
 

 

  

CRISTIAN-TIBERIU FLOREA 

           

w
w

w
.s

en
sa

p
p

el
le

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m
 

                
  I

SB
N

 9
78

-9
73

-0
-1

8
33

4
-4

 

          
  I

SB
N

 9
78

-9
73

-0
-1

8
33

4
-4

 

 
IMPORTANŢA 
GEOSTRATEGICĂ A 
ATMOSFEREI 

 
 
Atmosfera – spaţiu deschis  *  Atmosfera – dispozitiv geopolitic  *  Diluarea 
frontierelor  *  Intervenţii antropice în atmosferă  *  Încălzirea global – joc 
geostrategic?  * 
 

 
 

 
CRISTIAN - TIBERIU FLOREA 

 
G a l a ţ i  

 

ISBN 978-973-0-18334-4 

 

2015 

http://www.sensappelle.wordpress.com/
http://www.sensappelle.wordpress.com/


2 

 

Universitatea din Bucureşti      Facultatea de Geografie 

 

 

 

 

IMPORTANŢA GEOSTRATEGICĂ 

A ATMOSFEREI 
 

 

- Lucrare pentru gradul didactic I - 

 

 

 

 

ÎNDRUMĂTOR: 

Prof. dr. univ. Nicoleta Ionac 

 

 

AUTOR: 

Prof. Cristian Tiberiu Florea 

 

 

ISBN 978-973-0-18334-4 



3 

 

 

 

 

 

Cuprins 

 

INTRODUCERE 

 

Tema lucrării. Arealul şi istoricul cercetărilor. Scopul lucrării ......................................... 5 

Bazele lucrării. Obiective. Ipoteze de lucru. Planul lucrării ............................................ 12 

Metode de cercetare ......................................................................................................... 14 

Definiţii de lucru. Operaţionalizarea conceptelor ............................................................ 19 

Relevanţa didactică a temei de cercetare ......................................................................... 24 

 

Capitolul I. ATMOSFERA – SPAŢIU DESCHIS. STRUCTURA ATMOSFEREI  

          CA DISPOZITIV GEOPOLITIC 

 

1) Conţinutul cultural al amosferei .................................................................................. 26 

2) Atmosfera – învelişul protector al Pământului. Structură şi compoziţie ..................... 28 

3) „Aeropolitica” sau valoarea geopolitică a oceanului aerian ........................................ 40 

4) Dubla funcţie a atmosferei: rol geostrategic şi atractor geoistoric .............................. 54 

5) „Faza atmosferică” a civilizaţiei şi globalizarea .......................................................... 58 

6) Doctrine „talasopolitice” şi „aeropolitice”. Reglementări juridice internaţionale ale 

spaţiului aerian ................................................................................................................. 65 

 

Capitolul II. AVIAŢIA ŞI GEOPOLITICA ATMOSFEREI INFERIOARE 

 

A. „Diluarea frontierelor” şi relativizarea distanţelor - 

principala mutaţie geopolitică a cuceririi aerului 

 

 



4 

 

1) Aerostatele – o contribuţie ştiinţifică şi strategică timpurie ........................................ 77 

2) Un nou tip de putere: „airpower” ................................................................................ 83 

3) Transporturilor aeriene civile în lumea contemporană ................................................ 94 

 

   B. Aviaţia şi intervenţiile antropice în atmosfera joasă 

  

1) Aviaţia utilitară în serviciul protecţiei civile ............................................................. 106 

2) Impactul aeronauticii asupra mediului atmosferic ........................................................... 

3) Încălzirea globală: joc geostrategic? Problema emisiilor de carbon ......................... 115 

 

 

CONCLUZII .......................................................................................................... 127 

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Introducere 

 

 

Tema lucrării. Arealul şi istoricul cercetărilor. 

 Titlul acestei lucrări indică trei presupoziţii fundamentale: (i) că atmosfera este privită ca 

un obiect unitar; (ii) că acest obiect prezintă o importanţă strategică, şi (iii), nu una oarecare, ci  

globală, extinsă la scara întregului domeniu terestru: importanţă geostrategică. O lucrare care să 

trateze atmosfera ca „obiect” sau mediu geostrategic şi geopolitic este o apariţie oarecum insolită 

în comparaţie cu multitudinea studiilor analitice locale şi regionale asupra condiţiilor 

meteorologice, climatice sau despre fizica atmosferei. O simplă introducere a secvenţei de 

cuvinte din care este format titlul ei, pe un browser web ca Firefox sau Google, ori sub forma 

translată „Geostrategical Importance of the Atmosphere”, se soldează cu ocurenţe tematice doar 

parţial legate de obiectul cercetării noastre: fie despre geostrategiile spaţiale: Geostrategy in the 

Space Age: An Astropolitical Analysis, articol de Everett Dolman
1
, fie generalităţi despre „what 

is the importance of the atmosphere”, fie materiale care tratează aspecte şi mai particulare. În 

româneşte rezultatele sunt şi mai modeste. 

Însă preocupările în domeniul geostrategiei atmosferei nu lipsesc, chiar dacă nu au făcut 

obiectul unei lucrări focalizate pe acest sector tematic. Articolul din 1940 al lui Simion 

Mehedinţi, Fazele geografice ale istoriei
2
, deschide o perspectivă nouă asupra impactului 

strategic al aviaţiei asupra civilizaţiei umane (din punct de vedere militar, al comunicaţiilor, al 

relaţiilor economice dintre state), arătând că acest mijloc modern de transport pe calea aerului a 

revoluţionat circulaţia planetară şi a dus la intrarea civilizaţiei în „faza atmosferică”. În acest 

sens, articolul circumscrie destul de strâns tema lucrării de faţă, dacă suntem de acord că teza lui 

Mehedinţi presupune investirea acestui înveliş geosferic cu o valoare strategică sporită. Mona 

                                                             
1
 În Journal of Strategic Studies,  editat de Mahnken, Thomas G., publicat de Routledge, Volume 22, Issue 

2 & 3 June 1999, pages 83 – 106. 
2
 Fazele geografice ale istoriei. Observări geopolitice, iniţial în Revista de geografie română, an III, fasc. 

II-III, 1940, inclusă apoi în Opere complete, I, partea a doua, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1943, pp. 

311-314. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064~db=all~tab=issueslist~branches=22#v22
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g789948400~db=all
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Mamulea
3
 exploatează această fecundă idee considerând caracteristică pentru momentul 

tehnologic actual, intrarea omenirii într-o a patra fază, cea electronică, odată cu dezvoltarea fără 

precedent a reţelelor de telecomunicaţii, care a dus la intensificarea procesului de globalizare 

(ibidem). 

Este firesc, însă, ca preocupările şi contribuţiile cele mai numeroase în domeniul 

importanţei mijloacelor de cercetare şi de dominare a mediului aerian, sau având ca suport 

mediul aerian, să vină de la autori străini, din ţările occidentale unde există şcoli de gândire cu o 

tradiţie bine consolidată în studierea potenţialului strategic al uscatului, mării şi, mai recent, al 

atmosferei. Dintre referinţele apropiate de câmpul tematic al lucrării noastre, predomină cele care 

tratează strategia militară aeriană. Unul din teoreticienii timpurii ai utilizării aviaţiei ca armă 

strategică, ofensivă, a fost generalul italian Giulio Douhet. În cartea sa, Il domino dell'aria 

(1921), a formulat pentru prima dată observaţia că mediul aerian este pe cale să devină un câmp 

de bătălie nu mai puţin important ca uscatul şi marea, preconizând ca prim obiectiv strategic 

obţinerea supremaţiei aeriene
4
.  

Ideea că aviaţia constituie o forţă strategică capabilă să scoată Statele Unite din impasul 

de după lovitura japoneză de la Pearl Harbor, a aparţinut pilotului american de origine rusă 

Alexander de Seversky. Cartea lui
5
, apărută la nici şase luni de la dezastrul flotei americane din 

Hawaii, a fost transpusă într-un film de animaţie al studiourilor Disney, care a contribuit la 

ieşirea publicului american din mentalitatea izolaţionistă. Seversky a reuşit, de asemenea, să 

schimbe optica factorului militar asupra aviaţiei, impunându-şi punctul de vedere potrivit căruia 

aviaţia nu trebuie să se limiteze la misiuni de observare şi sprijin, ci să devină o armă ofensivă, 

cu rază lungă de acţiune, capabilă să îndeplinească misiuni strategice
6
. Este interesant că această 

concepţie devenea publică la 2 ani după ce Mehedinţi (1940) afirmase că aviaţia „e pe cale să 

devină factorul decisiv al războiului”. Zece ani mai târziu, într-o altă lucrare, acelaşi de 

Seversky, încearcă să demonstreze că puterea aeriană are o superioritate netă comparativ cu cea 

                                                             
3
 Cf. Dialectica închiderii şi deschiderii în cultura română modernă, Ed Academiei, 2007, p.189. 

http://books.google.ro/books?id=6LlBEkzdkDMC&dq=Mona+Mamulea&printsec=frontcover&source=bl&ots=5eC

_k8XuBr&sig=mRvan2UjBcjcNO8wB5HksHJI5zQ&hl=ro&ei=jh9FStj8KtGosgaa_cgd&sa=X&oi=book_result&ct

=result&resnum=9. 
4
 Cf. versiunea în engleză The Command of the Air, Coward McCann & Geoghegan, 1942, trad. Dino 

Ferrari. Vezi http://www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/Annotations/douhetcommand.htm. 
5
 Victory Through Air Power, New York, Simon and Schuster, 1942. În acelaşi an apărea şi cartea lui 

William Bradford Huie, The Fight for Air Power, L. B. Fischer, New York. 
6
 Cf. http://www.answers.com/topic/alexander-procofieff-de-seversky 

http://books.google.ro/books?id=6LlBEkzdkDMC&dq=Mona+Mamulea&printsec=frontcover&source=bl&ots=5eC_k8XuBr&sig=mRvan2UjBcjcNO8wB5HksHJI5zQ&hl=ro&ei=jh9FStj8KtGosgaa_cgd&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9
http://books.google.ro/books?id=6LlBEkzdkDMC&dq=Mona+Mamulea&printsec=frontcover&source=bl&ots=5eC_k8XuBr&sig=mRvan2UjBcjcNO8wB5HksHJI5zQ&hl=ro&ei=jh9FStj8KtGosgaa_cgd&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9
http://books.google.ro/books?id=6LlBEkzdkDMC&dq=Mona+Mamulea&printsec=frontcover&source=bl&ots=5eC_k8XuBr&sig=mRvan2UjBcjcNO8wB5HksHJI5zQ&hl=ro&ei=jh9FStj8KtGosgaa_cgd&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9
http://www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/Annotations/douhetcommand.htm
http://www.answers.com/topic/alexander-procofieff-de-seversky
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terestră şi maritimă, avansând conceptul de „areal de dominare aeriană”
7
. Mai recent, apariţia şi 

dezvoltarea puterilor aeriene, evoluţia conceptelor strategice de supremaţie aeriană, analiza 

marilor bătălii aeriene, sunt tratate de Basil Collier
8
, John Gooch

9
, John Buckley

10
,  Walter 

J.Boyne
11

, Peter Gray şi Sebastian Cox
12

, Robin Higham
13

. O serie întreagă de articole publicate 

în reviste prestigioase de geopolitică şi strategie militară, constituie surse de primă mână pentru 

documentarea importanţei strategice a mediului aerian
14

. În mediul electronic pot fi accesate 

informaţii cuprinzătoare despre: istoria tehnicii aviaţiei
15

, războiul aerian
16

, invenţii cruciale 

pentru progresul tehnologiei aeronautice
17

, interviuri cu participanţi la bătăliile aeriene din 

primul război mondial
18

, şi se poate consulta o bogată arhivă de fotografii în muzeul virtual al 

aviaţiei
19

. O literatură ştiinţifică bogată a făcut cunoscut aportul masiv al diferitelor dispozitive 

ascensionale mai uşoare ca aerul: baloane, sonde stratosferice şi radiosonde aeropurtate 

(„baloon-borne instruments”)
20

, sau mai grele decât aerul, precum rachetele meteorologice 

(„suborbital rocketry”, “wallops”)
21

. Aceste mijloace au dus la la cunoaşterea structurii verticale 

                                                             
7
 Air Power: Key to Survival, New York, Simon and Schuster, 1950, în Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu, 

Geopolitica, Bucureşti 2001, p.51, curs universitar disponibil pe  http://www.scribd.com/doc/6752322/Geopolitica. 
8
 A History of Air Power. Macmillan Publishing Co., Inc.; New York, 1974. 

9
 Air Power: Theory and Practice, 1995 

10
 Air Power in the Age of Total War. Indiana University Press, 1999. 

11
 The Influence of Air Power upon History, Pelican, 2003. www.pelicanpub.com. 

12
 Air Power History: Turning Points from Kitty Hawk to Kosovo (Paperback), Oxon (Great Britain), 2002, 

2005 (electronic edition). 
13

 100 Years of Air Power & Aviation. Texas A&M University Press, 2004. 
14

 Benjamin S. Lambeth, Air power, space power and geography (JSS, Volume 22, Issue 2 & 3 June 1999, 

pages 63 – 82), Colin S. Gray, Inescapable geography (ibid., pages 161–177), N. A. M. Rodger, Weather, 

geography and naval power in the age of sail (ibid., pages 178–200), David J. Lonsdale, Information power: 

Strategy, geopolitics, and the fifth dimension (ibid., pages 137–157), Everett Dolman (articolul menţionat mai sus), 

Dag Henriksen, Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, 1998-1999 (JSS, Volume 31, 

Issue 6 December 2008, pages 825–858). Articole de această factură au fost tratate şi în revistele de strategie 

militară din România. Vezi Baboş, Alexandru (col). Laurenţiu, Grigore (lt. col.), în Geografie militară, Editura 

A.F.T., Sibiu, 1999. 
15

 http://www.greatachievements.org/?id=2951 - Airplane - Greatest Engineering Achievement of the 20th 

Century;  http://www.flyingmachines.org/. Un tablou general al dezvoltării aviaţiei este disponibil pe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_history. 
16

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_warfare. 
17

 (http://www.pbs.org/wnet/warplane/topicfeature.html). 
18

 (http://www.collectionscanada.gc.ca/first-world-war/interviews/025015-1300-e.html) 
19

 (http://www.aviastar.org/index2.html - Virtual Aircraft Museum, Hamilton, Canada – cu fotografii rare 

din istoria aviaţiei). 
20

 Vezi, de pildă, http://sites.wff.nasa.gov/code820/balloonroadmapreport2009.pdf, sau „Stratospheric 

balloons, history and present. A chronicle of their use in the scientific research, the military field and the aerospace 

activity”, pe http://stratocat.com.ar/indexe.html, apoi Stratospheric Balloons: Science at the Edge of Space, Report 

of the Scientific Ballooning Assessment Group, Revised Balloon Report, Working draft as of June 2, 2009, pe 

http://sites.wff.nasa.gov/code820/balloonroadmapreport2009.pdf. 
21

 http://www.nasa.gov/centers/wallops/about/vision.html 

http://www.scribd.com/doc/6752322/Geopolitica
http://www.pelicanpub.com/
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064~db=all~tab=issueslist~branches=22#v22
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g789948400~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064~db=all
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064~db=all~tab=issueslist~branches=31#v31
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g906444767~db=all
http://www.greatachievements.org/?id=2951
http://www.flyingmachines.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_history
http://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_warfare
http://www.pbs.org/wnet/warplane/topicfeature.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/first-world-war/interviews/025015-1300-e.html
http://www.aviastar.org/index2.html
http://sites.wff.nasa.gov/code820/balloonroadmapreport2009.pdf
http://stratocat.com.ar/indexe.html
http://sites.wff.nasa.gov/code820/balloonroadmapreport2009.pdf
http://www.nasa.gov/centers/wallops/about/vision.html
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şi a proprietăţilor învelişului atmosferic, a parametrilor meteorologici în profil vertical, a 

modelului planetar al circulaţiei aerului, şi chiar la măsurători ale unor fenomene fizice din 

spaţiul extern: vânt solar şi magnetosferă, radiaţii cosmice etc. 

În ce priveşte importanţa atmosferei – atât a celei inferioare, cât şi a celei superioare -, a 

utilizării mijloacelor aeriene şi spaţiale pentru transporturi civile, schimburi de mărfuri, 

telecomunicaţii, teledetecţie, cartografiere a suprafeţei terestre, îmbunătăţirea prognozelor 

meteorologice şi cunoaşterea climei, supravegherea stratului de ozon şi a fenomenelor 

periculoase, deşi studiile sunt abundente, doar câteva dintre ele abordează această problematică 

din  perspectivă geostrategică, globală. Fundamentală este lucrarea lui Philippe M. Teillet, 

Sensor web: a Geostrategic Technology for Integrated Earth Sensing
22

, structurată pe câteva 

teme de mare relevanţă pentru această lucrare, precum:  Integrated Earth Sensing (teledetecţie 

terestră integrată), “Geostrategic Technologies and Perspectives” (tehnologii geostrategice şi 

perspectivele acestora). Faptul că autorul include reţelele senzorilor de teledetecţie în categoria 

“tehnologiilor geostrategice” îl recomandă ca o referinţă deosebit de utilă pentru studiul de faţă. 

Lucrarea abordează o gamă întreagă de tehnologii de teledetecţie (“remote sensing”) care 

presupun supravegherea din atmosferă, utilizând mijloacele specifice (aviaţie, sateliţi, 

telecomunicaţii atmosferice) şi prezintă, cronologii sintetice ale “tehnologiilor geostrategice”: de 

la mijloace purtătoare (baloane, porumbei, aviaţie, sateliţi), la tehnologia în sine. 

De asemenea, tematica lucrării noastre se suprapune parţial şi cu aria cercetărilor care au 

dus la proiectarea unei game întregi de programe dezvoltate pe logistica sistemului european de 

poziţionare globală, „Galileo”, cu aplicaţii importante în domenii extrem de variate: de la 

poziţionarea cu mare precizie a navelor pe mare şi supravegherea vehiculelor terestre, inclusiv 

sisteme de poziţionare şi navigaţie prin satelit, controlul traficului aerian, coordonarea şi 

managementul centralelor şi reţelelor de curent electric, la supravegherea deformărilor scoarţei 

terestre, prelevarea de date meteorologice la nivel planetar, evaluarea cantităţii de umiditate din 

aer şi din sol, detecţia perturbaţiilor ionosferice, şi chiar aplicaţii environmentale precum “BEAR 

                                                             
22

 Department of Physics and Astronomy, University of Lethbridge, Alberta, Canada. Senior Research 

Scientist, Alberta Terrestrial Imaging Centre, Alberta Ingenuity New Faculty. Studiu prezentat la “Workshop on 

Sensing a Changing World”, Wageningen, The Netherlands, 2008. 
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Project”, privind monitorizarea urşilor din munţii Transilvaniei, sau pentru utilizatori din 

domeniul turismului (salvamontişti)
23

. 

O altă categorie de studii abordează impactul poluării antropogene asupra atmosferei. 

Deşi s-ar părea că acestea au prea puţin de-a face cu tema abordată aici, totuşi, a vorbi de 

importanţa geostrategică a atmosferei, implică şi strategii de prezervare acestui înveliş 

enviromental, deoarece alterarea caracteristicilor sale duce la modificări globale asupra climei, 

cu repercursiuni asupra potenţialului geostrategic. O atmosferă valoroasă din punct de vedere 

strategic, trebuie să fie o atmosferă predictibilă, care permite desfăşurarea de operaţiuni în 

aceeaşi zonă pe scară largă şi pe o durată nedeterminată. Or, impactul emisiilor de carbon asupra 

atmosferei, impactul clorofluorcarburilor şi a oxidzilor de azot asupra stratului de ozon, 

generează „răspunsuri” stochastice, aleatoare din partea acestui mediu. Cel mai mediatizat caz, 

priveşte instabilitatea stratului de ozon, care determină creşterea radiaţiilor ultraviolete şi 

cosmice la nivelul atmosferei joase şi a asuprafeţei terestre, cu consecinţe asupra stării de 

sănătatea a populaţiei şi, prin ricoşeu, asupra altor activităţi desfăşurate la sol şi în atmosferă
24

. 

De altfel, diferite organisme internaţionale, sau acordurile dintre state, pot reglementa 

restrângerea unor activităţi cu impact geostrategic, cum ar fi transporturile aeriene care utilizează 

avioanele cu reacţie, lansările de rachete, ca să nu mai amintim de rachetele purtătoare de 

focoase chimice sau nucleare. În acest domeniu, a fost publicat un set de rapoarte speciale ale 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Grupul Interguvernamental de Lucru 

asupra Schimbării Climei - , cum ar fi: Aviation and the Global Atmosphere
25

, Special Report on 

Carbon Dioxide Capture and Storage
26

 sau cel referitor la toate tipurile de transporturi
27

. Un alt 

                                                             
23

 Cf. 

http://progeny.galileoprojects.eu/fileadmin/PROGENY_public/Galileo_Workshop_for_SMEs/SMEs_Projects- 

Brochure.pdf . 
24

 Armaş, Iuliana, Influenţe antropice în dinamica stratului de ozon, Analele Univ. Oradea, seria geografie, 

7, 1997. 
25

 A Special Report of IPCC Working Groups I and III, in collaboration with the Scientific Assessment 

Panel to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Edited by Joyce E. Penner David H. 

Lister University of Michigan Defence Research and Evaluation Agency, David J. Griggs David J. Dokken Mack 

McFarland UK Meteorological Office University Corporation DuPont Fluoroproducts for Atmospheric Research. 

Published for the IPCC, 1999, sub egida WMO şi UNEP. 
26

 Prepared by Working Group III of the IPCC, edited by Bert Metz Ogunlade Davidson Heleen de Coninck 

Manuela Loos Leo Meyer. Published for the IPCC, Cambridge University Press, 2005, United Kingdom and New 

York, NY, USA, 442 pp. 
27

 Kahn Ribeiro, S., S. Kobayashi, M. Beuthe, J. Gasca, D. Greene, D. S. Lee, Y. Muromachi, P. J. Newton, 

S. Plotkin, D. Sperling, R. Wit, P. J. Zhou, Transport and its infrastructure. In Climate Change 2007: Mitigation. 

Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the IPCC edited by B. Metz, O.R. Davidson, 

http://progeny.galileoprojects.eu/fileadmin/PROGENY_public/Galileo_Workshop_for_SMEs/SMEs_Projects-
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raport al IPCC studiază tehnologiile, politicile şi măsurile pentru reducerea schimbărilor 

climatice
28

 şi modalitatea de transfer a tehnologiilor
29

. Or, aceste tehnologii şi politici sunt 

concepute tocmai în ideea unui impact pozitiv asupra atmosferei prin diminuarea emisiilor de 

carbon, precum şi a altor poluanţi antropogeni. 

