antarctic Science 15: 249.
http://wwf.org.au/publications/australian-species-and-climate-change-report/
http://wwf.org.au/ourwork/species/albatross/

• Aga Alo, C., & Wang, G., 2008. Potential future changes of the terrestrial
ecosystem based on climate projections by eight general circulation models.
Journal of Geophysical Research 113.
• Desanker, P. V. No date given. The impact of climate change on life in Africa.
(Fara data certa: Impactul schimbarilor climatice asupra vietii in Africa). Un
pamflet WWF. Centrul African pentru Solutii de Dezvoltare, Johannesburg, Africa
de Sud, Universitatea din Virginia, SUA & WWF.

29.