În sfârşit, printre cele mai relevante cercetări pentru prezenta lucrare sunt acelea privind 

utilizarea aviaţiei şi a sateliţilor ca mijloace purtătoare ale reţelelor de senzori în scopul 

supravegherii unei serii întregi de fenomene care pot constitui indicatori asupra schimbării 

climatice. De exemplu, suprafaţa ocupată de calotele glaciare şi nivelul Oceanului Planetar, 

erupţiile vulcanice şi răspândirea norilor de cenuşă şi gaze în atmosferă, răspândirea efluenţilor 

industriali ş.a.
30

. 

Din prezentarea concisă a referinţelor bibliografice de mai sus, un tablou al temelor 

înrudite cu a lucrării noastre, dar şi un scurt istoric al cercetării, se poate constata  raritatea şi 

insuficienţa abordărilor conceptuale, teoretice a atmosferei din unghiul importanţei ei 

geostrategice. O sinteză a temelor abordate de studiile de mai sus, înfăţişează următorul tablou: 

- Puterea militară aeriană şi impactul ei de anvergură asupra războiului aerian, 

naval şi terestru; 

- Explorarea atmosferei prin diferite metode şi mijloace de survolare şi sondare; 

- Mijloacele de transport aeriene şi importanţa lor; 

- Masiva intruziune a mijloacelor de comunicare, ce acoperă întreaga suprafaţă 

terestră, bazate pe „tehnologiile geostrategice” (Teillet, 2008) şi pe logistica aerospaţială, 

specifică atmosferei inferioare şi superioare; 

- Studierea impactului emisiilor de carbon asupra atmosferei şi a schimbărilor 

climatice; 

- Studierea impactului emisiilor de CFC şi oxizi de azot asupra stratului de ozon; 

                                                                                                                                                                                                    
P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer, Cambridge University Press, Cambridge, 2007 United Kingdom and New York, 

NY, USA. 
28

 Technologies, Policies and Measuares for Mitigating Climate Change - IPCC Technical Paper 1, 1996 

An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC Second Assessment Report - IPCC Technical Paper 2, 

1997. 
29

 Methodological and Technological Issues in Technology Transfer  - IPCC Special Report, 2000 Climate 

Change 2001: The Scientific Basis - Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report. 
30

 Site-urile http://eos.nasa.gov. http://earthobservatory.nasa.gov. http://visibleearth.nasa.gov. 

 

http://eos.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://visibleearth.nasa.gov/
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- În fine, puţinele studii teoretice asupra valorii militare şi geopolitice a mijloacelor 

de obţinere a  supremaţiei în spaţiul aerian. 

Se poate constata că raportul acestora cu tema de cercetare pe care am ales-o este 

tangenţial şi vizează aspecte colaterale.  De fapt, abordarea frontală a acestei problematici, aşa 

cum a fost ea formulată în titlul acestei lucrări, lipseşte. Atmosfera privită ca un înveliş planetar 

cu valoare geostrategică proprie - iată o teză căreia această lucrare îşi propune să-i demonstreze 

valabilitatea. 

Evident, nu se poate susţine că acest înveliş geosferic deţine o valoare geostrategică 

intrinsecă, ci numai întrucât este valorificată prin intermediul mijloacelor tehnice care sunt 

concepute să funcţioneze în acest mediu, să exploreze şi să domine acest mediu. Dar, în acest 

sens, nici marea sau uscatul nu au o valoare geostrategică în sine, ci numai prin acţiunea 

centrelor de putere politică (de regulă, entităţi statale) de a-şi proteja interesele geopolitice într-

un anumit spaţiu la un moment dat, opţiuni care valorifică un potenţial, aş zice „latent” al 

spaţiului respectiv, fie el terestru, maritim sau aerian. Prin urmare, deşi poate părea forţată 

afirmaţia, atmosfera deţine şi ea, în mod latent, un potenţial geostrategic, despre care se poate 

spune nu atât că se manifestă nemijlocit, ci că se „revelează” într-un anumit context tehnologic, 

(dezvoltarea aeronauticii, a telecomunicaţiilor prin unde radio, a teledetecţiei ş.a.), care fac ca 

acest potenţial geostrategic să aibă un specific, diferit de specificul potenţialului geostrategic al 

uscatului şi al mării. Este ceea ce voi încerca să demonstrez în paginile acestei lucrări. 

Ca orice demers de cercetare a unui teren conceptual puţin umblat, acesta va recurge şi la 

utilizarea materialul faptic recoltat de studiile situate în proximitatea obiectivului nostru, 

întreprinse de autori cum sunt cei menţionaţi mai sus. Prezentarea lor succintă a avut rolul de a 

marca acest teren conceptual, evidenţiind faptul că acesta este prea puţin cercetat până  acum şi,  

în orice caz, nu din perspectiva indicată de titlul acestei lucrări. Totodată, ele au oferit reperele 

necesare pentru ca cititorul să-şi contureze cadrul acestei problematici. Putem, prin urmare, să 

atribuim acestui câmp tematic, survolat doar în trecere spre alte ţinte de alţi autori, statutul unei 

„gap of acknowledge”, a unui gol de cunoaştere, ceea ce îndreptăţeşte transformarea lui într-o 

temă de cercetare de cel mai acut interes. 

Iată de ce, existenţa acestei nişe tematice insuficient studiate, constituie motivul hotărâtor 

care a stat la baza elaborării prezentei lucrări. Potenţialul educativ însemnat al importanţei 

geostrategice a atmosferei, în contextul lumii de azi, în care mijloacele de deplasare aeriană şi 
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spaţială, mijloacele de comunicare polimodală între cele mai îndepărtate colţuri ale planetei, 

favorizează procesul de globalizare, constituie un alt argument care m-a determinat să îmi 

apropii acest domeniu de cercetare. Nu în ultimul rând, interesul personal faţă de o sferă de idei 

care se lasă explorată din dublă perspectivă, antropologică şi strict ştiinţifică, se adaugă la 

motivele care m-au determinat să aleg această temă de studiu. 

În consecinţă, problema centrală şi ţinta finală a cercetării studiului de faţă este 

demonstrarea faptului că atmosfera, ca entitate globală unitară, deţine un potenţial geostrategic 

de rang superior faţă de potenţialul geostrategic al uscatului şi al mării, cu acoperire planetară, 

fără discontinuitate, ca în cazul acestora din urmă. Dar acest potenţial nu a început să fie 

valorificat decât din momentul în care au început să fie utilizate pe scară largă transmisiunile 

radio, s-au efectuat primele ascensiuni cu baloane, primele zboruri cu aparate mai grele decât 

aerul, până la mijloacele perfecţionate ale industriei aerospaţiale de azi. Astfel că „geostrategiile 

atmosferei” au ajuns să deţină un rol major, dacă nu determinant, în actualul şi în viitorul context 

al jocurilor de putere regionale şi globale, al societăţii omeneşti în ansamblu.  

 

Bazele lucrării. Obiective. Ipoteze de lucru. Planul lucrării 

Caracterul unitar al învelişului aerian, de ubicuitate şi deschidere faţă de suprafaţa 

terestră, se află la originea superiorităţii acestor geostrategii proiectate pe mediul atmosferic sau 

pe interfaţa atmosferă-uscat, atmosferă-mare. Analiza acestei specificităţi a atmosferei trebuie 

întreprinsă din perspectiva evidenţierii avantajelor geostrategice menţionate, urmând ca 

sistematizarea informaţiilor corespunzătoare într-un produs ştiinţific coerent, să constituie 

demersul de fond al prezentei lucrări. Aceasta presupune ca, din multitudinea de informaţii 

referitoare la punctele în discuţie, să fie selectate, pe baza unor criterii pertinente, adecvate 

scopului, cele a căror relevanţă calitativă şi cantitativă susţin cu suficientă rigoare principala 

ipoteză avansată aici şi satisfac condiţiile cercetării ştiinţifice. În conformitate cu acestea, 

obiectivul general trebuie să fie unic, să reprezinte un nivel superior de cunoaştere (Armaş, 2006, 

p. 86) şi să reprezinte nu calea aleasă spre a-l atinge, ci chiar produsul final (cf. Armaş, 2006, 

p.129), care dă sens întregului proces de elaborare. Iar produsul va trebui să arate nu numai 

faptul că am demonstrat ceva, ci şi cum am făcut-o. 

Derivate din premisa generală, preliminară, obiectivele secundare ale lucrării au aceeaşi 

sucesiune logică cu cea a planului lucrării, constituind armătura lui de rezistenţă. A atinge aceste 
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ţinte ale fiecărui capitol, echivalează cu operaţiunea de a demonstra premisele de la care porneşte 

lucrarea. 

- Capitolul I va avea ca obiectiv demonstrarea ipotezei că atmosfera, prin structura şi 

particularităţile sale, constituie un „dispozitiv geopolitic” sui-generis, care oferă avantaje 

geostrategice majore pentru centrele de putere care dispun de tehnologia necesară. Că avantajele 

geostrategice oferite de atmosferă sunt superioare celor pe care le oferă uscatul sau marea, este 

ceea ce îmi propun să demonstrez în partea a doua a primului capitol. 

- În Capitolul II.A îmi propun să arăt faptul că apariţia şi dezvoltarea aeronauticii a 

condus la o serie de mutaţii geopolitice, cum ar fi naşterea „puterilor aeriene” şi relativizarea 

frontierelor terestre. Capitolul II.B urmăreşte schimbările extraordinare pe care le-au adus 

„tehnologiile aeriene” în cele mai diverse domenii şi impactul aviaţiei asupra mediului 

atmosferic. Pe de o parte, aviaţia civilă a pus în serviciul oamenilor transporturile civile, poşta 

aeriană, alte servicii utilitare (helicoptere-ambulanţă, avioane-pompier, helicoptere-salvare, 

avioane specializate în culegerea de date meteorologice în altitudine), iar pe de altă parte, graţie 

razei de acoperire şi operabilităţii sporite, a facilitat o serie de intervenţii locale şi regionale. Voi 

enumera şi exemple de modificări, atât negative cât şi pozitive, ale parametrilor atmosferici, cu 

relevanţă climatică. Studierea dosarului încălzirii globale va încheia acest capitol. 

- Capitolul II C are un obiectiv ambiţios: demonstrarea aserţiunii că explorarea şi 

cunoaşterea proprietăţilor atmosferei înalte, în paralel cu perfecţionarea tehnologiilor 

aerospaţiale, prin faptul că au revoluţionat telecomunicaţiile, au plasat un telescop pe orbită, au 

trimis oameni pe Lună şi sonde spaţiale în cele mai îndepărtate unghiuri ale sistemului solar, au 

pus premisele dezenclavării globale a civilizaţiei umane. Deşi demonstraţia poate părea similară 

cu cea întreprinsă pentru atmosfera joasă, ea are o miză mult mai profundă, deoarece încearcă să 

închidă cercul demonstraţiei privind ipoteza fundamentală aflată la baza lucrării, aceea că 

atmosfera deţine o importanţă geostrategică incomparabil mai mare decât spaţiul continental sau 

spaţiul maritim şi anume, o importanţă geostrategică globală. Astfel încât, pentru prima dată în 

istorie, dispozitivele geopolitice pot fi proiectate, de către puterile care şi-au dezvoltat astfel de 

tehnologii, la nivel planetar. Atmosfera văzută, deci, ca „loc geometric” al desfăşurării 

competiţiei tehnologice aerospaţiale
31

. 

                                                             
31

 Există, în această aserţiune, un aparent cerc vicios, deoarece la întrebarea: „Ce factor a jucat rolul de 

cauză primară: existenţa mediului atmosferic, sau dorinţa omului epocii contemporane de a stăpâni şi acest mediu 
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- În fine, Capitolul III, dedicat aplicaţiei didactice, pleacă de la premisa că studiul valorii 

geostrategice şi geopolitice a atmosferei posedă valenţe euristice ridicate, susceptibile de a fi 

transpuse în experienţe de învăţare relevante, şi de a crea produse educaţionale eficiente. 

Descrierea câtorva aplicaţii didactice ale temei, însoţite de planificarea acestora pe disciplină, ani 

de studiu şi tehnologiile didactice aferente, precum şi abilităţile şi aptitudinile urmărite spre a fi 

achiziţionate de elevi, prin intermeiul acestor aplicaţii, încheie acest capitol. 

Un scurt paragraf de concluzii din finalul lucrării va recapitula principalele argumente 

aduse pentru a demonstra ipoteza de fond a lucrării, va enumera câteva consecinţe teoretice, 

potenţialul ei didactic şi va schiţa posibile direcţii de exploatare a celor mai interesante concluzii. 

 

Metode şi mijloace de cercetare  

Simion Mehedinţi a definit metoda de cercetare, în sens larg, ca „ideea generatoare care 

ne înfăţişează obiectul unei ştiinţe ca ceva organic”, adăugând că, atunci „când ideea este justă, 

ea devine îndată foarte fecundă...”
32

. Metodele de cercetare se clasifică în două mari categorii: 

- Metodele obiective (de cercetare cantitativă) lucrează cu fapte observabile, 

cuantificabile, repetabile, care permit verificarea şi testarea teoriei, formularea de legităţi şi deci 

predicţia; 

- Metodele interpretative implică selectarea faptelor după criterii adecvate, descrieri 

calitative şi categorisiri, definiţii de lucru operaţionale, înţelegerea fenomenelor prin prisma unei 

idei directoare, explicaţia şi interpretarea bazată pe anumite paradigme ştiinţifice în vigoare, 

acceptate de comunitatea ştiinţifică.
33

 Metodele interpretative sunt metode calitative (cf. Armaş, 

2006, pp.83, 113, passim). 

                                                                                                                                                                                                    
planetar, aerul?” răspunsul nu poate fi decât provizoriu. Evident că marile puteri, care manipulează principalele 

dispozitive geopolitice ale lumii, s-au întărit, au devenit şi mai puternice odată cu descoperirile, invenţiile tehnice, 

progresul ştiinţific, cu interesul geopolitic şi alocările de resurse din acest domeniu, al „tehnologiilor aeronautice”. 

Astfel, alocând aceste resurse (parte în cadrul cursei înarmărilor şi al cursei spaţiale), ele au devenit ceea ce era logic 

să devină, transformându-se în superputeri. 

Pe de altă parte dacă atmosfera nu ar fi avut partiularităţile ei proprii (deschidere, omogenitate, 

„ubicuitate”, exterioritate în raport cu celelalte gesofere) e sigur că aceste tehnologii nu ar fi putut  fi puse să 

acţioneze în cadrul unor dispozitive geopolitice de anvergură planetară; de pildă, nu ne putem imagina un alt mediu 

în afară de atmosferă, cu „prelungirea” ei în spaţiul înconjurător, în care sateliţii să fi putut îndeplini misiuni de 

observare militară pe întreaga suprafaţa terestră. Fără cucerirea atmosferei şi a spaţiului, SUA şi URSS ar fi rămas 

mari puteri, dar regionale. 
32

 Metoda şi metodica. Curs inaugural, 1937-1938, în Simion Mehedinţi, Opere alese, ediţie redactată de 

prof. dr. docent Vintilă Mihăilescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, pp. 237, 238. 
33

 Lazăr Vlăsceanu, Metodologia cercetării sociologice. Orientări şi probleme, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982, apud Iuliana Armaş, 2006, p. 83. 
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Vom încerca, în lucrarea de faţă, să atingem obiectivul propus, utilizând metode 

compatibile cu specificul acestei lucrări. 

Dintre metodele cantitative, cele mai elementare sunt studierea bibliografiei de 

specialitate şi selectarea informaţiilor relevante, metoda inductivă, care constă în generalizarea 

unor serii de fapte semnificative, extinderea unei serii de observaţii individuale asupra altor 

fenomene şi încercarea de a stabili o regulă sau lege. De exemplu, încercarea de a demonstra 

principiul subordonării cauzale a geosferelor, formulată de Mehedinţi, pe care o considerăm 

valabilă numai din perspectivă geopolitică: oceanele au o valoare geopolitică superioară 

uscatului, iar atmosfera, o valoare superioară atât oceanelor, cât şi uscatului.  Mai concret, să 

demonstrez că fenomenul globalizării a fost potenţat şi accelerat de cucerirea atmosferei; că 

„verticalizarea” civilizaţiei occidentale, la rândul ei, se manifestă ca o tendinţă de dezenclavare a 

civilizaţiei umane care va conduce la dezenclavarea „insulei” Terra. 

Metoda analizei şi metoda comparativă vor fi utilizate pe scară largă în lucrare, 

constituind metode de bază. 

- analiza compoziţiei şi structurii verticale a atmosferei; 

- analiza avantajelor şi a dezavantajelor geostrategice ale suprafeţei terestre, 

oceanelor, atmosferei; 

- analiza unor modele precum cartodiagrame, hărţi geopolitice, hărţi digitizate, 

aerofotograme; 

- analiza strategiilor de luptă aeriană (metode, tehnici), în comparaţie cu cele 

terestre; 

- analiza avantajelor observării şi explorării suprafeţei terestre din atmosferă sau de 

pe orbitele satelitare; 

- compararea avantajelor geostrategice pe care le oferă atmosfera în comparaţie cu 

uscatul şi oceanele. 

- compararea situaţiilor geopolitice generate de noul context al dominării mediului 

aerian; 

- compararea particularităţilor mijloacelor de transport şi comunicaţie terestre cu 

cele aeriene; 
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- compararea volumelor de trafic ale transporturilor aeriene, cu ale transporturilor 

de uscat şi maritime, pe distanţe comparabile; 

- compararea, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere 

calitativ, a datelor ştiinţifice obţinute despre multitudinea proceselor şi fenomenelor care se 

desfăşoară pe suprafaţa terestră, pe suprafaţa oceanelor şi în atmosferă, cu mijloacele tehnice 

aeriene şi spaţiale din epoca contemporană, faţă de datele obţinute până în „faza atmosferică” a 

civilizaţiei, cu mijloacele fixe de la sol. Un exemplu sugestiv este comparaţia între eficienţa 

staţiilor meteorologice terestre şi eficienţa tehnicii satelitare, în meteorologia sinoptică; 

- compararea metodelor tehnice de navigaţie maritimă, aeriană şi spaţială. 

Dintre metodele calitative, cea dintâi utilizată este metoda istorică: apariţia şi progresul 

tehnic al mijloacelor de zbor, al aviaţiei în special, etapele „cuceririi” atmosferei joase şi înalte, 

constituirea şi evoluţia puterilor aeriene, momente cruciale în conflictele aeriene şi în cursa 

pentru dominarea spaţiului, rădăcinile fenomenului de globalizare (mondializare). Principalele 

doctrine geopolitice vor fi analizate şi din perspectivă istorică. 

Descrierea este o metodă foarte utilă pentru expunerea sugestivă a unei situaţii: descrierea 

atmosferei, descrierea unor intervenţii antropice, a unei situaţii geopolitice. Plecând de la date 

cantitative, ea tinde să devină „relaţională şi explicativă” (cf. Armaş, 2006, p.113), descrierea 

naturalistă fiind redusă la necesităţi stricte. Tot autoarea citată afirmă că „descrierile calitative 

presupun definirea operaţională a conceptelor” şi „traducerea lor în indicatori” (idem). Iată 

câteva exemple de indicatori ai eficienţei superioare a mijloacelor aeriene faţă de mijloacele 

terestre: viteza, capacitatea de transport, scala variabilă a intervenţiei (de la locală, până la 

regională şi globală), datele caracteristice obţinute prin sateliţi, importanţa elementului 

monitorizat şi/sau controlat prin „tehnologiile aeriene”: fronturile atmosferice, ciclonii tropicali, 

stratul de ozon, alerte de tsunami, poziţii strategice de apărat/atacat etc. 

De la descrierea calitativă la explicaţie, este numai un pas. Acest pas trebuie să ducă la un 

spor substanţial de cunoaştere, şi de aceea are toate aspectele unui salt. De exemplu, una este să 

descrii curba de creştere a temperaturii în termosferă şi altceva să explici că această creştere se 

datorează disocierii fotochimice şi vântului solar. A face din descriere un discurs ştiinţific, 

coerent, logic, cu valoare explicativă, constituie o modalitate importantă de a atinge scopul 

propus. Trecerea de la descrierea calitativă la explicaţie constituie o secvenţă de algoritm tipică 

cercetării ştiinţifice. Această metodă este indispensabilă în într-o serie de cazuri de tipul: 
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- explicarea mecanismului celulelor de convecţie planetară; 

- explicarea funcţionării unor concepte geopolitice; 

- explicarea legilor portanţei, sau a vitezelor cosmice; 

- explicarea efectelor emisiilor de carbon asupra climei; 

- explicarea unor sisteme de monitorizare prin teledetecţie a fenomenelor periculoase; 

- explicarea modului de funcţionare a sistemelor de poziţionare globală; 

- explicarea modului de funcţionare a dispozitivelor de apărare strategică; 

- explicarea modului de organizare a experienţelor de învăţare. 

Metoda deductivă, deşi ascunde pericolul unor concluzii false, are marele avantaj că, în 

cazul alegerii sau formulării corecte a teoriei generale pentru explicarea unui fapt, scuteşte 

cercetătorul de analize minuţioase şi laborioase, care necesită alocarea unor resurse mari de timp. 

Ipoteza generală de la care pleacă lucrarea, va fi supusă unor confruntări cu o serie omogenă de 

fapte particulare. Într-un fel, se poate spune că travaliul de fond al lucrării constă într-o serie de 

verificări pe cazuri concrete ale valabilităţii ipotezei de la care pleacă. Atfel încât, aserţiunea 

generală privind superioritatea geostrategică a atmosferei, va fi testată pe situaţii de tipul:  

- cazurile când atmosfera a funcţionat ca “dispozitiv geopolitic”; 

- dacă Simion Mehedinţi a fost îndreptăţit să lege marile faze istorice ale omenirii de câte 

un înveliş planetar, plecând de la aforismul lui Herder, “geografia este mama istoriei”; 

- relativizarea frontierelor odată cu formarea “puterilor aeriene”; 

- apariţia, dezvoltarea “puterilor aeriene” şi avantajele geopolitice şi geostrategice 

obţinute de acestea; 

- “scurtarea distanţelor” prin înfiinţarea transporturilor aeriene civile; 

- creşterea spectaculoasă a dinamicii traficului aerian; 

- serviciile multiple aduse de “tehnologiile aerospaţiale”; 

- aplicaţiile multiple ale aviaţiei utilitare (avioane, helicoptere etc.), capacitatea ei de 

intervenţie rapidă. 

Metoda sintezei nu poate să lipsească dintr-o lucrare cu o tematică “generalistă” ca 

aceasta. Ea va fi folosită pentru a formula concluzii în urma etalării demonstraţiilor, ori de câte 

ori va fi necesar, în cadrul unui capitol, precum şi la sfârşitul lucrării. Sinteza se va dovedi foarte 

utilă în operaţiunea de transpunere didactică a conţinuturilor ştiinţifice ale lucrării, având în 

vedere că selecţia conţinuturile didactice trebuie să fie axată pe informaţia validă, esenţială, 
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adecvată particularităţilor psihologice şi de vârstă ale elevului, cu utilitate reală în viaţa de zi cu 

zi. În această ordine de idei, sintetizarea este o cale de a ajunge la esenţial. 

Interpretarea este metoda calitativă prin excelenţă. În cercetarea ştiinţifică, o modalitate 

nouă de a structura fapte cunoscute are puternice valenţe formative, putând duce la formularea 

unor legităţi noi, nesesizate până atunci, la o nouă viziune asupra unei teme de cercetare 

preexistente, sau chiar la o nouă paradigmă ştiinţifică. Interpretarea este uşurată de modul de 

grupare a materialului faptic, sau de perspectiva de observare. De exemplu, interpretarea 

atmosferei ca „dispozitiv geopolitic” permite revelarea unei situaţii care altfel nu este evidentă, ci 

rămâne ascunsă, latentă. Totodată, acest concept, de „dispozitiv geopolitic”, are şi o valoare 

instrumentală, operaţională, fiind susceptibil de utilizare ulterioară. Alt exemplu: tehnologiile 

aerospaţiale prezentate ca vectori geostrategici. Având în vedere că aceşti vectori se proiectează 

pe „scena atmosferică”, intrepretarea lor în această manieră se constituie într-o parte a 

demonstraţiei privind importanţa geostrategică a atmosferei. 

În sfârşit, o metodă calitativă cu statut special în această lucrare, este metoda 

interdisciplinară. Dincolo de faptul că nici o cercetare nu este posibilă fără conexiuni 

interdisciplinare, (nu am putea studia caracteristicile învelişului aerian fără referiri la fizica 

atmosferei, principiile ascensionale, legile portanţei, vitezele cosmice etc.), consider că demersul 

de ansamblu al lucrării are de câştigat dacă va studia şi conţinutul cultural al atmosferei. O 

antropologie a atmosferei, chiar şi sumar schiţată, poate duce la clarificări surprinzătoare,  

punând în lumină, prin unghiul de atac inedit, aspecte deosebit de interesante şi fertile pentru 

scopurile urmărite. Bineînţeles, concluziile sugerate de această metodă, împrumutată din 

domeniul ştiinţelor umaniste, trebuie verificate prin alte modalităţi de analiză, specifice ştiinţelor 

exacte, de care am amintit. Beneficiile analizei în dublu registru sunt evidente. Există, de pildă, 

un volum imens de date cu privire la atmosferă, la compoziţia cantitativă, la forţele ce acţionează 

în cadrul ei, la structură, funcţii etc., dar numai perspectiva geostrategică, dublată de cea 

antropologică, pot conferi o semnificaţie proprie, cu valenţe euristice, unei relaţii atât de speciale 

ca cea a subiectului uman, a societăţilor moderne, cu spaţiul aerian şi cel cosmic. Această 

perspectivă asupra atmosferei, ar putea permite mai mult: perceperea unităţii de profunzime a 

civilizaţiilor care s-au succedat, şi înţelegerea evoluţiei omenirii spre configuraţia globalizantă 
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din prezent, ca şi cum ar fi ghidată de un „atractor”
34

 ce se manifestă numai în faza actuală a 

civilizaţiei, după cum atmosfera, cerul, este un „atractor” pentru năzuinţele general-umane ale 

oricărei persoane. 

Neevident în alte epoci, dar prezent de-a lungul lor, acest atractor ghidează ca un vector 

invizibil marile cicluri ale umanităţii în direcţia realizării „fazei atmosferice”, a unei societăţi 

globale în curs de dezenclavare, graţie tehnologiilor aeriene la care a dobândit acces. Ajunşi aici, 

nu putem ocoli întrebarea retorică: ar fi putut dobândi omenirea aceste achiziţii tehnologice 

moderne dacă anumiţi precursori, precum Leonardo da Vinci, sau mai vechii meşteşugari chinezi 

ai zmeelor şi dragonilor de hârtie, nu ar fi fost obsedaţi de ideea de zbor? Dacă oceanul aerian şi 

cerul nu ar fi fost dintotdeauna acolo unde se află, adică deasupra creştetelor noastre? Existenţa 

unui mit al lui Icar în antichitatea greacă vorbeşte mai grăitor decât oricare din exemplele de mai 

sus, despre faptul că omenirea a purtat aceste nostalgii de la începuturile ei. 

 Printre mijloacele de cercetare care vor contribui la realizarea acestei lucrări, includ: 

bibliografia, limbajul de specialitate, produsele grafice, hărţile, atlasele, modelele 

tridimensionale, calculatorul şi internetul, Enciclopedia Encarta, aplicaţia Google Earth sisteme 

de navigaţie GPS. Aplicaţii pe sisteme informaţionale şi analiza diferitelor modele: hărţi, atlase, 

cartodiagrame, hărţi geopolitice, hărţi digitizate şi aerofotograme. Tehnici ca fotografia aeriană, 

teledetecţia, telecomunicaţiile multimodale în timp real, măsurătorile parametrilor atmosferici 

realizate de sonde, avioane şi sateliţi furnizează informaţii indispensabile acestei lucrări. 

 

Definiţii de lucru. Pentru a deveni operaţionali, se impune definirea preliminară a 

termenilor-cheie folosiţi în lucrare. Este o operaţie de dezambiguizare şi circumscriere cât mai 

exactă a sensului în care urmează să fie folosiţi. 

Atmosfera. Chiar dacă 97% din masa atmosferei este concentrată până la înălţimea de 29 

km (Posea, Armaş, 1998, p.160), împărţirea atmosferei pe cinci straturi, ultimul, exosfera, 

începând de la 700-1000 km, este larg acceptată. Amestecul gazos din care este constituită 

atmosfera, până la altitudinea de la 90 km, este sub formă moleculară, dar continuă să existe sub 

formă atomică până la 10 000 km, unde densitatea atomilor de hidrogen devine similară cu a 

spaţiului interstelar (ibidem, 162-163). Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI), care 

                                                             
34

 „Un atractor este un stadiu, un punct sau un comportament de echilibru spre care se orientează un sistem 

atunci când se ia în considerare factorul timp” (Armaş, 2006, p. 225). 
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reglementează standardele în aeronautică şi astronautică, a adoptat ca graniţă între atmosferă şi 

spaţiul extern aşa-numita linie Karman, situată la altitudinea de 100 km. Această altitudine este 

considerată ca limita care desparte spaţiul aeronauticii de spaţiul astronauticii
35

.  

Lucrarea de faţă studiază potenţialul geostrategic al atmosferei, de aceea, atât aviaţia, cât 

şi vehiculele aerospaţiale prezintă cel mai ridicat interes. Mijloacele aviatice clasice evoluează în 

atmosfera inferioară, însă azi avioanele de mare altitudine zboară în stratosferă, iar avionul 

experimental X-15, încă din 1960 evolua la aproape 100 km altitudine, deasupra mezosferei. 

Între 80 şi 450 km altitudine se află şi stratele ionizate D, E, F, care au proprietatea de a reflecta 

undele radio, permiţând comunicaţiile între locaţii situate la mare distanţă, fără intermediul 

releelor terestre. Naveta spaţială, un alt tip de avion-rachetă, este plasată pe orbite variind între 

300 şi 600 km. Dintre orbitele satelitare, cele mai semnificative sunt orbitele joase (Low Earth 

Orbit sau LEO), situate între 160 şi 2 000 km şi orbitele medii (Medium Earth Orbit = MEO), 

situate la o altitudine de cca. 10 000 km, deci fără să depăşească limita de disipaţie în spaţiu a 

atomilor de hidrogen, situată la cca.10 000 km. Mai există şi sateliţii geostaţionari (Geostationary 

Earth Orbit = GEO), cu orbite foarte înalte, de 35 800 km, depăşind, astfel, limitele general-

acceptate ale atmosferei superioare. Aceştia sunt utilizaţi pentru transmisiunile televizate în 

direct, şi observarea suprafeţei terestre, inclusiv în scopuri militare. Însă gama cea mai 

diversificată de utilizare, şi cele mai numeroase  misiuni şi programe, sunt asigurate de sateliţii 

amplasaţi pe orbite joase:  sateliţi meteorologici, sateliţi cu programe de monitorizare a mediului 

(măsurători asupra stratului de ozon, monitorizarea incendiilor terestre, a despăduririlor, a 

atacurilor patogene asupra culturilor agricole etc.), cartografiere a suprafeţei terestre, observare 

în scopuri militare, transmisii de date etc., în timp ce sistemele de poziţionare globală, GPS şi 

Glonass utilizază sateliţi MEO
36

. 

Analiza raportului dintre altitudinea orbitală şi suprafaţa terestră acoperită evidenţiază că 

o gamă cvasicompletă de servicii pot fi furnizate de sateliţi LEO. Astfel, de la înălţimea de 500 

km un satelit situat deasupra unuia din poli acoperă suprafaţa unei calote echivalente cu zona 

polară; de la 2000 km altitudine, calota s-ar extinde până la latitudini temperate (45-50
0
 lat.); iar 

                                                             
35

 The 100 km Boundary for Astronautics, Fédération Aéronautique Internationale Press Release, 24 June 

2004. http://www.fai.org/press_releases/2004/documents/12-04_100km_astronautics.doc. Retrieved on October 30 

2006.  Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line. 
36

 După Constanţa Trufaş (coord.), Atlasul geografic al lumii, Cartographia, Budapesta, 2007, planşa de la 

p.139; Kruczynski, Leonard R. "Artificial Satellite." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD], par.VI, “Satellite orbits”. 

Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 

All rights reserved. De asemenea, http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit. 

http://www.fai.org/press_releases/2004/documents/12-04_100km_astronautics.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
http://www.fai.org/press_releases/2004/documents/12-04_100km_astronautics.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
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un satelit situat la 7000 km altitudine, acoperă o calotă extinsă din zona polară până la unul 

dintre tropice.
37

 Prin urmare, toate categoriile de sateliţi au importanţă geostrategică, inclusiv cei 

amplasaţi pe orbite joase. Sateliţii amplasaţi pe cele mai înalte orbite, (de la 35 0000 km până la 

100 000 km şi chiar mai mult), depăşind, astfel, limitele recunoscute ale atmosferei superioare, 

sunt relativ puţini şi au ca sarcini prioritare cercetări fundamentale privind magnetosfera şi 

vântul solar, radiaţia solară şi cosmică. 

S-a conturat, astfel, următoarea definiţie de lucru a atmosferei: acea parte a învelişului 

gazos al Pământului în care evoluează mijloacele aeronautice în atmosfera joasă şi mijloacele 

astronautice în atmosferea înaltă. Adică spaţiul cuprins între suprafaţa topografică şi o limită 

superioară situată între 500 şi 1000 km pentru LEO şi 1000 – 10000 km pentru MEO, dar care 

poate merge până la 17 000 km (sateliţii GPS) şi chiar 35 000 km (sateliţii geostaţionari, 

întrebuinţaţi pentru. telecomunicaţii). În acest interval evoluează ceea ce am numit, într-o 

expresie sintetică, „tehnologiile geostrategice”: aviaţie, baloane, sonde, rachete balistice, 

rachete meteorologice, avioane stratosferice, navete spaţiale, sateliţi, staţii spaţiale. 

Din atmosferă, în accepţiunea de mai sus, face parte şi spaţiul apropiat, acea regiune 

situată între 20 şi 1000 km, cuprinzând stratosfera, mezosfera şi termosfera. Spaţiul apropiat 

poate fi definit mai sugestiv în raport cu mediul de deplasare al vehiculelor aerospaţiale, ca fiind 

situat deasupra altitudinii de zbor a aviaţiei civile, dar sub orbitele sateliţilor. În acest interval 

altimetric evoluează baloanele meteorologice, baloanele de agrement, şi zmeele, rachetele-

sondă
38

. 

 

Geostrategia este un termen utilizat în trei sensuri de bază: 1) ca “dimensiune a 

geopoliticii”, ca şi geoeconomia, (Chauprade, Thual, 2003, p.415); 2) ca ansamblu de factori 

geopolitici şi strategici care caracterizează o anumită arie geografică; şi 3) ca strategie 

guvernamentală bazată pe geopolitică, sau tip de politică externă ghidată în principal de factorii 

geografici şi care implică planificări politice şi militare
39

. 

                                                             
37

 Cf. Mircea Peahă (coord.), Atlas geografic general, Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, p.9. 
38

 http://en.wikipedia.org/wiki/Near_space; http://www.globalnearspace.com/index.shtml. “With the 

exception of the lunar flights of the Apollo program, and the sub-orbital flights of the Mercury program and the X-

15 and SpaceShipOne rocket planes, all human spaceflights have been in LEO, including all Space Shuttle and space 

station missions. The altitude record for a human spaceflight in LEO was Gemini 11 with an apogee of 1,374.1 km”. 

Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit. 
39

 http://www.answers.com/topic/geostrategy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Near_space
http://www.globalnearspace.com/index.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program
http://en.wikipedia.org/wiki/Sub-orbital_spaceflight
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_program
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_X-15
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_X-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Scaled_Composites_SpaceShipOne
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_plane
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_spaceflight
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_station
http://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_11
http://en.wikipedia.org/wiki/Apsis
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
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Oricum, conceptul de geostrategie este puternic legat de domeniul geografiei. Mulţi 

geostrategi şi geopoliticieni sunt şi geografi: Ratzel, Mackinder, Mehedinţi, Haushofer, Ancel 

ş.a. Anumiţi geopoliticieni merg până acolo încât, preluând o sentinţă al lui Herder, afirmă că 

“geografia este mama strategiei”
40

, deci, geostrategia ar indica „potenţialului de control al 

diferitelor regiuni” (Dobrescu, Bârgăoanu, 2001, 9, în 

http://www.scribd.com/doc/6752322/Geopolitica). 

Analizând trei termeni cu care operează în mod curent geopoliticienii, Zbigniew 

Brzezinski a ajuns la concluzia că: geopolitica reflectă combinaţia de factori geografici şi politici 

care determină situaţia unui stat sau a unei regiuni, prin prisma impactului geografiei asupra 

politicii; strategia se referă la aplicarea setului de măsuri prevăzute într-un plan cuprinzător şi 

coerent pentru atingerea unui scop central sau realizarea de avantaje strategice cu valoare 

militară, iar geostrategia uneşte consideraţiile strategice cu cele geopolitice
41

. 

Alte două abordări reliefează perspectiva însuşită de lucrarea de faţă asupra geostrategiei, 

punând în valoare două însuşiri importante ale acestui concept: geostrategia ca doctrină 

caracteristică pentru secolul XX şi geostrategia ca doctrină cu aplicabilitate la scară planetară, nu 

doar la nivel statal sau regional. Astfel, Lim Joo-Jock afirmă că  termenul de “geostrategie” este 

adesea utilizat, în înţelesul curent, în context global, desemnând luarea în considerare a 

distribuţiei a uscatului şi a mării la nivel planetar, distanţele şi accesibilitatea, între alţi factori 

avuţi în vedere pentru a planifica şi acţiona strategic
42

. Iar Andrew Gyorgy, specialist în relaţii 

internaţionale şi politică externă, afirmă că “o ştiinţă numită «geostrategie» ar fi inimaginabilă în 

orice altă perioadă decât a noastră; este un produs caracteristic pentru turbulenta politică 

mondială a secolului XX”
43

. 
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 Colin S.Gray, Geoffrey Sloan Geopolitics, Geography and Strategy. London and Portland, Oregon: 

Frank Cass. (November 30, 1999), p. 3. 
41

 “The words geopolitical, strategic, and geostrategic are used to convey the following meanings: 

geopolitical reflects the combination of geographic and political factors determining the condition of a state or 

region, and emphasizing the impact of geography on politics; strategic refers to the comprehensive and planned 

application of measures to achieve a central goal or to vital assets of military significance; and geostrategic merges 

strategic consideration with geopolitical ones.” Brzezinski, Zbigniew, Game Plan: A Geostrategic Framework for 

the Conduct of the U.S.–Soviet Contest. Boston: The Atlantic Monthly Press, 1986, p. xiv, subl. mea, C.F. 
42

 “It is recognized that the term 'geo-strategy' is more often used, in current writing, in a global context, 

denoting the consideration of global land-sea distribution, distances, and accessibility among other geographical 

factors in strategic planning and action...” Lim Joo-Jock, Geo-Strategy and the South China Sea Basin) Singapore: 

Singapore University Press, 1979, p. 4. Ultimele două sublinieri, cu litere bold, îmi aparţin. 
43

 “A science named "geo-strategy" would be unimaginable in any other period of history but ours. It 

is the characteristic product of turbulent twentieth-century world politics.” Andrew Gyorgi, The Geopolitics of War: 

http://www.scribd.com/doc/6752322/Geopolitica
http://www.answers.com/topic/colin-s-gray
http://www.answers.com/topic/november-30
http://www.answers.com/topic/1999
http://www.answers.com/topic/zbigniew-brzezinski
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Iată motivele pentru care considerăm compatibilă aplicarea termenului de geostrategie la 

nivelul atmosferei, înveliş planetar, global, a cărui „cucerire” s-a realizat tocmai în „turbulentul 

secol XX”, pe care am putea să-l numim secolul geostrategiei, cu mijloace pe care le vom numi 

„tehnologii atmosferice” sau „tehnologii geostrategice”, pe care le-am indicat mai sus. Este 

secolul în care Mehedinţi consideră că civilizaţia umană a intrat în „faza atmosferică”. 

 

Dispozitiv geopolitic = „concept central al metodei geopolitice”. Rolul unui dispozitiv 

„este de a da seamă de modul de organizare şi de ierarhizare al priorităţilor şi obiectivelor fixate 

de către o ţară în comportamentul său şi situările sale geopolitice (Chauprade, Thual, 2003, 

p.406). Iau termenul de dispozitiv într-un sens mai larg decât autorii Dicţionarului  citat. În 

măsura în care, încercuirea şi contraîncercuirea constituie printre cele mai importante obiective 

ale dispozitivelor geopolitice (cf. ibidem, p. 409), atmosfera - cel mai larg şi exterior „inel” 

geosferic - are potenţialul unui dispozitiv geopolitic care oferă posibilitatea unei încercuiri la 

nivel planetar, dominând, „de sus”, dispozitivele geopolitice continentale şi maritime. 

  

Globalizare este termenul anglo-saxon pentru procesul care, în literatura franceză de 

specialitate, se numeşte „mondializare”, adică „schimbul generalizat între diferitele zone ale 

planetei” (Chauprade, Thual, 2003, p.459). Autorii citaţi consideră că mondializarea este un 

fenomen care s-a mai manifestat şi în trecut (lumea feniciană, lumea romană, republicile italiene 

medievale). Ceea ce nu au evidenţiat autorii, este un amănunt foarte interesant: toate aceste 

civilizaţii au fost talasocraţii; putere lor politică s-a orientat pe dominarea mării! S-ar părea, prin 

urmare, că mondializarea este un proces care, pentru a se declanşa şi împlini, are nevoie de o 

civilizaţie sprijinită pe un element „fluid”: marea. De ce nu am formula ipoteza că mondializarea 

contemporană, desfăşurată nu la scara unei micro-lumi, cum era Mediterana, ci la scară 

planetară, ca fenomen „care a luat amploare abia după sfârşitul celui de Al Doilea Război 

Mondial şi nu a fost resimţit cu mare acuitate decât după căderea sistemului sovietic” (p.459) a 

fost potenţată tocmai de cucerirea şi dominarea atmosferei (alt element fluid), de către noile 

puteri aeriene, constituite din necesităţile ultimului război mondial, precum şi ale dominării 

                                                                                                                                                                                                    
Total War and Geostrategy (1943) The Journal of Politics 5 (4): 347–362, subl. mea, C.F. 

http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3816(194311)5%3A4%3C347%3ATGOWTW%3E2.0.CO%3B2-0. 

 

 

http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3816%28194311%295%3A4%3C347%3ATGOWTW%3E2.0.CO%3B2-0
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spaţiului, în „era cosmică”? Mai mult, nu putem să nu observăm că accelerarea procesului de 

mondializare s-a produs, aşa cum arată autorii, după căderea sistemului sovietic, adică a unei 

puteri de tip continental, sau în orice caz, cu bază continentală (celebra „pivot area”). Este posibil 

ca „verticalizarea” civilizaţiei, specifică epocii contemporane, proiectarea ei nu în spaţiul 

bidimensional, ca până acum, ci într-unul tridimensional, să fie legate tot de achiziţiile 

tehnologice care au permis zborul atmosferic şi spaţial. 

Prin urmare, pe parcursul acestei lucrări procesul globalizării va fi pus permanent în 

corelaţie cu competiţia tehnologică în domeniul mijloacelor de explorare şi dominare aeriană şi 

spaţială, cu dezvoltarea telecomunicaţiilor cu logistică satelitară, adică a „tehnologiilor 

atmosferice”. 

 

Relevanţa didactică a temei de cercetare. Studierea învelişului atmosferic din 

perspectivă geostrategică pune în evidenţă o multitudine de teme cu potenţial educativ, 

susceptibile de a fi transpuse conţinuturi didactice şi experienţe de învăţare. Câteva exemple: 

structura şi funcţiile atmosferei, cucerirea spaţiului aerian şi a spaţiului cosmic, inventatori şi 

invenţii în aeronautica românească, piloţi şi aviatori renumiţi, explorări şi descoperiri geografice 

efectuate cu baloane sau avioane (zonele polare, Alpii, cascada Angel, Sahara etc.) interacţiunea 

atmosferei cu oceanul şi cu uscatul, rolul acesteia în circuitul apei, imaginile satelitare şi 

meteorologia sinoptică, importanţa stratului de ozon, emisiile de carbon şi încălzirea globală, 

poluanţii şi atmosfera, cartografierea suprafeţei terestre cu ajutorul teledetecţiei satelitare, 

sateliţii de navigaţie şi Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) (orientarea şi localizarea cu 

ajutorul dispozitivelor GPS), aplicaţia Google Earth, telefonia mobilă. 

După cum se poate constata, aceste problematici sunt extrem de actuale, prezintă şi un 

interes practic pe lângă cel strict ştiinţific, iar prin conexiunea cu valoarea/aspectul 

environmental al mijloacelor de monitorizare a atmosferei, sunt în măsură să suscite o 

sensibilitate faţă de cunoaşterea şi prezervarea mediului înconjurător. 

 

Încheind această introducere, adresez mulţumiri îndrumătorului ştiinţific al acestei 

lucrări, prof. univ. dr. Nicoleta Ionac, care a vegheat discret dar eficient la ţinuta ştiinţifică a 

acestei lucrări, oferindu-mi sugestii valoroase şi căreia îi datorez ideea privind această temă de 

cercetare. Fără propunerea domniei sale, lucrarea ar fi arătat cu totul altfel. 
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Mulţumesc, de asemenea, tuturor celor care m-au ajutat efectiv ori s-au oferit să mă ajute 

cu referinţele bibliografice cerute. 

  

&&& 

 

  

 

Notă: citatele cu referinţe la titluri de reviste şi cărţi în limba engleză, sau la 

enciclopediile virtuale publicate pe internet, din care sunt reproduse pasaje în limba română, au 

fost redate în traducere proprie. În paralel, am reprodus în nota de subsol textul în original  de 

câte ori am considerat necesar. 
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Capitolul I 

ATMOSFERA – SPAŢIU DESCHIS. 

STRUCTURA ATMOSFEREI CA DISPOZITIV GEOPOLITIC 

 

 

1) Conţinutul cultural al amosferei 

 

Analizele de geografie teoretică disting, între caracteristicile spaţiului geografic, alături 

de formă, localizare, direcţie, dimensiuni, diferenţieri regionale, un conţinut natural, alături de un 

conţinut cultural. Dacă „orice spaţiu are un conţinut natural şi cultural” (Armaş, 2006, 27), vom 

vedea că luarea în considerare a conţinutului cultural al atmosferei, sau schiţarea unei 

antropologii a atmosferei, este nu numai legitimă, dar şi cu un substanţial profit pentru cercetarea 

întreprinsă aici. 

Dintotdeauna atmosfera a însemnat pentru oameni, dincolo de modul ei fizic de 

manifestare, acea regiune superioară, opusă domeniului terestru, teluric, descrisă în termeni de: 

„susul”, „cerul”, „celest”, „uşor”, „locuinţă a păsărilor”, „lăcaş al zeilor”, „lumea îngerilor”, 

locuită de „zmei” şi „dragoni”, „casa norilor şi a ploilor”, „căile carului Sfântului Ilie”, „cort 

ceresc” întins de Creator peste Pământ. De asemenea, şi în imaginarul curent, nu doar cel 

mitologic, ideea de spaţiu diafan, de loc înalt, curat, vântos, loc al cotemplaţiei, al reveriei, deci 

al libertăţii nemărginite, au fost şi sunt asociate frecvent cu domeniul atmosferic. 

În mitologia indiană, „zeul legător” Varuna este înfăţişat printr-o serie de atribute 

„atmosferice”. „El este...«vizibil pretutindeni»..., «a despărţit cele două lumi»..., «vântul este 

răsuflarea lu»..., Mitra şi el «...se fac simţiţi în primul bubuit al tunetului şi lasă ploaia să cadă 

din Cer...»” (Eliade, 1994, 120). Mai mult, Varuna este „«cel cu o mie de ochi», formulă mitică 

ce se referă la stele...”, „vede şi ştie tot, pentru că domină Universul din lăcaşul său sideral” 

(ibid., 121). Astăzi, sateliţii - succedanee ale zeului Varuna - văd şi ştiu tot, asigură 

telecomunicaţiile planetare şi transmit neîntrerupt datele culese din atmosferă şi de pe suprafaţa 
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Pământului. Etimologiile propuse pentru explicarea numelui acestui zeu, reprezentat iconografic 

cu o funie în mână: fie din „a acoperi, a închide”, fie din „ a lega”, „curea, funie”, fie din „a 

înşira, a lega, a broda  (cf. ibid., 119), trimit la caracteristici ale atmosferei: învelişul aerian este 

cel care acoperă şi „închide” celelalte învelişuri planetare. Un alt „zeu legător” este Indra, iar 

„laţul” său este atmosfera (cf. ibid., p.125). Înfăşurând Pământul ca un laţ, atmosfera îl „leagă” 

simbolic. Este o imagine care facilitează percepţia unitară a Pământului, având şi o bază reală: în 

lipsa ei, Pământul şi-ar pierde, odată cu căldura relativ uniform distribuită pe suprafaţa lui, apa în 

stare lichidă, complexul climatic zonal, şi cvasitotalitatea învelişului biosferic. Înfăşurând, într-

un fel, celelalte învelişuri pământeşti, atmosfera îşi relevă una din funcţiile ei importante, aceea 

de înveliş unificator. Atmosfera ca principiu integrator, „liant” al unităţii planetare. În acelaşi 

timp, ea constituie o interfaţă între lumea terestră şi lumea celestă, între spaţiul pământesc şi 

spaţiul cosmic, prefigurându-se încă de pe acum valoarea ei geostrategică. „În speculaţia indiană, 

de exemplu, aerul (vāyu) «a ţesut» Universul, legând ca printr-un fir lumea aceasta cu lumea 

cealaltă, precum şi toate fiinţele laolaltă..., aşa cum răsuflarea (prāna) «a ţesut» viaţa umană” 

(ibid., 142). Prin elementul aer, aceşti zei atmosferici „înlănţuie” celelalte stihii cosmice
44

, care 

altfel s-ar risipi, aşa cum, în mod analog, sufletul bolnavului s-ar risipi, fugind din trup, dacă 

şamanul tungus nu l-ar prinde cu lasoul şi l-ar readuce înapoi (cf. ibid., 135). 

Dacă asigură respiraţia, aerul atmosferic face posibilă şi vorbirea. Odată cu prima silabă 

rostită, sunetul din cavitatea vocală interioară se propagă în aerul exterior, fondând astfel 

comunicarea interumană. Într-un mediu vid, lipsit de aer, nu poate exista comunicare verbală pe 

cale naturală. Aceasta se desfăşoară prin aer, deoarece laringele şi cavitatea bucală care 

modulează sunetele funcţionează numai în mediul aerian. Informaţia codificată este un element 

indispensabil comunicării. Potrivit teoriei comunicării, „...informaţia trebuie considerată ca o 

combinaţie de semnale şi simboluri. Semnalele ne pot duce cu gândul la undele sonore pe care le 

emitem în actul vorbirii sau la undele radio”. (Armaş, 2006, 122). Analogia dintre mediul aerian 

la nivel planetar şi cel la nivel individual nu se opreşte aici: „în procesul de comunicare trebuie 

să se ţină cont de spaţiul personal. Orice persoană este înconjurată de un spaţiu, asemenea unui 

«balon de aer», care o separă de ceilalţi, dându-i un sentiment de siguranţă. Pentru majoritatea 

                                                             
44

 În concepţia cosmologică indiană, substanţele sunt „ţesute” una pe cealaltă, trecerea de la grosier la subtil 

fiind strict gradată: apa este ţesută pe aer, aerul pe „Lumile Celeste”, iar acestea pe „Lumile Soarelui”), până la 

Brahma, în care totul se resoarbe (după Bŗhadāraņiaka Upanişad (III, 6,1), în Mircea Eliade, Mefistofel şi 

androginul, Editura Humanitas, Bucureşti, 1965, cap. IV, par. „India: frânghii cosmice şi ţesătură pneumatică”, 

165). 
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oamenilor, acest spaţiu se întinde până la 40-60 cm în jurul corpului” (ibid., 127). Am putea 

spune că, aşa cum aparatul fonator (piept, laringe, cavitate bucală) este cutia de rezonanţă a 

omului, atmosfera reprezintă „cutia de rezonanţă” a planetei, constituindu-se într-un spaţiu al 

comunicării prin excelenţă: prin unde sonore în stratul de aer dens de lângă sol, respectiv prin 

unde radio în atmosfera înaltă. Este surprinzător cum necesităţile interumane de comunicare la 

mare distanţă, inclusiv între o staţie terestră şi una situată într-o navă aeriană sau spaţială, au fost 

înlesnite de proprietăţile „balonului de aer” constituit de atmosfera Pământului! 

Acest conţinut cultural relevă o serie de caracteristici esenţiale pentru a înţelege motivul 

pentru care vom considera atmosfera ca un „atractor” temporal. Omul, care aspiră în mod 

„natural” şi constant spre înălţimi, spre cer, spre imponderabil, caută regiunile aerisite, văduhul, 

cerul, „regatul aerian”), face din atmosferă un atractor de tip spaţial. Iar, după cum vom arăta în 

continuare, la această funcţie se va adăuga şi aceea de atractor temporal. „Spaţialitatea care 

generează temporalitate” poate constitui un proces explicativ deosebit de interesant pentru 

procesele istorice. În concluzie, analiza conţinutului cultural a decelat, ca funcţii principale: 

atmosfera ca înveliş integrator şi atmosfera ca mediu al comunicării, care întreţine „respiraţia 

spirituală” în relaţiile inter-umane şi atmosfera ca atractor (vezi infra). Deşi „închide” (înfăşoară) 

geosferele inferioare, ea se deschide spaţiului nemărginit. Totodată, reprezintă un spaţiu al 

respiraţiei, al libertăţii de mişcare şi de exprimare, al reveriilor zborului
45

, ceea ce explică de ce 

funcţionează ca un atractor spaţial (al aspiraţiilor umane). 

 

 

2) Atmosfera – învelişul protector al Pământului. 

    Structură şi compoziţie 

 

Simion Mehedinţi (1994), a atribuit fiecăruia dintre cele patru învelişuri ale Terrei câte o 

funcţie specifică. Dacă scoarţa terestră este „placa de înregistrare” a agenţilor externi, hidrosfera, 

„acumulator şi distribuitor de energie”, biosfera, un „câmp de interferenţă al energiilor din toate 

celelalte învelişuri, atmosfera joacă rol de „filtru al energiei solare” (cf. Terra, II, 213). Această 

funcţie poate fi pusă în evidenţă cunoscând structura şi compoziţia atmosferei. De asemenea, 
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  Gaston Bachelard, Aerul şi visele. Eseu asupra imaginaţiei mişcării. 
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cunoaşterea proprietăţilor fiecărui strat atmosferic facilitează înţelegerea problemelor de 

aeronautică, astronautică, valoarea lor strategică. 

Atmosfera (gr. άτμός = vapori, abur) este cea mai exterioară dintre geosferele care 

alcătuiesc planeta noastră, dacă includem magnetosfera, pe care unii autori o consideră parte a 

atmosferei. Dincolo de aceasta, nu se mai poate vorbi de geosfere. Mediul gazos pe care îl 

numim atmosferă, foarte probabil de origine endogenă (oxigenul eliberat de plantele verzi, alte 

gaze din emanaţiile vulcanice şi dezintegrarea radioactivă) formează un înveliş fluid de formă 

sferoidală, menţinut în jurul Pământului de gravitaţia terestră şi se roteşte odată cu acesta. 

Atracţia lunară antrenează atmosfera în fluctuaţii mareice sub forma unor unde foarte largi, care 

se propagă împrejurul Pământului şi se traduc în variaţii ale grosimii acesteia. 

Atmosfera este învelişul cu cea mai mică inerţie din întreg geosistemul. Diferenţa de forţă 

inerţială dintre atmosferă şi hidrosferă, sau dintre atmosferă şi uscat, stă la baza mecanismelor de 

reglare-autoreglare climatică, generând procese de distribuţie a energiei calorice la nivel planetar 

şi regional. Inerţia minimă a atmosferei polare creează adevărate „porţi deschise” pentru agenţii 

extraatmosferici (radiaţii calorice şi luminoase, particule încărcate electric etc.), permiţând un 

maximum de expunere faţă de aceştia la limita ei superioară, dar filtrând anumite benzi de 

radiaţie. Parametrii fizici cunosc variaţii foarte mari în intervale scurte de timp, fluxurile 

materiale şi energetice se integrează unor cicluri rapide, „memoria” sistemului angajează un 

număr mare de interacţiuni cu propriile subsisteme sau cu componente ale celorlalte învelişuri 

într-un timp scurt, buclele de răspuns configurate de sistem se închid într-un timp mult mai scurt. 

De aceea, atmosfera constituie un mediu al schimbărilor rapide, care se propagă cu 

repeziciune asupra celorlalte învelişuri. O erupţie solară, de exemplu, generează după numai 1-2 

zile (Posea, Armaş, 129) perturbaţii geomagnetice în zonele polare, care duc la perturbaţii 

atmosferice, deformarea frontului polar arctic, expandarea masei de aer şi generarea unui ciclon 

deasupra oceanului, care va începe deplasarea spre est, generând schimbări drastice ale vremii
46

. 

Starea inerţială minimă a atmosferei este, de asemenea, evidenţiată de procese curente, cum ar fi 

fluxurile radiative. Radiaţia solară directă încălzeşte rapid suprafaţa subiacentă. Dacă aceasta are 

un conţinut ridicat de umiditate, o parte din ea va fi evaporată şi antrenată într-un ciclu convectiv 

care duce la formarea norilor. Însă un strat noros interpus între razele soarelui şi suprafaţa 

terestră micşorează radiaţia directă şi măreşte radiaţia difuză, iar noaptea, acelaşi strat de nori 
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 Cf. Drăgan, Airinei, 1993, p.280, sintetizând cercetări ale lui V. Bucha, 1978. 
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funcţionează ca un ecran protector, micşorând răcirea radiativă (contraradiaţia atmosferei), ceea 

ce are ca rezultat scăderea mult mai lentă a temperaturii. 

Atmosferea este un mediu care manifestă o anizotropie accentuată, având valori mari ale 

presiunii şi densităţii la contactul cu solul şi foarte mici la partea superioară. Pe baza variaţiilor 

de presiune, temperatură, densitate, nivelul de coeziune a materiei (molecular, atmomic, 

subatomic), dinamică internă în profil vertical, se disting 5 straturi componente: troposfera, 

stratosfera, mezosfera, termosfera, exosfera, despărţite între ele prin patru mici benzi de 

discontinuitate: tropopauza, stratopauza, mezopauza şi termopauza. 

Troposfera se desfăşoară de la suprafaţa solului până la o înălţime de 8 km la poli şi 18 

km la Ecuator. Conţine 80 % din masa atmosferei (Posea, Armaş, 163), cea mai mare cantitate de 

vapori şi este sediul fenomenelor meteorologice produse ale dinamicii maselor de aer şi a  

fronturilor atmosferice, a perturbaţiilor ciclonale şi anticiclonale. 

Aerul din troposferă conţine azot 78%, oxigen 21 % şi mici cantităţi de alte gaze: dioxid 

de carbon (CO2), argon (Ar), metan (CH4), oxid de azot (N2O). Vaporii de apă fac parte, de 

asemenea, din compoziţia aerului, dar cu mari diferenţieri regionale în privinţa concentraţiei
47

. 

Troposfera conţine cantităţi mari de particule solide în suspensie (aerosoli), de exemplu praf sau 

cenuşă vulcanică. Particulele de cenuşă vulcanică pot “gripa” motoarele avioanelor cu reacţie, 

ducând la accidente grave. 

Temperatura aerului în troposferă scade cu altitudinea, în general după un gradient de 

6,4
0 

C/1000 m (Posea, Armaş, 163), astfel că la limita ei superioară atinge -50…-60
0
C (în 

tropopauză). Tot în tropopauză şi la nivelul inferior al stratosferei acţionează aşa-numiţii “jet 

streams”, curenţi de aer tubulari, aplatizaţi (Posea şi colab, 1986), cu lungimi de mii de km, 

lăţimi de 300-500 km şi grosimi de 5-7 km  (Todiraş, 1999), remarcabili prin vitezele mari ale 

vântului, între 150 şi 400 km/h, şi chiar până la 450 km/h. Curenţii jet se deplasează de la vest la 

est între zonele tropicale şi cele temperate, concentrându-se “mai ales spre centrul culoarului 

vânturilor de vest din troposfera înaltă” (Posea, Armaş, 169). Traseele şi viteza curenţilor jet 

trebuie cunoscute cu precizie, pentru siguranţa navigaţiei aeriene, deoarece supersonicele zboară 

la 9 000 – 11 000 km, exact la altitudinea curenţilor jet din zona temperată. De exemplu, 
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 Cf. Ahrens, C. Donald. "Meteorology." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft 

Corporation, 2006. 
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„curenţii jet subtropicali apar la 30-35
0
 latitudine N şi S (iarna), iar curenţii jet polari, la cca. 60

0
 

latitudine” (ibid.). Unii piloţi folosesc energia curenţilor jet pentru a economisi combustibil. 

Fiind stratul cel mai dens, troposfera oferă cea mai bună portanţă pentru aparatele de 

zbor, dar având în vedere valoarea maximă a forţei „g”, constituie şi porţiunea cea mai dificilă 

pentru obţinerea vitezei de evadare de către motoarele rachetelor destinate spaţiului cosmic. 

În stratosferă, cuprinsă între tropopauză şi 50 km altitudine, turbulenţele încetează. 

Multe avioane comerciale cu reacţie zboară în stratosferă datorită stabilităţii ei deosebite, 

evitând, astfel, turbulenţele din troposferă
48

. Datorită absorbţiei radiaţiei infraroşii emisă de 

suprafaţa terestră, temperatura aerului în stratosferă creşte uşor până la 40 km altitudine (unde 

atinge - 40
0
C), apoi, prin absorbţia ultravioletelor în stratul de ozon, creşte mai susţinut, până la 

limita ei superioară, unde atinge în jur de 0
0 

C (Posea, Armaş, 163). 

Între 20 şi 35 km, ozonul, o formă alotropică a oxigenului prezentă şi în troposferă, mai 

ales în zonele cu frecvente descărcări electrice, atinge concentraţia maximă, formând un strat 

destul de bine individualizat. “Ozonizarea este un…proces determinat de interacţiunea dintre 

atmosferă şi radiaţia solară” (ibid., 297), mai precis, ultravioletele transformă oxigenul biatomic 

în oxigen triatomic prin efectul fotochimic. Concentraţia stratului de ozon variază cu altitudinea, 

atingând un maximum în zonele polare, unde ultravioletele pătrund mai adânc, şi cu anotimpul , 

vara grosimea lui fiind mai mare (idem). Nociv pentru respiraţia oamenilor, în stratul de aer de 

lângă sol, el este benefic în stratosferă. “Ozonul devine un factor hotărâtor în procesul de 

menţinere a vieţii, prin reţinerea radiaţiei ultraviolete mai scurte de 290 nm şi prin dozarea 

corespunzătoare a ultravioletului din domeniul 290-340 nm (UV-B). Totodată, el contribuie 

astfel la reglarea temperaturii din stratosferă (prin absorbţia radiaţiei infraroşii ce vine de la sol şi 

a radiaţiei solare), cu implicaţii în circulaţia atmosferei şi în menţinerea stabilităţii climatului 

terestru” (ibid., 298). Stabilitatea stratului de ozon depinde de factori naturali şi antropici. 

“În ozonosferă au loc în mod natural procese generatoare şi destructoare de ozon, care se 

echilibrează. Distrugerea naturală a ozonului se datorează monoxidului de azot provenit iniţial 

din combinarea atomilor liberi de azot şi oxigen, rezultaţi din fotodisocierea gazelor respective, 

care atacă moleculele de ozon” (Todiraş, 1999, art. ozon). Anumite activităţi antropice, 
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intensificate în deceniile 8 şi 9 ale secolului XX, au deteriorat acest echilibru natural. Eliberarea 

în atmosferă a unor compuşi chimici ai azotului, oxigenului, clorului, bromului a dus la scăderea 

sensibilă a concentraţiei ozonului din acest strat, ozonosfera. Astfel, utilizarea pe scară tot mai 

largă a îngrăşămintelor azotoase, prin procesele de denitrificare, eliberează în atmosferă oxizi 

nitrici cum ar fi N2O2, care ajunge până la l00 km altitudine şi se combină cu oxigenul liber, 

rezultând monoxidul de azot (NO), care atacă ozonul (idem). Reacţiile chimice care conduc la 

disocierea ozonului prin combinarea cu oxizi de azot sunt descrise (Posea, Armaş, 299) după 

cum urmează: 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO2 + O → NO + O2 

Dacă dioxidul de azot se combină cu  radicalul liber HO, are loc reacţia: 

NO2 + HO → HNO3 

Acidul azotic astfel format, ajuns în troposferă, este spălat de precipitaţii, însă o parte 

poate fi fotodiscociat de radiaţia solară, reluându-se lanţul catalitic: 

   HNO3 + hν → HO + NO2 

Compuşii cei mai agresivi pentru ozonul atmosferic sunt clorofluorcarburile (CFC), care 

dau  80% din clorul existent în stratosferă, şi halogenurile, din cauza marii lor stabilităţi chimice; 

chiar dacă pătrunderea lor este lentă, ajung, mai devreme sau mai târziu în stratosferă (idem). 15-

20% din cantitatea de clor din stratosferă provine din clorura de metil (CH3Cl), eliberată, 

împreună cu bromura de metil (CH3Br) în general prin fermentarea resturilor vegetale din zonele 

umede, dar şi din câmpurile de orez în regim inundat. Or, pe măsura ce cultura orezului câştigă 

teren, în atmosferă ajung cantităţi tot mai mari din halogenurile amintite. “Clorofluorcarburile 

(CFC) sunt o categorie de compuşi organici volatili, descoperită în 1928. Din 1950…sunt 

folosite pe scară productivă largă în electronică, drept agenţi de curăţire, în etalonarea aparaturii, 

în industria pesticidelor şi a produselor farmaceutice…, ca agent propulsor de aerosoli, pentru 

sterilizare, climatizare şi refrigerare...” (Posea, Armaş, 300). 

La distrugerea ozonului, reacţiile catalitice care include hidrogenul contribuie cu cca. 

10% , iar cele desfăşurate pe CFC, cu 20%. Radicalii ClOx (oxizii de clor) antrenează ciclurile 

catalitice: 

  Cl + O3→ ClO + O2 

ClO + O→ Cl + O2 
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O3 + O→ O2 + O2   

(Posea, Armaş, 299-301). 

 

“Un singur atom de clor poate distruge, până ce devine stabil, 100 000 molecule de ozon” 

(Todiraş). Lipsa de reglementare îndelungată a producerii şi eliberării de CFC, a dus la apariţia şi 

stabilizarea unui gol, în stratul de ozon deasupra zonei polare antarctice, ce poate avea consecinţe 

dintre cele mai grave asupra mediului planetar şi a sănătăţii populaţiei. “În anul 1987 s-a 

constatat o scădere cu 50% a ozonului deasupra Antarcticii, faţă de anul precedent, iar întinderea 

delimitată a fost denumită «gaură de ozon», deci zonă unde concentraţia de ozon este scăzută. În 

anul 1992 «gaura de ozon» de deasupra Antarctidei se întindea pe 23,5 mil km
2
. Din 1990 se 

evidenţiază o «gaură de ozon» şi în zona Polului Nord. Scăderea cu 10% a concentraţiei de ozon 

determină o creştere cu 13% a puterii razelor ultraviolete, antrenând o creştere cu 26% a 

incidenţei cancerului de piele, apoi afecţiuni ale ochilor, scăderea sistemului imunitar al 

oamenilor, scăderea randamentelor agricole, îmbătrânirea accelerată a maselor plastice, răcirea 

stratosferei, cu consecinţe încă nedeterminate (Todiraş, ibid.). 

Formarea “găurii de ozon” în vortexul polar antarctic este explicată prin teoria norilor 

stratosferici, care au “suprafeţe deosebit de active ale particulelor de gheaţă pe care se produc 

reacţii chimice intense” (Posea, Armaş, 304). Aceste reacţii, desfăşurate la temperaturi negative 

foarte scăzute “eliberează clorul din «rezervele» inactive, convertindu-l în radicali liberi care 

atacă ozonul” (idem). În timpul iernii polare antarctice (mai-septembrie), aerul foarte puternic 

răcit din stratosferă coboară lângă sol, fiind antrenat de forţa Coriolis în vortexul din jurul 

Polului Sud. În această masă de aer foarte rece, care se menţine şi în timpul primăverii polare şi 

funcţionează ca un centru de înaltă presiune, curenţii de aer au o mişcare descendentă, aducând 

în troposferă aer mai bogat în ozon de la latitudini mijlocii, şi degajând în exterior aer sărăcit în 

ozon şi îmbogăţit în oxid de clor (ClO). Pe de altă parte, temperaturile de până la -80
0
 în partea 

inferioară a stratosferei determină formarea norilor bogaţi în cristale de acid nitric triplu hidratat, 

precum şi a norilor de gheaţă obişnuiţi. Astfel încât clorul din nitratul de clor, sau din acidul 

clorhidric, care la temperaturi normale este inactiv, reacţionează chimic pe suprafaţa norilor 

polari. Deci norii stratosferici au un rol în îndepărtarea oxizilor de azot (NOx), procesul fiind 

numit “denoxificare”. Captând mereu particule de acid clorhidric şi molecule de NO2, norii 

capătă dimensiuni mari, devin foarte grei şi părăsesc stratosfera. Migrând în troposferă, ei 
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transportă şi acidul azotic - procesul de “denitrificare” -, care intensifică denoxificarea (ibid., 

304-305). 

Efectul este că apar “mari cantităţi de oxid de clor (ClO), care în mod normal ar fi fost 

capturate de NO2 şi retransformate în rezerva stabilă ClNO2…” (ibid., 306). “Neputând fi 

îndepărtate, Cl şi ClO formează un ciclul catalitic eficient în procesul de distrugerea ozonului” 

(idem). 

Consecinţele substanţelor antropogene cu impact asupra concentraţiei ozonului se fac 

simţite cu o anumită întârziere, astfel că, după iniţierea unor convenţii, protocoluri şi conferinţe 

internaţionale (Viena 1985, Montreal 1987, Londra 1990, Nairobi, 1991, Copenhaga 1992, 

Kyoto 1997) în privinţa necesităţii diminuării producţiei şi eliberării acestor poluanţi în 

atmosferă, efectele benefice asupra păturii de ozon se vor simţi de-abia după 10-20 de ani (cf. 

Posea, Armaş, 301-302). 

Din punctul de vedere al raporturilor geostrategice, poziţia geografică a unor state faţă de 

lacuna antarctică în stratul de ozon este relevantă. Statele puternic industrializate, mari 

producătoare de substanţe dăunătoare pentru stratul de ozon – dar şi de emisii carbonice, după 

cum vom vedea -, sunt concentrate în proporţie covârşitoare în emisfera nordică. De aici şi o 

anumită indiferenţă, manifestată iniţial de factorii responsabili, înainte ca “dosarul ozonului” să 

se transforme într-un subiect preferat al presei, faţă de un fenomen care nu afectează direct şi 

imediat populaţia statelor respective. Pe când, ţările limitrofe cu brâul vânturilor de vest care 

transportă/aduc şi  mase de aer dinspre Antarctica (sudul Chile, sudul Argentinei, Noua Zeelandă 

şi Australia, Africa de Sud), receptează aer sărăcit în ozon (cf. ibid., 307). 

În stratosferă evoluează avioanele aviaţiei civile care efectuează curse aeriene pentru 

distanţe mijlocii şi mari, precum şi aviaţia militară, cu aparate de mare altitudine, precum U-2 

(SUA) sau E-266M (URSS). 

Deasupra stratosferei, mezosfera se desfăşoară între 50 şi 80 km înălţime. Este stratul în 

care temperatura scade puternic cu înălţimea, atingând în partea superioară valori de -80…-90
0
C. 

În mezosferă se dezintegrează prin ardere meteoriţii, concentraţia de oxigen fiind doar cu 3% 

mai mică faţă de troposferă (Atlas, 2007, p.139). Primele obiecte fabricate de către om, care au 

intrat în mezosferă, au fost rachetele balistice V-2 (idem). Mezosfera este explorată cu ajutorul 

baloanelor-sondă de mare altitudine, sau cu ajutorul rachetelor meteorologice pe traiectorii 

suborbitale. 
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În mezosferă se mai fac simţite diferite tipuri de unde ale troposferei, inclusiv mareice. 

Ele debuşează surplusul de energie dinspre troposferă în stratosferă şi mezosferă, contribuind la 

echilibrul circulaţiei globale
49

. De asemenea, erupţiile vulcanice foarte puternice trimit cantităţi 

mari de cenuşă în stratosferă. Aşa s-a întâmplat în urma erupţiei vulcanilor: Laki, Islanda (1783), 

Tambora (1815), Krakatoa (1883), Mt. Pelee (1902), St. Hellens (1980), Pinatubo (1991). 

Termosfera este un strat cu o înălţime mult mai mare, dar în acelaşi timp mult mai rarefiat decât 

celelalte trei staturi inferioare.  În general, este considerat a fi cuprinsă între 80 şi 700 sau 1000 

km şi chiar peste această înălţime. Unii autori identifică acest strat cu ionosfera, în timp ce alţii 

consideră ionosfera acea parte a termosferei situată între 80 şi 400 km, unde apar straturile 

ionizate D, E, F. Se caracterizează printr-un regim de creştere accentuată a temperaturii cu 

înălţimea, de la temperaturi negative în partea inferioară, la temperaturi de până la 1500–2000
0
C 

şi chiar până la 3000
0
C în partea superioară, unde influenţa solară devine tot mai puternică

50
. În 

intervalul 200-300 km creşterea se atenuează mult, temperatura devenind aproape constantă, dar 

variază în funcţie de activitatea solară şi de alternanţa zi-noapte
51

. 

Acest regim termic specific termosferei, este rezultatul a două procese: pe de o parte, 

fotodisocierea moleculelor de oxigen sub acţiunea ultravioletelor, pe de altă parte, ionizarea 

intensă a oxigenului molecular, a azotului şi a oxigenului atomic (cf. Posea, Armaş, 163). De 

reţinut că spre limita superioară a ionosferei, la cca. 400 km, proporţia gazelor din componenţa 

aerului are modificări minime: 70% azot, 15% oxigen şi 15% ozon (Atlas, 2007, p.139), însă 

aerul deţine aici o pondere de numai 1% din masa totală a atmosferei
52

. 

Bombardamentul intens al radiaţiilor cosmice (razele X) şi solare (ultraviolete) generează 

câteva straturi puternic ionizate pe faţa expusă spre soare: D, E, F, care se divide noaptea în două 
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http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/mesosphere.html&cdp=/windows3.html&edu 
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 “Temperatures in the upper thermosphere can range from about 500° C (932° F) to 2,000° C (3,632° F) 

or higher”, cf.  

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/thermosphere.html&cdp=/windows3.html&frp

=/windows3.html&edu=high. 
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http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/thermosphere_temperature.html&cdp=/windo

ws3.html&edu=high&frp=/windows3.html 
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 Azotul molecular predomină între 90 şi 200 km domină, oxigenul atomic între 200 şi 1100 km (Posea, 

Armaş, 296-297), în timp ce, în termosfera înaltă, “aerul” este compus din atomi de oxigen, de azot şi de heliu. Cf.  

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/thermosphere.html&cdp=/windows3.html&frp=/windo

ws3.html&edu=high. În privinţa dinamicii, şi termosfera este străbătută de unde mareice sau alte perturbaţii ample, 

care antrenează ionii într-o circulaţie în timpul căreia, prin coliziunile cu moleculele gazelor neutre din punct de 

vedere electric, produc curenţi de energie electrică în unele porţiuni ale termosferei (ibidem). 

“Mareele atmosferei pot atinge amplitudini de kilometri. Ele se combină, însă, şi cu fluctuaţia 

magnetosferei în raport cu vântul solar” (Posea, Armaş, 281). 
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http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/thermosphere.html&cdp=/windows3.html&frp=/windows3.html&edu=high
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straturi: F1 şi F2.  Aceste straturi au o importanţă deosebită deoarece au proprietatea de a reflecta 

undele radio, întorcându-le pe Pământ şi făcând posibile comunicaţiile pe mari distanţe. Mai 

importante sunt straturile E şi F. Stratul E, sau Kennely-Heaviside (situat la 90-120 km înălţime), 

reflectă undele lungi, de joasă frecvenţă, iar stratul F sau Appleton (situat la 120-400 km), pe 

cele cu frecvenţa mai de înaltă, undele scurte de pe o anumită bandă
53

. Ionosfera exercită o mare 

influenţă asupra propagării semnalelor radio. Reflectarea undelor face posibilă recepţia 

semnalelor radio la distanţe mult mai mari decât ar putea fi transmise la sol
54

. Radiaţiile din 

spectrul vizibil, undele radar, TV şi radio ultrascurte au lungimi de undă prea mici pentru a putea 

fi reflectate de ionosferă, atfel încât aceste unde prin care se efectuează telecomunicaţiile la nivel 

global, sunt retransmise cu ajutorul sateliţilor
55

. 

În ionosferă au loc furtuni magnetice şi se formează aurora polară, ca efect al 

numeroaselor interacţiuni dintre particulele subatomice încărcate electric, aduse de vântul solar 

(ioni, electroni, protoni), captate pe liniile de forţă ale câmpului geomagnetic, şi atomii şi 

moleculele din termosferă. Excesul de energie acumulată în urma coliziunilor dintre particule 

este eliberat sub forma fotonilor luminoşi, rezultând arcuri şi draperii colorate pe orizontul nordic 

în timpul nopţii
56

. Aurorele polare se produc la altitudini cuprinse între 100 şi 700 km, mai 

frecvent la altitudinea de 200 km. De obicei, aurorele se formează de-a lungul unui inel care se 

suprapune destul de bine Cercul Polar. În timpul furtunilor geomagnetice, pot apărea aurore 

polare şi la latitudini mai joase, de 40
0
 şi 50

0
 (idem). 

Limita superioară a termosferei, termopauza, variază între 500-100 km şi chiar mai mult, 

în funcţie de activitatea solară. În perioadele de activitate intensă, când soarele trimite mai multă 

energie radiativă înaltă, termosfera se înfierbântă şi expandează. Variaţiile de densitate a aerului 

(extrem de rarefiat, desigur), produse de încălzirea şi dilatarea termosferei tind să antreneze 

sateliţii care orbitează în termosferă în direcţia mişcărilor produse de aceste forţe. De aceea, la 

calcularea orbitelor satelitare, această variaţie trebuie avută în vedere
57

. 
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 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Ionosphere. 
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 "Ionosphere." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 
55

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/ion_regions.html&cdp=/windows3.html&edu
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 Cf. loc.cit.: “Since many satellites orbit within the thermosphere, changes in the density of (the very, very 

thin) air at orbital altitudes brought on by heating and expansion of the thermosphere generates a drag force on 
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În termosferă evoluează o serie de vehicule aeronautice şi spaţiale, cele mai cunoscute 

fiind navetele spaţiale americane (trimise în misiuni pe orbite între 300 şi 600 km, unde a fost 

amplasat şi telescopul Hubble), Staţia Spaţială sovietică “Mir” (la cca. 450 km) şi  Staţia Spaţială 

Internaţională europeană “Alfa”(amplasată la peste 500 km). La baza termosferei a fost lansat 

avionul-rachetă experimental X-15, au fost realizate primele zboruri orbitale, inclusiv cu ieşirea 

echipajului uman în spaţiu. Aici se încrucişează traiectoriile rachetelor balistice intercontinentale 

şi a unor rachete meteorologice. În partea superioară, evoluează sateliţi meteorologici şi de 

teledetecţie, Landsat ş.a. (Atlas 2007, 139). 

De la cca. 1000-1200 km începe ultimul strat, exosfera, care ţine până la 3000 km, unde 

se egalizează forţa gravitaţională cu forţa centrifugă, iar moleculele şi atomii scapă de sub 

influenţa gravitaţiei şi se pierd în spaţiu (Posea şi colab., 1986, „Atmosfera”, „Exosfera”). Unii 

autori consideră limita superioară la 20 000 km, „pe criteriul prezenţei magnetismului terestru” 

(idem). Gazele (75% hidrogen 25% heliu) sunt extrem de rarefiate, „între molecule sunt distanţe 

de100 km şi peste”! (Todiraş, 1999, „Exosfera”). În orice caz, limita de disipaţie a atomilor de 

hidrogen este situată la ca. 10 000 km altitudine. 

Exosfera, stratul cu cea mai mare grosime, este traversată de orbitele satelitare LEO şi 

MEO (vezi Introducerea), pe care circulă în principal sateliţi meteorologici şi de telecomunicaţii. 

Sateliţii GPS, precum şi alţi sateliţi de telecomunicaţii, sunt amplasaţi mult mai sus, pe orbite 

geostaţionare (GEO), la 17 000 km, respectiv la 35 883 km (Atlas, 2007, 139). 

 

O clasificare mult simplificată a structurii verticale a atmosferei, ia în calcul criteriul 

omogenităţii, conform căruia atmosfera este alcătuită din două straturi principale, homosfera şi 

heterosfera, la care unii specialişti adaugă magnetosfera. 

Homosfera conţine gaze în stare moleculară, cu o compoziţie omogenă, situaţie existentă 

de la suprafaţa solului până la înălţimea de 90-100 km. Cuprinde troposfera, stratosfera şi 

mezosfera. Probele de aer studiate au arătat că până la 88 km deasupra nivelului mării, 

compoziţia atmosferei este practic aceeaşi ca cea de lângă suprafaţa terestră
58

. Absorbţia 

moleculelor de oxigen, ozon sau dioxid de carbon transformă o parte din energia radiantă primită 

                                                                                                                                                                                                    
satellites. Engineers must take this varying drag into account when calculating orbits, and satellites occasionally 

need to be boosted higher to offset the effects of the drag force”. 
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 "Atmosphere." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006.  
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în energie calorică, iar difuzia împrăştie în mod repetat radiaţiile cu lungime de undă mai mici 

decât diametrul moleculelor (Posea şi colab., 1986). Radiaţii puternice şi nocive cum sunt razele 

X şi gamma, „se amortizează aproape complet până la înălţimea de 50 km” (Posea, Armaş, 297), 

iar razele ultraviolete sunt absorbite aproape complet în de stratul de oxigen triatomic (ozon) 

situat la 20-50 km altitudine, concentraţia maximă situându-se la cca. 20-30 km (cf. 297-298). 

La peste 100 km înălţime începe heterosfera, în cadrul căreia gazele, având o compoziţie 

eterogenă, se disociază în atomi ionizaţi. Aici gazele se stratifică în funcţie de greutatea 

elementelor: stratul de azot molecular (90-200 km), de oxigen atomic (200 – 1100 km), de heliu 

(1100-3500 km), de hidrogen atomic până la 10 000 km, unde densitatea atomilor de hidrogen 

devine similară spaţiului interplanetar (ibid., 162). La peste 1000 km câmpul geomagnetic al 

Pământului captează protonii rapizi emişi de soare, de aceea se poate vorbi de o „protonosferă”. 

Densitatea materiei din heterosferă scade la numai o milionime faţă de nivelul mării (163). 

Heterosfera cuprinde termosfera şi exosfera (Todiraş, 1999). 

Atmosfera, în întregul ei, este „învăluită” în magnetosferă, câmpul magnetic al planetei, 

aflat în stare de plasmă alcătuită din electroni, protoni şi atomi, aflat sub acţiunea directă a 

vântului solar, un flux continuu de particule cu energie înaltă, care contribuie la încălzirea 

puternică din termosferă. „Magnetosfera este un sistem complex, format din plasmă, câmpuri 

magnetice, câmpuri electrice, unde şi particule cu energie înaltă, toate aflate într-o continuă 

interacţiune şi cu influenţe determinante asupra ambientului terestru” (Posea, Armaş, 289). 

Spaţiul circumterestru în care se manifestă influenţa câmpului geomagnetic se extinde până la 65 

000–130 000 km. „Magnetosfera protejează Pământul de radiaţiile cosmice prin captarea 

vântului solar pe care îl dirijează spre poli...” (Todiraş, 1999, „Magnetosferă”). Ea are formă de 

„picătură”, cu o coadă similară cozii unei comete, foarte alungită în partea opusă a direcţiei 

vântului solar, dar comprimată pe partea dinspre Soare, unde formează un front de şoc arcuit, sub 

presiunea vântului solar. În timpul erupţiilor solare, se pot produce răbufniri de plasmă solară 

care răzbesc prin liniile de forţă ale acestui câmp, interacţionând cu atmosfera terestră
59

. 

În interiorul magnetosferei se află centurile de radiaţii Van Allen, descoperite în 1958 de 

fizicianul american cu acest nume (idem). Cele trei centuri sunt situate la 3 600 km, 13 000 km şi 
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 Cf. Morgan, Alan V. "Earth (planet)." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft 
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magnetic field lines converge and are closest to the surface at the poles, some of these energetic particles sneak 
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19 000 km altitudine (Posea, Armaş, 152), primele două fiind mai periculoase pentru astronauţi. 

Protectoare pentru formele de viaţă de la nivelul suprafeţei terestre, ele constituie zone de pericol 

pentru astronauţi, din cauza radiaţiilor puternice. Pentru a evita traversarea centurilor Van Allen, 

cele mai multe vehicule spaţiale ies din atmosferă prin zona polilor. 

Un alt factor limitativ pentru astronautică îl constituie densitatea mare a aerului din 

atmosfera joasă, şi, pe dea altă parte, temperaturile înalte din termosferă. Unghiul de reintrare în 

atmosferă a navelor spaţiale trebuie respectat cu rigurozitate, pentru a evita autoaprinderea navei. 

La vitezele de reintrare, în jurul navei se formează un nor de plasmă ionizată, cu temperaturi de 

până la 3000
0
. Există o procedură de evitare a suprasolicitării scutului termic al unei nave, prin 

expunerea ei alternativă în bătaia radiaţiei solare, cu o manevră de rotire a corpului capsulei, pe o 

parte şi pe cealalatăe, efectuată de astronauţi
60

. 

Sintetizând prezentarea atmosferei din perspectiva obiectivului acestui capitol, putem 

compara cu deplină îndreptăţire atmosfera ca o „anvelopă” protectoare a Pământului, expresie 

utilizată atât în limba engleză (“gaseous envelope” – în astrofizică), cât şi în limba franceză, de 

unde provine, de fapt, cuvântul românesc „anvelopă”), cu sensul de „înveliş”. În dicţionarul 

Larousse on-line, atmosfera este definită ca înveliş gazos care înfăşoară o planetă, în mod 

particular, Pământul
61

. Atmosfera funcţionează efectiv ca o anvelopă de protecţie faţă de o serie 

de factori deosebit de agresivi proveniţi din spaţiul extraatmosferic: 

1) Razele gamma, X, ultraviolete, care sunt oprite de către stratul de ozon şi prin 

absorbţia şi difuzia moleculară din troposferă; 

2) Fragmentele de meteoriţi, care sunt frânaţi şi consumaţi prin autocombustie în frecarea 

cu straturile dense şi bogate în oxigen ale homosferei (atmosfera joasă); 

3) Limbile de plasmă ejectate în urma erupţiilor solare, care conţin corpusculi rapizi şi 

radiaţii penetrante foarte nocive, sunt capturate de liniile de forţă ale magnetosferei şi 

împiedicate să pătrundă în atmosfera joasă. 

4) În fine, “rolul termoregulator” (Posea şi colab., 1986) al atmosferei protejează 

coexistenţa, echilibrul, şi transformările de fază ale apei, indispensabile proceselor biotice, faţă 
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 Descrisă în documentarul „Cele mai importate misiuni ale NASA” difuzat pe canalul „Discovery 

Science” în săptămâna 13-17 Iulie 2009. 
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  “Enveloppe gazeuse entourant une planète, en particulier la Terre”. 
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de temperaturile extreme din atmosfera înaltă şi spaţiul extraatmosferic, împiedicând intrarea 

Pământului într-o spirală entropică a cărei final ar fi instaurarea unui regim termic asemănător cu 

cel de pe Mercur, Venus sau Lună, unde ecartul  termic diurn este de ordinul sutelor de grade 

Celsius, situaţie care ar limita drastic posibilitatea existenţei şi diversificarea formelor de  viaţă, 

precum şi progresul civilizaţiei omeneşti, desfăşurarea activităţilor . 

 

 

3) „Aeropolitica” sau valoarea geopolitică a oceanului aerian. 

 

Dacă este un înveliş protector, nu înseamnă că atmosfera este un spaţiu închis, 

dimpotrivă. Prin intermediul atmosferei, vederii noastre se deschide un spaţiu practic nemărginit. 

Observatorului aflat în orice punct al planetei îi parvine lumina de la aştri aflaţi la miliarde de 

ani-lumină depărtare, ceea ce echivalează cu o deschidere spaţială, dar şi cu una temporală. 

Lumina şi căldura Soarelui străbat învelişul aerian transparent pentru a ilumina şi încălzi 

Pământul. Transparenţa este una dintre cele mai caracteristice însuşiri ale învelişului aerian. 

Albastrul deshis al cerului senin este o rezultantă a dispersiei submoleculare a radiaţiei de undă 

scurtă (450-490 nm), respectiv culorile întunecate ale spectrului vizibil: albastru, indigo şi violet. 

La asfinţit, razele soarelui parcurg o distanţă mai lungă în atmosferă, astfel încât culoarea 

roşiatică, situată la capătul opus al spectrului, rămâne singura insuficient dispersată, din cauza 

lungimi de undă mai mari (630-760 nm). 

Caracterul de spaţiu deschis al atmosferei se manifestă şi faţă de o gamă foarte largă de 

procese. Mediu al intereferenţelor, al interacţiunilor atmosferă-uscat; atmosferă-mare; atmosferă-

gheaţă; atmosferă-viaţă aerobă; atmosferă-spaţiu extraatmosferic), atmosfera este străbătută de 

numeroase fluxuri energetice, atât intrări cât şi ieşiri de materie şi energie: radiaţia luminoasă şi 

calorică primită de la Soare, vântul solar, curenţii magnetici generaţi de nucleul Pământului, 

disiparea atomilor etc. Apa evaporată de pe suprafeţele acvatice este antrenată în cicluri 

convective în troposferă, unde alimentează masele noroase de unde revin pe pământ sub forma 

precipitaţiilor. În paragrafele anterioare am luat cunoştinţă de faptul că anumite ondulaţii de mare 

amplitudine ale aerului din atmosfera joasă se propagă, într-o anumită măsură, şi în atmosfera 
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înaltă. Diferite forme de viaţă, începând de la microorganisme până la fluturi şi stoluri de păsări, 

se folosesc de mediul aerian pentru a străbate distanţe enorme
62

. 

Însă caracterul de spaţiu deschis este pe deplin justificat, numai când este raportat la 

relaţiile şi iniţiativele umane faţă de acest spaţiu aerian, când este investit cu o anumită valoare 

culturală, politică şi economică. Din punct de vedere geostrategic, aşadar, atmosfera este 

importantă nu atât prin structura sa fizico-chimică, cât prin locul pe care-l ocupă în ansablul 

sistemului terestru. Dacă importanţa economică a altor geosfere rezidă în rolul lor de furnizori de 

substanţe utile şi de energie, valoarea atmosferei ţine în primul rând de topologie. Materialitatea 

cedează întâietate unei dimensiuni calitative, topologia, ca şi cum, urcând către această geosferă 

superioară, se câştigă şi o perspectivă globală şi unitară a Terrei. Bunăoară, poziţia şi statutul 

Terrei, ca parte a unui alt sistem supraordonat – sistemul solar - sunt mai deplin puse în valoare 

prin interfaţa mediului atmosferi, iar omenirea şi-a putut reprezenta mai exact Pământul în 

ambientul său spaţial, înconjurat de câmpul geomagnetic şi de uriaşul „ou” al heliosferei, creată 

de dinamica vântului solar, care înglobează spaţiul interplanetar, într-o uriaşă „infuzie” de 

corpusculi emişi de coroana solară pe o rază de  până la 100 de ori distanţa Pământ – Soare
63

. 

Un tablou al avantajelor şi al dezavantajelor „oceanului aerian” din punct de vedere 

geostrategic este în măsură să confirme sau să infirme valoarea lui geopolitică sau, mai degrabă 

„aeropolitică”
64

, dacă adaptăm conceptul de geopolitică la un mediu deteritorializat ca amosfera. 

Astfel, ea ar putea să facă obiectul unei „aeropolitici”, analog geopoliticii pentru spaţiul terestru 

şi talasopoliticii pentru spaţiul maritim, tot aşa cum deja este folosit termenul de „astropolitică” 

(Everett Dolman, op.cit.) pentru proiecţia acestor relaţii în spaţiul cosmic. Pentru a proba aceste 

afirmaţii se impune identificarea şi analizarea proprietăţilor geopolitice ale atmosferei. 

Într-adevăr, atmosfera deţine o serie de proprietăţi funcţionale geostrategic, care o 

diferenţiază net de celelalte învelişuri. Este continuă, ubicuă, omogenă, cu densitate mică, 
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 Fluturele monarh, spre exemplu, migrează periodic 2500 km între sudul Canadei şi nordul Mexicului. 

Păsările pot parcurge distanţe şi mai lungi. Recordul de migraţie este deţinut de  rândunica de mare arctică (Sterna 

hirundo) care, în interval de un an, se deplasează de la locurile de cuibărire din Arctica până la periferia Antarcticii 

şi înapoi. Multe alte specii de păsări migratoare parcurg distanţe similare. În plus, sistemul de orientare al păsărilor 

migratoare este ghidat de câmpul magnetic al Pământului, pe care-l putem considera, la limită, un înveliş al 

atmosferei. Pe verticală, unele specii de păsări pot zbura până la câteva mii de metri: rândunelele ating 3 km, 

condorul şi cioara, 7 km, iar altitudinea de migraţie a gâştelor sălbatice se află la limita superioară a troposferei în 

zona temperată, 8-9 km! (Atlas, 2007, 139). 
63

 Cf. Levine, Randolph H., and Lang, Kenneth R. "Sun." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, 

WA: Microsoft Corporation, 2006). 
64

 “În fapt pare dificil de a încerca descrierea unei geopolitici a spaţiului aerian care ar fi un fel de 

aeropolitică, aşa cum se poate vorbi de o talasopolitică…” (Chauprade, Thuale, 2003, art. „Spaţiul aerian”, 474). 
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transparentă, tridimensională, oferă deschidere, penetrabilitate, portanţă statică şi portanţă 

dinamică. Cumulate sinergic, toate acestea fac atmosfera „elastică” din punct de vedere 

geopolitic. 

Omogenă, dacă avem în vedere compoziţia practic neschimbată  a aerului, de la suprafaţa 

solului până în stratosferă. Presiunea, în schimb, ca expresie a forţei de apăsare a coloanei de aer 

pe suprafaţa ocupată de aceasta, scade cu altitudinea, constituind un factor limitativ al aviaţiei. 

Totuşi, avioanele comerciale pot zbura chiar şi la altitudini de peste 10 000 m. 

Ubicuă, deoarece are contact cu suprafaţa terestră în fiecare punct al limitei inferioare. 

Continuă, deoarece înfăşoară Pământul din toate direcţiile fără puncet de discontinuitate, 

fără întreruperi sau disoluţii ale patului de aer pe care aparatul de zbor îşi găseşte portanţa. 

Aeronavele pot străbate mari întinderi trecând dintr-o zonă climatică în alta, astfel încât 

densitatea aerului susţine portanţa atât la Ecuator cât şi la Poli. Polul Nord, de exemplu, a fost 

atins pe calea aerului într-o perioadă de pionierat a aviaţiei (Umberto Nobile şi Roald Amundsen 

în 1926)
65

. „Golurile de aer” resimţite de o aeronavă pe suprafaţa a două strate cu densitate 

diferită, reprezintă diferenţe de presiune locale şi temporare şi nu un „vid atmosferic”.Diferenţele 

de presiune tinzând să se egalizeze într-un interval de ordinul minutelor sau al orelor. Spaţiul 

aerien nu cunoaşte bariere fizice, „ziduri de aer”, sau vreun obstacol analog cu lanţurile 

muntoase, cu gheţarii, cu marile cursuri de apă, toate reprezentând obstacole serioase în calea 

unei rute de transport terestre. 

Cu cea mai mică densitate a materiei dintre toate învelişurile geosferice. Faţă de 

densitatea medie a Pământului, de 5,52 x 10
3
 kg/m

3
 (litosfera numai 2,8 x 10

3
 kg/m

3
), şi a apei, 

de 1 x 10
3
 kg/m

3
, densitatea aerului la 0

0
C şi presiunea de o atmosferă este de numai 1,3 kg/m

3
, 

densitatea spaţiului interstelar fiinde de 10
-18

...10
-21

 kg/m
3
 (Halliday, Resnick, 1975, I, 456). 

Această valoare mică a densităţii mediului aerian îi conferă cea mai importantă însuşire, 

penetrabilitatea. Aerul, spre desosebire de mediile solide, poate fi străbătut de obiecte suficient 

de mari pentru necesităţile de transport de mărfuri şi pasageri
66

. Alături de portanţă, acest cuplu 
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 Cf. http://90north.tripod.com/nobilenorthpole.htm 
66

 Trebuie remaracat faptul că elicea funcţionează tot pe principiul şurubului care, în mediile solide, este 

utilizat pentru efectuarea de foraje. În schimb, tehnic este imposibil ca un obiect să fie propulsat în mediile solide pe 

principiul motorului cu reacţie. Cartuşul sau bolţul pot străbate unele medii solide, dar numai dacă propulsia şi 

traiectoria iniţială au loc într-un mediu aerian (camera de ardere, ţeava armei). La fel bomba, această rachetă cu 

semn schimbat, destinată să străpungă planşee de beton, acoperişuri, adăposturi, necesită mai întâi atingerea unei 

viteze maxime de cădere, odată cu lansarea de la înălţimi de cel puţin 500 m. Oricum, aceste excepţii nu au relevanţă 

pentru sistemul de referinţă la care ne raportăm. 

http://90north.tripod.com/nobilenorthpole.htm
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de proprietăţi se află la baza fizică a zborului. Pentru aparatele de zbor mai grele decât aerul, 

portanţa dinamică este forţa care contează. „Trebuie să o distingem de portanţa statică, care 

reprezintă forţa arhimedică care acţionează asupra unui obiect cum ar fi un balon” (Halliday, 

Resnick, 1975, I, 481). Este o însuşire specifică învelişului aerian, care-i conferă întâietate 

geostrategică faţă de orice altă geosferă; pe când în mediul acvatic, portanţa statică (forţa 

arhimedică) este forţa de referinţă, pe principiul căreia sunt construite navele. 

Iar motorul cu reaţie funcţionează numai în medii fluide (apă şi aer). 

Penetrabilitatea este o consecinţă a densităţii slabe a aerului. Nu numai zborul, dar şi 

deplasarea pedestră a omului ar fi de neconceput dacă densitatea slabă a atmosferei nu le-ar face 

posibile. Simpla deplasare a unui obiect în contact cu suprafaţa terestră este posibilă indiferent de 

formă, dar randamentul deplasării şi viteza depind de aerodinamicitatea obiectului. Pentru  

aparatele de zbor însă, forma aerodinamică constituie o condiţie preliminară. Am constatat deja 

că atmosfera este permeabilă pentru o gamă foarte largă de fluxuri de energie (radiaţii cosmice, 

unde luminoase, unde sonore, corpusculi) şi de materie (cicluri convective, vapori, cenuşi 

vulcanice, praf, meteoriţi), atât dinspre spaţiul extraatmosferic, cât şi dinspre geosferele 

inferioare. 

Transparenţa atmosferei înseamnă vizibilitate, caracteristică de importanţă vitală pentru 

piloţi, în diferitele operaţiuni aeriene, cât şi pentru controlorii de trafic. Vizibilitatea constituie, 

de asemenea, condiţia preliminară pentru efectuarea de observaţii meteorologice cu baloane în 

scopul determinării direcţiei şi tăriei vântului la altitudini standard, pentru navigaţia cu ajutorul 

stelelor. Chiar dacă astăzi există radare şi computere de bord cuplate cu sisteme de navigaţie, au 

apărut şi apar situaţii (chiar şi în cursul unor misiuni spaţiale) în care pilotul este nevoit să se 

orienteze după poziţia aştrilor cunoscuţi, ori să ia contact vizual cu diferite obiecte aeriene şi 

spaţiale. Conducând avioanele de recunoaştere cu misiuni militare, piloţii caută contactul vizual 

cu forţele inamicului. Aerofotografierea şi teledetecţia satelitară în spectru vizibil se bazează şi 

ele pe transparenţa atmosferei. De pe orbitele joase şi medii, pământul se vede „ca-n palmă”. 

Nici un ţinut nu-şi mai poate ascunde topografia de „ochii” şi „urechile” echipamentelor de 

aerofotografiere şi teledetecţie. Atmosfera şi-ar pierde o mare parte din avantajul deţinut faţă de 

suprafaţa terestră, dacă nu ar poseda această proprietate. Anumite categorii de aparate de zbor 

sunt oprite de la decolare pe vizibilitate redusă (ceaţă, fum, smog, furtuni de praf sau nisip, pe 

timpul nopţii, sau când plafonul norilor este redus, sub 400 m). 
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Atmosfera este şi stratul unde forţa gravitaţională („g”), invariantă de-a lungul razei 

terestre, începe să descrească cu altitudinea, potrivit legii pătratului distanţei. Până la 100 km 

altitudine „g”-ul scade foarte puţin 9,60 faţă de 9,806 la zero metri altitudine, pe latitudinea de 

45
0
. La 500 km g = 8,53, iar la 1000 km g = 7,41. De-abia la 380 000 km (distanţa până la Lună) 

gravitaţia Pământului este aproape nulă, g = 0,00271 (Halliday, Resnick, 1975, I, 424)
67

. 

Senzaţia de imponderabilitate se resimte, însă, începând de la distanţa faţă de Pământ unde se 

egalizează „g” cu forţa centrifugă imprimată obiectului, prin urmare, nu la o altitudine fixă, ci 

una care depinde de viteza de deplasare pe orbită a vehiculului spaţial. În general, senzaţia de 

imponderabilitate, de „pierdere” a greutăţii, survine începând cu altitudinea corespunzătoare 

celei mai joase orbite pe care se poate plasa un obiect lansat cu viteza minimă de evadare (11,2 

km/s), adică între 200 şi 300 km
68

.  

Prin tridimensionalitate, parametrii teatrului de operaţii geostrategice suferă o modificare 

fundamentală de perspectivă, deoarece planificarea deplasărilor, a liniilor de comunicaţie, a 

poziţionărilor centrelor de operaţii strategice, trebuie să ia în considerare şi volumul, adică spaţiul 

în cele trei dimensiuni ale lui.  Deplasarea persoanelor în epoci anterioare „fazei atmosferice” se 

realizau aproape exclusiv în suprafaţă, bidimensional. Explorarea adâncimii şi mai ales a 

înălţimii era limitată. Uscatul şi marea erau tratate ca suprafeţe, ca mediu de suport al 

activităţilor omeneşti care implică şi deplasarea, pe când atmosfera nu poate fi tratată decât ca 

volum. De la deplasarea bidimensională a omului, pe suprafaţa curbă a uscatului şi a mărilor, la 

deplasarea în spaţiu tridimensional, libertatea de mişcare câştigată este enormă. Volumul 

atmosferei joase (troposfera plus stratosfera), este de 25,7 mld km
3
 (Atlas, 2007, p.139), deci cu 

un ordin de mărime mai mic decât al Pământului (825 mld km
3
), însă pentru deplasările în 

mediul terestru contează numai suprafaţa (510 mil. km
2
) şi nu volumul. 

Omul este obligat, din acest moment, să ia în calcul volumul, tridimensionalitatea. Să 

lumăm numai un exemplu. Înainte de obţinerea „tehnologiilor aeriene” curbura planetei din 

perspectivă aeriană era neglijată pentru distanţele operaţionale, cu care lucrează geostrategia. O 

emisferă întreagă părea să se interpună între două puteri rivale precum SUA (partea continentală) 

şi URSS. Dezvoltarea tehnologiei rachetelor strategice a modificat situaţia reală, deoarece 

acestea pot fi lansate peste Oceanul Arctic, din punctele cele mai apropiate. Cele două 
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 La 346 000 km depărtare de Pământ şi 38 000 km de Lună se situează punctul de atracţie nulă, la 

intereferenţa câmpului gravitaţional terestru cu câmpul gravitaţional selenar (Atlas, 1974, p.9). 
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 Cf. http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00227.htm. 

http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00227.htm
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superputeri au devenit, practic, vecine, silite să-şi amenajeze baze în Arctica. Centrul de dirijare 

a zborurilor spaţiale ale NASA nu a fost întâmplător amenajat în Houston, oraş situat în punctul 

cel mai sudic, în linie dreaptă, faţă de zona arctică a Americii de Nord, unde patrulează 

submarine ale ambelor superputeri, capabile să lanseze rachete strategice cu sau fără focoase 

nucleare chiar şi prin banchiza polară plutitoare. La atitudinea intransigentă a SUA faţă de 

rachetele sovietice amplasate în Cuba (1962) trebuie să fi cântărit şi apropierea foarte periculoasă 

faţă de acest „centru nervos” al misiunilor spaţiale. La rândul ei, agenţia spaţială rusă monitoriza 

lansările de la Baikonur şi zborurilor spaţiale, de la Simferopol, Crimeea, adică din unul dintre 

cele mai depărtate puncte de pe teritoriul sovietic (azi, în Ucraina) faţă de zona arctică! 

Prin urmare, am putea spune că, la fel ca oceanul, atmosfera, este mediul care permite 

trasarea de linii drepte de mare lungime (ortodrome), unind prin cea mai scurtă rută posibilă 

distanţa dintre două puncte. Cu specificaţia că, pe distanţe scurte, aeronavele (avionete, 

helicoptere) pot zbura efectiv pe o linie dreaptă coplanară şi nu pe proiecţia ei sferică, deoarece 

pe distanţe scurte curbura Pământului, şi deci a atmosferei, este neglijabilă. Faţă de navele 

maritime, atmosfera oferă avantajul vitezei de deplasare pentru aeronavele care o utilizează ca 

mediu. Pentru distanţe mari, transportul pe apă este mai rapid decât cel de pe uscat, iar 

transportul aerian, mult mai rapid decât ambele, însă nu şi mai eficient ca încărcătură decât cel 

efectuat de navele oceanice. Distanţa Paris - New York era parcursă în 3 ore de avionul de mare 

viteză Concorde, un timp dublu pentru cele mai multe dintre turboreactoarele de azi. O aeronavă 

care zboară cu o viteză de croazieră de 900 km/h la o altitudine de 10 000 m, ar putea, teoretic, 

să înconjoare Pământul pe o circumferinţă (luând în calcul şi prelungurea cu 10 km a razei 

pământeşti) în 44 de ore
69

. În plus, se pune şi chestiunea accesibilităţii.  Nu orice ţară are acces la 

o mare cu ieşire la ocean, în schimb, teoretic, o ţară ar putea construi aeroporturi pentru zboruri 
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 În realitate, recordul absolut de circumnavigaţie aeriană, fără escală şi fără alimentare, aparţine pilotului 

Steve Fosset, care a parcurs în anul 2005 37 000 km în 67 de ore, iar în 2006, 42 469,5 km în 76 ore şi 45 minute, 

deci în trei zile şi o şesime. Prima circumnavigaţie aeriană fără escală a fost efectuată în 1949 de superfortăreaţa 

zburătoare B-50, aparţinând US Air Force, în 94 ore şi 1 minut. A necesitat patru realimentări cu combustibil în 

zbor. Iar prima circumnavigaţie aeriană din istorie a avut loc în 1924, când o echipă de piloţi cu patru avioane ale 

Army Air Service (precursoarea US Air Force), dintre care a înconjurat globul în 175 de zile pe ruta Seattle – Alaska 

– Japonia - China - Hong Kong - Indochina Franceză - Thailanda - Burma - India - Orientul Mijlociu - Paris – 

Londra – Islanda – Groenlanda – Canada – Seattle (în total, 44 360 km). 

Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/First_aerial_circumnavigation şi 

http://www.listafterlist.com/tabid/57/listid/5278/Travel++Places/Circumnavigating+the+World+in+the+Air

+Records.aspx. La acea vreme, un vapor putea realiza cirumnavigaţia pe oceane într-un interval comparabil, dar în 

1872 (epoca de aur a navigaţiei cu pânze), clipperul „Cutty Sark” făcea înconjurul lumii, Londra – Sidney (cu escală 

de cca. o lună) – Londra în 160-170 zile, realizând viteze zilnice record de 480 km, recordul absolut fiind de 666 km 

într-o singură zi! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/First_aerial_circumnavigation%20şi
http://www.listafterlist.com/tabid/57/listid/5278/Travel++Places/Circumnavigating+the+World+in+the+Air+Records.aspx
http://www.listafterlist.com/tabid/57/listid/5278/Travel++Places/Circumnavigating+the+World+in+the+Air+Records.aspx
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de lungă distanţă în orice locaţie, pentru a beneficia de avantajele învelişului aerian. Ca să nu 

amintim de avioanele uşoare, de helicoptere, de baloane, sau de avioanele lansate de pe 

portavioane, inclusiv cele cu decolare verticală. Accesul la învelişul aerian este nemediat, 

depinzând  numai de realizarea infrastructurii necesare. 

Pentru o ţară fără ieşire la mare, achiziţionarea unei flote aeriene şi dezvoltarea 

transporturilor pentru mărfuri şi pasageri este vitală. Zborul peste un stat vecin care pretinde taxe 

mari de tranzit pentru mijloace de transport terestre, sau menţine o interdicţie de acces către un 

stat cu care statul enclavat nu are frontieră comună, poate eluda, astfel, o situaţie de blocaj, 

făcând posibil comerţul sau comunicaţia cu orice ţară de pe glob. Aerul este elementul care 

dezenclavează „natural”. Termenul de „enclavare” se foloseşte, în mod curent pentru a defini 

„absenţa unei faţade maritime” a unui stat (Chauprade, Thual, 2003, 412), dar este perfect 

utilizabil, prin extensie, pentru a defini poate cea mai importantă proprietate geopolitică a 

atmosferei, care se constituie, astfel, ca geosferă a dezenclavării. Se pare că semnificaţia 

termenului a rămas în urmă faţă de noua situaţie geopolitică dată de dominarea atmosferei şi a 

spaţiului. De aceea cuvântul „enclavare” ar trebui să se refere şi la acest important avantaj oferit 

de atmosferă. Oricum, utilizarea prin extensie a acestui termen şi pentru învelişul aerian, nu 

numai pentru spaţiul maritim, se impune. Enclavat terestru, Berlinul de Vest a putut fi 

dezenclavat pe cale aeriană, în timpul blocadei organizate de sovietici în 1948-1949. 

Însă, dacă o ţară cât de mică este dezenclavabilă aerian, având opţiunea de a-şi dezvolta o 

flotă comercială sau nu, este tot atât de adevărat că dezvoltarea tehnologiei spaţiale a fost 

apanajul statelor cu întindere mare şi foarte mare. Avantajele geostrategice ale statelor cu teritorii 

întinse (URSS, Rusia, Kazahsatn, SUA, China, India, Pakistan), cu largă ieşire la ocean sau cu 

posibilităţi juridice de a dispune de suprafeţe întinse în oceane şi deasupra oceanelor (SUA, 

Franţa, Japonia), cu posesiuni coloniale „peste mări” (Franţa), sunt următoarele: i) posibilitatea 

de a efectua experimentări repetate şi cu obiective variate: lansări de rachete tactice sau 

strategice, sau de sateliţi pentru testarea unor modele teoretice despre atmosferă, verificarea unor 

teorii, explorare, în scopuri militare etc.; ii) schimbarea perpendicularei de lansare (deci a 

latitudinii) pentru a testa alţi parametri gravitaţionali; iii) teritoriile întinse oferă posibilitatea mai 

multor variante de calcul a traiectoriei obiectelor lansate, monitorizarea acestora din puncte 

situate la mare distanţă unul de celălalt (ceea ce permite calcule de triangulaţie mai precise, deci 

şi o poziţionare mai exactă; iv) monitorizarea misiunilor poate fi efectuată în condiţii mai bune 
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beneficiind de staţii mai numeroase la sol, situate la mare distanţă una de alta, permiţând 

menţinerea comunicaţiei cu emiţătoarele sau cu echipajul de la bord în bune condiţii; v) păstrarea 

secretului asupra localizării instalaţiilor de lansare, a silozurilor, camuflarea acestora; vi) 

recuperarea pe pământ sau în mare a capsulelor cu instrumente ştiinţifice, cu animale sau cu 

echipaj uman, sau a materialelor ce revin pe sol; vii) păstrarea secretului asupra accidentelor, 

existând suficient spaţiu pentru recuperarea obiectelor lansate chiar pe arii mari de împrăştiere a 

resturilor unei explozii sau a rezervoarelor golite de combustibil; viii) apărarea mai promptă şi 

eficace, în cazul unui atac; ix) testarea unor modele teoretice despre atmosferă. 

E drept, toate acestea sunt, cum am menţionat, avantaje ale teritorialităţii, nu ale 

învelişului aerian în sine, însă tocmai în statele care au dispus de un teritoriu suficient de mare s-

a dezvoltat aviaţia, s-au experimentat modele performante, de exemplu primele aparate de zbor 

cu reacţie, primele rachete. Aceste ţări sunt, SUA (S.Langley, fraţii Wright, Lindbergh), Franţa 

(C.Ader, L.Blèriot), Marea Britanie (G.Cayley, P.Pilcher), Germania (O.Lilienthal, 

G.Whitehead, W.von Braun, autorul rachetelor V-2), Rusia (A.Mojaiski), ş.a. Tehnologia s-a 

răspândit, apoi, în multe ţări care astăzi sunt şi ele puteri aeriene. 

Totuşi, nu numai teritoriul a contat. Caracteristicile atmosferei specifice poziţiei lor 

geografice îşi au contribuţia lor. Banda de latitudini temperate, între care se înscriu toate aceste 

ţări fondatoare ale aviaţiei, se înscrie în veritabilul tunel aerodinamic natural reprezentat, la scară 

zonală de vânturile de vest, cu regim cvasi-continuu. Zonă deosebit de favorabilă pentru 

dezvoltarea navigaţiei cu pânze, a favorizat, de asemenea, observarea şi studierea legilor 

aerodinamicii (în mod deosebit portanţa), a principiului ascensional al zmeelor, 

comportamentului planoarelor, prin urmare, experimentele care au premers zborul cu aparate mai 

grele decât aerul. 

Zonele benzilor tropicale de presiune ridicată şi de descendenţă aerului (ramura celulei 

convective de la latitudini mijlocii) ar fi fost cu totul improprii pentru aceste observaţii şi 

experimente. Aşa cum nu se poate înălţa un zmeu dimineaţa devreme, când convecţia diurnă nu a 

fost încă decalanşată de încălzirea aerului, aşa cum deltaplanoriştii aşteaptă amiaza pentru a 

profita de curenţii ascendenţi, este firesc ca experimentele ascensionale în ţări cu o situare 

dezavantajoasă din acest punct de vedere, să fi fost cu totul izolate şi deci nesemnificative. De 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Pilcher
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Whitehead
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unde importanţa geostrategică superioară a atmosferei din zona temperată
70

, şi anume, a zonei 

temperate nordice, deoarece aici extensiunea uscatului este maximă, iar fenomenul convecţiei 

este mult mai puternic deasupra uscatului decât deasupra oceanelor, care predomină în emisfera 

sudică. Pentru emisfera sudică, istoria aviaţiei reţine numele lui R.Pearse care a ridicat în aer 

câteva sute de metri un monoplan cu propulsie proprie în Noua Zeelandă, ţară situată tot în bătaia 

vânturilor de vest, specifice latitudinilor temperate australe. 

O altă proprietate, cu impact geostrategic la nivel global, face din atmosferă un mediu de 

propagare a semnalelor radio. Dacă propagarea sunetelor este limitată spaţial, undele radio lungi 

şi medii străbat nu numai atmosfera, ci şi spaţiul interplanetar. Realizate la un an distanţă, 

transmisia fără fir transoceanică
71

, realizată de Marconi în 1901, şi descoperirea stratului 

ionosferic E, în mod independent de către doi cercetători, în 1902
72

, au arătat că dezvoltarea 

tehnicii radio şi cunoaşterea ionosferei au evoluat în strânsă legătură. Transmisiile pe distanţe 

mari şi foarte mari (intercontinentale) au utilizat iniţial lanţuri de relee terestre. Însă, odată cu era 

spaţială, tehnica transmisiilor radio a evoluat; sateliţii au început să fie folosiţi pentru trasmisia 

semnalului pe mari distanţe. În 1961 a fost plasat pe orbită saltelitul Oscar 1, purtător de semnal 

radio, iar în 1965, Oscar 4 a stabilit o comunicaţie directă între SUA şi URSS
73

. În mod cert, 

criza rachetelor cubaneze, survenită cu trei ani în urmă, care s-ar fi putut solda cu un război 

atomic din lipsa unui sistem de comunicare operativă, a grăbit stablirea acestei comunicaţii 

directe prin intermediul unui satelit. 

De fapt, cunoaşterea ionosferei şi tehnica transmiilor prin unde radio s-au potenţat 

reciproc. Folosirea proprietăţilor atmosferei înalte a făcut posibilă comunicarea radio, iar 

comunicarea radio a intensificat explorarea atmosferei înalte, punând la dispoziţie un instrument 

                                                             
70

 În plus, zona temperată, corespunde unui sector de ascendenţă a aerului în cadrul celulei de convecţie de 

la aceste latitudini. Chiar celulele din zona tropicală (celulele Hadley), au fost observate tot de europeni, care au 

profitat acumularea atâtor observaţii ale navigatorilor în aceste zone. 
71

 “By 1901 Marconi had transmitted a radio signal from Cornwall, England, across the Atlantic Ocean to a 

receiver near St. John‟s in Newfoundland, and a revolution in communications was underway”. Însă prima 

transmisie prin unde radio o efectuase în 1895. Vezi Marc, David. "Radio and Television Broadcasting." Microsoft® 

Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 
72

 “In 1902 the American electrical engineer Arthur Edwin Kennelly and the British physicist and 

electrician Oliver Heaviside, independently and almost simultaneously, announced the probable existence of a layer 

of ionized gas high in the atmosphere that affects the propagation of radio waves” (ibidem). 
73

 “Amateur radio organizations have launched a number of satellites piggyback with regular launches by 

the United States, the former Soviet Union, and the European Space Agency. These satellites are usually called 

Oscar, for Orbiting Satellites Carrying Amateur Radio. The first, Oscar 1, orbited in 1961, was also the first 

nongovernmental satellite; the fourth, in 1965, provided the first direct-satellite communications between the U.S. 

and the Soviet Union”. Feldman, Leonard, Watson-Watt, Sir Robert Alexander, and Zworykin, Vladimir Kosma. 

"Radio." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Pearse
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indispensabil pentru cucerirea spaţiului. Misiunile din cadrul programului Apollo au dispus de un 

echipament de telecomunicaţii prin unde de foarte înaltă frecvenţă, banda VHF (very high 

frequency), pentru a se asigura comunicarea dintre modulul de comandă şi modulul lunar. 

“Sistemul era capabil să opereze simultan semnalele de voce şi de telemetrie, calculând distanţa 

dintre cele două vehicule prin măsurarea timpului scurs între emiterea şi receptarea semnalelor 

returnate. Vocile astronauţilor au fost transmise simultan în toată lumea, prin reţelele de 

comunicaţii”
74

. Dacă mediul atmosferic ar fi fost „opac” la undele radio, telecomunicaţiile între 

sol şi piloţii de avioane, sau navetele spaţiale, transmisiile de date şi telecomenzile cu sateliţii şi 

cu sondele spaţiale nu ar mai fi fost cu putinţă, iar cablul fi fost singura modalitate de distribuţie 

a semnalului TV. 

Introducerea pe scară largă a comunicaţiilor prin microunde via satelit, a putut furniza 

lumii întregi un semnal cu o fidelitate superioară, fără distorsiuni
75

. Intrarea omenirii în era 

telecomunicaţiilor a sfârşit prin a transforma atmosfera într-o “cutie de rezonanţă” a planetei. 

Spaţiu al transferului global de informaţie, al comunicării nelimitate, al libertăţii de expresie, iată 

tot atâtea atuuri care evidenţiază o dată în plus statutul atmosferei de dispozitiv geopolitic sau 

aeropolitic, dacă păstrăm distincţia terminologică propusă de autorii citaţi mai sus. 

Permisivitatea comunicaţiilor polimodale pe distanţe interplanetare marchează diferenţa 

faţă de oricare alt înveliş planetar. În apă transmisiile radio sunt drastic limitate, iar raza de 

acţiune a emiţătoarele de semnal pentru voce nu trece de 10 m! Transmisiile de semnal electric 

necesită antene uriaşe (de ordinul kilometrilor), transmiţătoare de mare putere, care consumă 

multă energie, şi numai pe benzi de frecvenţă foarte joasă, (10-30 kHz). În plus, zgomotul de 

fond din atmosferă reduce nivelul de recepţie la minimum discernabil
76

. Nota de subsol din 
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 “Immense developments in radio communication technology after World War II helped make possible 

space exploration, most dramatically in the Apollo moon-landing missions (1969-72). Sophisticated transmitting and 

receiving equipment was part of the compact, very-high-frequency, communication system on board the command 

modules and the lunar modules. The system performed voice and ranging functions simultaneously, calculating the 

distance between the two vehicles by measuring the time lapse between the transmission of tones and the reception 

of the returns. The voice signals of the astronauts were also transmitted simultaneously around the world by a 

communications network” (idem). 
75

 Cf. idem: “Microwave communication via satellite, however, provides signals with superior reliability 

and freedom from error”. 
76

 Cf. http://www.qsl.net/vk5br/UwaterComms.htm: „Radio communication under the sea is not an 

attractive option for experiment by the radio amateur as it requires the use of very low frequencies, large antenna 

systems and very high powers. Fresh water lakes and rivers have much lower electrical conductivity than the sea and 

underwater transmission distances (or depths) up to 30 metres appear feasible using the lowest frequency amateur 

band of 1.8 MHz. Even larger distances (or depths) could be achieved if a lower frequency band allocation is 

available.* (Attenuation at 180 kHz is reduced to around 18 dB per metre in seawater and around 2.2 dB per metre 

http://www.qsl.net/vk5br/UwaterComms.htm
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finalul articolului publicat de Lloyd Butler (1987) şi sintetizat aici precizează că, de la data 

publicării lui, un număr de ţări au alocat pentru radioamatori benzi de frecvenţă între 130 şi 190 

kHz, care furnizează un semnal mai bun pentru transmisiunile subacvatice, decât banda de 1.8 

MHz. 

Teoriile valabile pentru comunicaţiile în mediul acvatic sunt aplicabile şi pentru mediile 

subterane (peşteri, mine), succesul acesora depinzând de structura geologică a terenului 

înconjurător
77

. Cât priveşte submarinele, comunicaţiile la scară globală dintre aceste, se 

realizează utilizând un semnal de frecvenţă extrem de joasă, de obicei în jurul valorii de 80Hz 

(!), însă aceasta este posibil numai pentru că ruta de transmisie folosită este aeriană. 

Transmiterea vocii este considerată impracticabilă, de aceea, tehnologia privilegiată pentru 

comunicaţiile sub apă este cea acustică
78

. Atmosfera nu poate fi concurată geostrategic în această 

privinţă. 

Prezenţa practic ubicuă a electronilor liberi purtători de semnal în atmosfera superioară, 

captaţi de câmpul electromagnetic, poate sparge orice baraj informaţional, putând fi utilizat ca 

unul dintre cele mai eficace mijloace împotriva regimurilor totalitare. Internetul şi televiziunea 

pot fi cenzurate de autorităţi, însă undele lungi, medii şi scurte nu pot fi oprite la graniţă. În 

anumite contexte, transmisiunile radio pot constitui singurele mijloace de diseminare sistematică 

a informaţiei „neoficiale”, anti-establishment
79

. Ele pot fi utilizate, fireşte, şi în scopuri 

subversive. 

                                                                                                                                                                                                    
for fresh water.) Communication between underwater stations or between a surface station and an underwater station 

could be achieved over much larger distances by utilising a transmission path above the surface and tolerating the air 

to water refraction loss”. 
77

 „Whilst the discussion has concentrated on transmission through water, the theories outlined can equally 

be applied to other conducting mediums such as the earth's crust. Typical applications include radio communications 

in underground shafts and caves. The conductivity of the earth's crust varies widely with conductive over-burden 

between 10
-4

 and nearly 1 mhos per metre and low conductivity rock less than 10
-5

 mhos per metre. Quite clearly, 

the success of the underground communications depends on the geological make up of the surrounding terrain 

(idem). 
78

Cf.http://www.wirelessfibre.co.uk/Content/press/articles/Eureka%20Nov%2005%20-

%20Radio%20waves%20transmit%20info%20underwater.pdf: „Naval submarines today communicate globally 

from under water using an extremely low frequency signal, typically around 80Hz signal at much lower powers, but 

this is only possible because most of the transmission path is through the atmosphere. Voice transmission is 

generally considered impractical…, because the attenuation of radio waves passing through water increases greatly 

with frequency. For this reason, the currently favoured technology for underwater communications is acoustic”. 
79

 Importanţa geostrategică a unui post de radio ca Europa Liberă în lupta de uzură cu regimurile comuniste 

din Europa de Est a fost enormă. Ea nu poate fi în nici un caz subestimată. O întreagă stă la dispoziţia cititorului 

interesat de detalii pe acest subiect (în primul rând, cărţile de mărturii semnate de Monica Lovinescu, Noël Bernard 

şi alţii), sau documentarul regizorului Alexandru Solomon, „Război pe cale undelor” (2007). 

 

http://www.wirelessfibre.co.uk/Content/press/articles/Eureka%20Nov%2005%20-%20Radio%20waves%20transmit%20info%20underwater.pdf
http://www.wirelessfibre.co.uk/Content/press/articles/Eureka%20Nov%2005%20-%20Radio%20waves%20transmit%20info%20underwater.pdf
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Pentru a completa dimensiunea geostrategică, trebuie să amintim şi faptul că atmosfera, 

prin dinamica sa proprie, poate constitui un furnizor important de resurse energetice, deţinând un 

deloc neglijabil potenţial energetic eolian. Statele cu zone costiere sau insulare, aflate sub 

influenţa brizei, în bătaia alizeelor şi a vânturilor de vest, mai ales cele care pot amenaja ferme 

eoliene pe platforma continentală, cu o densitate mare de instalaţii energetice, sunt avantajate 

geostrategic, deoarece aceste zone se caracterizează printr-o frecvenţă mare a vitezelor active (≥ 

5m/s) ale vântului. Vânturile polare, deşi cu un regim al frecvnţei la fel de bun, au un grad prea 

mare de turbulenţă, dezavantajând statele aflate în aria lor de acţiune. 

 Atmosfera este şi un mediu de difuzie rapidă, care favorizează dispersia a poluanţilor 

naturali (fum de la incendiile autoaprinse, cenuşi vulcanice, praf, polen), şi a celor antropici 

(efluenţi industriali, gazele de eşapament ale vehiculelor terestre sau aeriene, pulberi de la 

şantierele de construcţii, substanţe prăfoase, gaze, diferite substanţe împrăştiate de avioanele 

utilitare etc). 

Dispersia depinde de dinamica orizontală (frecvenţa, forţa şi direcţia vântultui într-un 

anumit loc) şi de cea verticală, de tipurile de gradient: gradientul de autoconvecţie (dispersează 

rapid poluanţii în profil vertical), gradientul adiabatic uscat (dispersia este lentă), gradientul 

adiabatic umed (dispersie mai bună), gradient de inversiune sau stratificarea stabilă (efluenţii 

rămân lângă sol) şi instabilă (efluenţii sunt dispersaţi). (Ciplea, 1978, 116, 135) Se înţelege că 

regiunile cu stabilitate atmosferică mare, cu stratificare stabilă, sunt dezavantajate. Chiar dacă se 

construiesc coşuri de evacuare înalte, poluanţii tind să coboare în stratul de aer de lângă sol. Şi în 

această privinţă, statele timpuriu industrializate au beneficiat de situarea în regiuni cu o 

instabilitate atmosferică accentuată. Revoluţia industrială a început în ţări de climă temperat 

oceanică, foarte instabile atmosferic, în special primăvara, vara (prima parte) şi toamna, deci 

favorizând dispersia rapidă a poluanţilor: Marea Britanie, Ţările de Jos, Franţa, Germania, SUA! 

Intervalele cu ceaţă şi smog, care au ajuns un fel de emblemă a capitalei lononeze, survin în 

situaţii de stabilitate atmosferică în sezonul rece. 

Analiza avantajelor geostrategice ale atmosferei întreprinsă mai sus trebuie completată şi 

cu o expunere a dezavantajelor ei, în aceeaşi privinţă. Câteva au fost deja prezentate mai sus. 

Dezavantajul major este împărţit şi cu mediul maritim, însă în mediul aerian este  mult 

mai restrictiv: atmosefa nu poate servi ca mediu locuibil. Viaţa comodă a eroilor lui Jules Verne 

în nacela balonului, unde se putea dormi şi servi masa, oferă un tablou idilic dar departe de 
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realitate. Atmosfera în sine este situată în afara oicumenei, iar mediul aerian, prin definiţie, se 

opune înjghebării unei locuiri stabile. Atmosfera facilitează transportul rapid la mari distanţe, 

oferă accesul spre şi dinspre spaţiul extraatmosferic (interfaţă Pământ-spaţiu cosmic), dar nu 

posibilitatea de locuire stabilă. Este, prin definiţie, un spaţiu de tranzit. 

Chiar şi aşa, vehiculele aeriene şi spaţiale trebuie să ţină cont de faptul că condiţiile 

favorabile vieţii se reduc drastic cu altitudinea. Dacă alpiniştii sunt nevoiţi să folosească rezerve 

de oxigen la altitudini de peste 5000 m, avioanele de altitudine trebuie să aibă spaţiul interior 

presurizat, în caz contrar, atât piloţii, cât şi pasagerii, având de suportat condiţiile ostile ale 

acestui mediu extrem: temperaturi foarte scăzute, dar înainte de orice, presiuni scăzute, care ar 

provoca disfuncţii fatale în organismul uman în câteva minute. Atmosfera înaltă nu este, deci, 

locuibilă - presupunând că s-ar putea amenaja „insule aeriene” suspendate de suficiente baloane! 

Dacă sunt mai rapide, aeronavele au o capacitate de transport mult mai redusă decât a 

navelor, care pot încărca mărfuri cu volum de sute de mii de tone deadweight. Mediul aerian 

reclamă o supleţe sporită a aparatului de zbor. 

În fine, dacă am demonstrat că atmosfera poate funcţiona ca dispozitiv geopolitic global, 

asta nu înseamnă că el este unitar. Depinde de „puterile aeriene” dacă îşi centrează strategia 

geopolitică pe uscat, pe mare sau pe mediul aerian şi în ce măsură utilizează acest mediu în 

vederea atingerii obiectivelor geopolitice şi geostrategice. Cum am specificat încă la începutul 

acestui paragraf, geopolitica atmosferei este proiectată pe interfaţa atmosferă-uscat şi atmosferă-

ocean. 

 

Atmosfera – dispozitiv geopolitic. Conceptul de „dispozitiv”, este „un concept central al 

metodei geopolitice
80

. Obiectivul său este de a da seamă de modul de organizare şi ierarhizare a 

priorităţilor şi obiectivelor fixate de către o ţară în comportamentul său şi situările sale 
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 Dispozitivul geopolitic înglobează dispozitivele: diplomatic, militar, al serviciilor secrete ş.a. (cf. 

Chauprade, Thual, 2003, „Dispozitiv”, pp. 408, 410). „Dispozitivele concretizează obiectivele geopolitice. Ele sunt 

de două categorii: defensive şi ofensive, sau combină cei doi factori, cele două tipuri de motivaţie. Ele pot căuta să 

formeze alianţe sau să încerce să împiedice alianţele unor duşmani potenţiali. „Dispozitivele militare, subordonate 

sau conexe cu cele geopolitice (p. 410) grupează mijloacele terestre, maritime, aeriene, şi, de câţiva ani, şi pe cele 

nucleare, balistice şi spaţiale” (p. 409). 

„Coordonarea fronturilor şi articularea lor în teatre de operaţiuni implică coordonarea diferitelor armate, 

terestre, aeriene şi marine. Această coordonare se face la două nivele: cel strategic şi cel tactic. Nivelul strategic 

implică o comportare globală, care se înscrie într-un timp destul de lung...” (p.410, subl. mea) 
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geopolitice” (ibid., 406). În opoziţie cu anumiţi cercetători care ”au cedat tendinţei de a dori să 

privilegieze «punerea lumii în reţele»” (e vorba de Olivier Dollfus, autorul conceptului de 

„arhipelag megalopolitan global”), autorii Dicţionarului susţin în mod convingător că entitatea 

statală este obiectul geopoliticii, ceea face mai dificilă, dar deloc imposibilă încercarea noastră 

de a pune în evidenţă calităţile geopolitice ale atmosferei. 

Dacă „marile paradigme de alianţă sunt încercuirea şi contraîncercuirea...” (Chauprade, 

Thual, op. cit., „Dispozitiv”, p. 409), atmosfera oferă cea mai largă posibilitate de încercuire 

sau contraîncercuire a unui inamic potenţial sau real. Cât priveşte „colectarea de informaţii”, 

obiectiv al „mijloacelor secrete de care fiecare ţară dispune” (ibid., 410), tehnologia aeronautică 

şi astronautică o efectuează pe scara cea mai largă efectuată vreodată în istorie, practic, la nivel 

global şi cu mijloace tehnice dintre cele mai variate: baloane „meteorologice” şi avioane de 

recunoaştere, avioane-spion, aerofotografiere, teledetecţie satelitară. Pe baza acestor date, alte 

capabilităţi sunt în măsură să efectueze operaţiuni de ascultare, decodare, supraveghere, 

localizare şi, uneori, distrugere sau neutralizare (cazul insurgentului cecen Djohar Dudaev, 

doborât în 1996, în timpul războiului ruso-cecen, cu o rachetă aer-sol, în 1996, în urma detectării 

semnalului de poziţionare globală al telefonului portabil). 

„Ştiinţa geopolitică...este, în special, o formă de topologie, în sensul că studiază 

proprietăţile constante ale obiectelor politico-geografice supuse deformării continue” (ibid., 420). 

Or, atmosfera este un spaţiu „elastic” din punct de vedere geopolitic. „Deformările continue” la 

care sunt supuse entităţile statale, îşi pot găsi o canalizare a presiunilor la care sunt supuse, în 

direcţia atmosferei. Graţie cuceririi atmosferei, „obiectele politico-geografice” capătă o foarte 

importantă marjă de rezistenţă la „deformările” aplicate de un context geopolitic sau altul. 

Atmosfera „preia” fricţiunile dintre state, bineînţeles, dacă statele dezvoltă tehnologii adecvate. 

Fiecare stat ce dispune de tehnologie aeriană se poate dezenclava dintr-o poziţie de strâmtorare 

geopolitică. 

Deşi autorii Dicţionarului de geopolitică consideră că „statul este realitatea geopolitică 

primordială” (ibid., 418), în aceeaşi pagină afirmaţia este nuanţată prin aserţiunea că „orice 

realitate geopolitică este constituită şi constituie un câmp de forţe”. Or, în anumite condiţii, 

atmosfera poate fi considerată un câmp de forţe ce instituie o realitate geopolitică. Şi anume, 

îndată ce este luată în calcul interacţiunea dintre om şi atmosferă, dintre atmsferă şi tehnologie, 

devine manifest şi aspectul atmosferei ca potenţial dispozitiv geopolitic. Cum am specificat şi în 
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introducere, avantajele nu sunt intrinseci acestui înveliş, ci devin efective pentru centrele de 

putere care dispun de „tehnologiile atmosferice”. 

Ajungem, astfel, la concluzia acestei secţiuni, pe care o încheiem încercând să formulăm 

următorul principiu: în momentul în care sunt realizate condiţiile de interacţiune a triunghiului 

atmosferă – om – tehnologie, atmosfera se comportă ca un dispozitiv geopolitic. 

Or, momentul acesta a survenit în zorii secolului XX, când omul a iniţiat cucerirea 

aerului, iar omenirea, în ansamblu, a intrat în „faza atmosferică” a îndelungatului ei parcurs ei 

istoric. 

 

 

4) Dubla funcţie a atmosferei: rol geostrategic şi atractor geoistoric. 

 

„Teritoriul nu e totuna cu spaţiul. Pe când cel dintâi exprimă o realitate statică..., spaţiul 

exprimă o realitate dinamică, o forţă geopolitică şi geoistorică”
81

. 

Atmosfera pare mediul ideal de aplicare a acestei distincţii. Mediu deteritorializat, oferă 

simţurilor percepţia imediată a ideii de spaţiu, chiar de spaţiu nemărginit, prin vizibilitatea miilor 

de stele ale cerului nocturn. Semnificaţia culturală a atmosferei (I.1) ne-a ajutat să înţelegem că, 

cel puţin din epocile în care omul a privit mai degrabă în exterior decât în interiorul său, cerul şi 

linia orizontului au orientat şi atras constant privirile oamenilor. A căuta spre cer şi a-şi apropria 

spaţiul de siguranţă sau zona individuală şi colectivă de confort, sunt două libertăţi pe care orice 

persoană şi orice comunitate le caută instinctiv. Foarte repede, „foamea de spaţiu” a omenirii, a 

început să fie principalul imbold al migraţiilor, explorării şi colonizării. Împresurată real sau 

imaginar, colectivitatea resimte nevoia irepresibilă a străpungerii oricărei încercuiri, a 

„dezmărginirii”, a „ieşirii în larg” sau, cu un termen din geopolitică, a dezenclavării. 

Necesitatea de dezenclavare a dus omenirea, rând pe rând, la căutarea deschiderilor către 

mari drumuri comerciale, către frontierele unui stat prieten, la ocuparea marilor axe fluviale şi a 

câmpiilor mănoase, la asigurarea de faţade maritime, apoi la stăpânirea însăşi a mărilor. Odată cu 

constituirea puterilor aeriene şi, recent, spaţiale, omenirea se dezenclavează „pe verticală”. Omul 

se află pentru prima dată în istorie în situaţia de a se dezenclava faţă de propria lume, plecând în 

explorarea altor corpuri cereşti. Însă tocmai cuceririle spaţiale la care suntem contemporani 
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(aselenizarea, trimiterea de sonde interplanetare), ne dau îndreptăţirea să credem că nu este 

departe momentul în care se vor putea înfiinţa colonii stabile în spaţiul apropiat. 

Concluzia ce rezultă din examinarea acestor tendinţe macroistorice, ar putea fi formulată 

astfel: prin conţinutul simbolic şi cultural, prin potenţialul geopolitic, atmosfera, ca şi mediile 

cucerite anterior (uscatul, marea) a generat dorinţa şi necesitatea stăpânirii ei, care s-a realizat în 

momentul în care s-au acumulat suficiente cunoştinţe pentru realizarea tehnologiei zborului. În 

termeni de teorie morfologică, atmosfera a jucat rol de atractor, de „motor” geoistoric. 

„Un atractor este un stadiu, un punct sau un comportament de echilibru spre care se 

orientează un sistem atunci când se ia în considerare factorul timp. De exemplu, atunci când se 

dezvoltă un virus, el tinde să infecteze întreaga populaţie, care reprezintă, din acest punct de 

vedere, atractorul sistemului virus”
82

. Amosfera ca dispozitiv geopolitic întruneşte condiţiile unui 

sistem dinamic - tipul de sisteme care pot funcţiona ca atractori (ibidem). Atractorii pot avea 

dinamică previzibilă şi imprevizibilă, echilibru tip punct sau de tip ciclu. „Puncte fixe şi cicluri 

limită sunt atractori: ei atrag la sfârşitul unei perioade de timp, mai lungi sau mai scurte, toate 

traiectoriile dinamicii unui sistem (...), la fel cum patul unui râu devine atractor pentru toţi 

afluenţii săi”
83

. 

Aplicând aceste definiţii la atmosferă, procedăm la înlocuirea termenilor: 

Sistemul = atmosfera, însă nu învelişul aerian pur şi simplu, ci atmosfera care conţine un 

potenţial geopolitic latent, prezent deopotrivă în comportamentul şi teoriile comunităţilor umane. 

Într-un fel, din punct de vedere cultural-antropologic, atmosfera este atractorul spaţial, iar din 

punct de vedere geopolitic, ea este atractorul temporal. Sau, pentru a micşora la maximum 

posibilitatea vreunei concluzii greşite, „faza atmosferică” a civilizaţiei este atractorul temporal, 

punctul secret (deoarece, nerevelat până în epoca tehnologiei zborului) situat într-un viitor, care 

„trage” toată istoria omenirii în direcţa sa. Dar cum este o imposibilitate ca „faza atmosferică” 

(vezi infra) să preexiste înainte ca omenirea să fi trecut prin celelalte stadii, înseamnă că, de 

facto, atmosfera este şi atractor geoistoric, nu numai spaţial. Odată în plus, aforismul lui 

Herder
84

, preluat de strategi, de la Napoleon la Makinder, „geografia este mama istoriei şi a 

politicei”, pare să-şi găsească valabilitatea. 
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Stadiul = „faza atmosferică” a civilizaţiei, care face din atmosferă un „dispozitiv 

geopolitic”. 

Situaţia de echilibru = satisfacerea necesităţii de dezenclavare a omenirii. La originea 

acesteia ar putea fi creşterea demografică declanşată în epoca marilor descoperiri geografice  şi 

accelerată în secolele XIX-XX, acesta din urmă fiind şi secolul apariţiei şi dezvoltării aviaţiei, 

apoi a tehnologiei aerospaţiale. 

Orientarea unidirecţională şi factorul timp = istoria omenirii în ansamblu, şi în special 

din ultima jumătate de mileniu, timp în care omenirea a luat şi a parcurs acele opţiuni de 

explorare a propriei planete care îi ofereau dominaţia asupra acesteia; mai întâi, dominaţia 

uscatului, apoi dominaţia pe mări şi oceane şi, recent, dominaţia atmosferei şi a spaţiului cosmic 

apropiat. 

Atractorii pot fi: previzibili (de tip punct, nod sau spirală), periodici (corespunzând unor 

cicluri limită) şi „stranii”, cu o „dinamică de tip haotic” (Armaş, 226). Stadiul de evoluţie în care 

se află sistemul poate utiliza drept criteriu stabilitatea lui: „Atunci când traiectoriile evolutive ale 

sistemului tind spre aceste stadii de echilibru, sistemul se află într-o etapă de stabilitate. Când 

traiectoriile se îndepărtează de atractori, se intră într-o fază de instabilitate” (idem). 

Pentru a arăta încă o dată că rolul de atractor nu e jucat de obiectul în sine, ci de funcţia 

pe care o îndeplineşte la un moment dat, trebuie să înţelegem că acelaşi obiect poate reprezenta 

două tipuri diferite de atractori. De exemplu, atmosfera ca deţinătoare de potenţial geostrategic 

constituie un tip de atractor, cum am văzut, previzibil; însă atmosfera ca sumă a stărilor fizice ale 

aerului (statice, dinamice) analizate de meteorologia sinoptică, constituie un atractor 

imprevizibil, de tip „fluture”. Acest model a fost propus, pentru atmosferă, de meteorologul 

american Lorenz „care în 1963 a încercat elaborarea unui model de prognoză a vremii (...) 

Simularea succesivă a modelului elaborat conducea mereu spre alte rezultate, chiar şi la 

introducerea unor valori de plecare foarte apropiate sau chiar identice. În concluzie, atmosfera nu 

revenea niciodată la o stare anterioară. Lorenz a demonstrat că niciodată starea unui sistem 

complex nu trece de două ori prin acelaşi punct evolutiv, iar vremea, respectiv clima nu pot fi 

obiectul unei previziuni de tip determinist” (Armaş, 2006, 226-227). Astfel, starea ei fizică la un 

moment dat funcţionează ca un „atractor straniu”
85

, generând un grafic în formă de fluture, luat 
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de Lorenz ca metaforă pentru o înţelegere mai accesibilă a acestui tip de atractor: „...unei zbateri 

de aripi a unui fluture în Brazilia...amplificată continuu prin efectul de conexiune inversă, ar 

putea determina, în mod teoretic, o furtună în California...” (ibid., 227). Plecând de la faptul că 

atmosfera este învelişul cu cea mai mică inerţie dintre toate celelalte, cât şi de la 

impredictibilitatea de tip linear a acestui sistem cu atractor straniu („efectul-fluture”), s-ar putea 

avansa ipoteza că o putere ajunsă în „stadiul atmosferic”, prezintă o vulnerabilitate mai redusă 

faţă de o putere continentală, de tip clasic. 

Însă atmosfera ca atractor geoistoric reprezintă un model de tip spirală, sau de tip nod. 

Liniile de evoluţie ale civilizaţiei „se înfăşoară” în atmosferă. Nu este obligatoriu ca toate 

comunităţile umane să parcurgă aceste traiectorii spre a ajunge la nod; multe pot evolua liniştite, 

fiecare pe propria „spiră” de evoluţie, fără a-şi pune vreodată problema de a accesa „nodul” în 

care ele se adună - în caz că ar bănui convergenţa lor. Însă acele comunităţi au parcurs acest 

drum, confecţionând mijloacele tehnice necesare, vor stăpâni atât „nodul”, cât şi ”reţeaua de 

fire”, adică traiectoriile pe care vor evolua de acum înainte celelalte comunităţi umane. 

Faptul că dezenclavarea este ghidată de un atractor (în cazul nostru, atmosfera), este 

demonstrat şi de caracteristica acestui proces: dezenclavarea are o desfăşurare unidirecţională. 

Chiar şi numai stabilirea unui dialog, a unei căi de comunicare interumană, echivalează din punct 

de vedere operaţional cu o dezenclavare, cu deschiderea subiectului uman către semenul lui. Este 

o ieşire din spaţiul de siguranţă şi confort al gândurilor proprii în „spaţiul” extern, şi poate fi 

considerată drept cea mai elementară treaptă a dezenclavării. Fie că este vorba de dezenclavarea 

subiectului uman prin dialogul cu un interlocutor, fie de dezenclavarea geopolitică a unei 

comunităţi sau dezenclavarea întregii civilizaţii omeneşti, logica procesului este aceeaşi (tendinţa 

de a menţine şi chiar lărgi spaţiul de siguranţă în condiţii de presiune externă), numai scara şi 

mediul-suport diferă. Dacă „balonul individual de aer” (Armaş, 2006, 127) joacă rolul de suport 

al dezenclavării prin vorbire, atmosfera poate fi cutia de rezonanţă a omenirii pentru semnalele 

sonore şi radio, făcând posibilă comunicarea între sol, orbită, nave spaţiale etc. Demografia 

inflaţionară din zilele noastre, responsabilă de „compresia” balonului de aer individual, a 

favorizat evoluţia, de altfel autonomă, a omului spre cucerirea „balonului de aer” atmosferic, 

apoi şi a spaţiului cosmic apropiat. În vidul relativ de pe orbitele terestre sau lunare s-a ajuns în 

situaţia de început: astronauţii sunt protejaţi de un „balon individual de aer” la purtător, păstrat în 

interiorul costumului ermetic, în timp ce funcţia de comunicare este îndeplinită, acum, de undele 
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radio. „În anumite cazuri, este poate de dorit a lărgi şi mai mult definiţia comunicării, pentru a 

include toate procedeele prin care un mecanism (spre exemplu, echipamentul automat de reperaj 

al unui avion şi de calcul al traiectoriei acestuia) afectează un alt mecanism (spre exemplu, o 

rachetă teleghidată în urmărirea acestui avion) (ibid., 120). 

Constituind, deci, un atractor spaţial (omul aspiră sau tinde în mod „natural” spre 

înălţimi, spre cer, spre imponderabil, caută regiunile aerisite, văduhul, cerul), atmosfera este şi 

un atractor temporal: civilizaţiile au încercat să-şi creeze acele mijloace tehnice cu ajutorul 

cărora să supună mediile care asigură cea mai rapidă circulaţie în condiţii de lărgire a spaţiului 

locuit (oicumena) trecând, rând pe rând, prin faza continentală (lumea antică), faza oceanică 

(lumea modernă) şi faza atmosferică (lumea contemporană). 

 

 

5) „Faza atmosferică” a civilizaţiei şi globalizarea. 

 

Mehedinţi, lărgind cadrul conceptual al ideii conţinute „în sămânţă” de articolul din 1904 

al lui Mackinder, „The Geographical Pivot of History”, a lansat pentru prima dată teoria fazelor 

istorice ale geografiei, intuind, într-un fel, funcţia de atractor a atmosferei. În studiul său din 

1940
86

, care are ca motto sentinţa lui Herder: „Istoria este geografie în mişcare”, tipuri diferite de 

civilizaţii din perioade diferite ale istoriei omenirii sunt explicate prin relaţia lor cu elemente 

fundamentale ale cadrului geografic: uscatul, marea şi învelişul aerian. Fiecare dintre aceste 

elemente influenţează modul de a gândi şi a acţiona al oamenilor din epoca în care ele îşi 

imprimă pecetea. Nu este vorba de determinism, deoarece, în momentul când cunoştinţele şi 

puterea politică ajung în situaţia de a pune la îndemână mijloace de navigare, iar mai târziu, de 

zbor, oamenii se lansează neîntârziat în explorarea şi stăpânirea noilor spaţii: oceanul, respectiv 

atmosfera. 

În faza continentală, care a durat mii de ani, oamenii au trăit în diferite părţi ale uscatului 

ca pe planete diferite. „Fiecare trăia închis în orizontul lui”, iar cu excepţia polinezienilor, 

înstrăinarea de ocean era foarte mare, chiar şi pentru civilizaţiile avansate ale antichităţii. Rasele 

abia veneau în atingere una cu alta. „Ca o ciudăţenie şi mai mare, amintim că Peru şi Mexic, 
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imperii cu o civilizaţie şi cultură de nivelul celei egiptene şi chaldeene, trăiau pe acelaşi 

continent, fără să ştie unul de altul; - ca şi cum ar fi trăit pe două planete deosebite”. 

Legăturile între „aceste cuiburi de omenire izolată” s-au stabilit într-un târziu şi numai pe 

calea oceanului. „Nu peste Sahara au ajuns popoarele Mediteranei în atingere cu rasa neagră, ci 

înconjurând Sahara. Amiralul cartaginez Hannon a fost un fel de Columb în ce priveşte 

descoperirea Africei «negre»”. Tot oceanul i-a adus pe europeni lângă ţărmurile Indiei, Chinei şi 

Japoniei, şi le-a permis corăbiilor să descopere America, Australia şi Antarctida. Dar faza 

oceanică „n-a început de-a binelea decât în momentul când explorările lui Cook au determinat cu 

destulă aproximaţie întinderea Oceanului planetar. Abia atunci a început omenirea să ia 

cunoştinţă de unitatea ei antropologică şi biogeografică (Blumenbach)”. Dar şi în faza oceanică, 

pot exista personalităţi cu mentalitate şi strategii continentale, de exemplu Napoleon. Pe când 

avantajul oceanului este clar: „fiind apa mai întinsă decât uscatul, cine a dobândit mai întâi 

stăpânirea asupra oceanului planetar, acela, în chip firesc, a putut stăpâni comunicaţiile dintre 

toate continentele şi deci negoţul mondial. Şi astfel apare în secolul al XIX-lea cel mai întins 

dintre toate statele câte văzuse până atunci planeta, Marea Britanie”. Foarte important, stăpânirea 

oceanelor şi progresele tehnicii, dau posibilitate acestui stat să instaleze cabluri de comunicaţie 

pe fundul oceanelor. Pe timp de război, stăpânirea oceanului îşi arată avantajul strategic: Anglia 

a învins Germania (1914-1918) izolând-o pe uscat şi „tăindu-i putinţa de aprovizionare cu 

materii prime pentru industie şi cu hrană pentru populaţie”. Această fază ar culmina cu „tehnica 

navigaţiei pe sub apă”. 

Faza atmosferică începe odată cu apariţia avionului. „În câteva decenii aviaţia a adus o 

nouă revoluţie în circulaţia planetară şi deci în relaţiile economice şi politice dintre ţări”. 

Reţinem accentul pus de geograful român pe circulaţie, mijloacele de comunicaţie (cablurile 

subacvatice) şi pe relaţiile economice favorizate de aviaţie, atuuri ale importanţei geostrategice a 

acestui mijloc de transport aerian. 

Se poate spune că omenirea a intrat în această fază „în ziua când Lindbergh a putut zbura 

singur peste Atlantic”, adică în 1927
87

. Avionul a ajuns mijloc de transport dar şi „o grozavă 

armă de atac”. Transportă rapid trupele şi materialul de luptă dintr-un loc în altul, poate interveni 

cu mitraliere şi tunuri şi „cantităţi enorme de explozibile”, adică bombe. Aviaţia a scos din 
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izolare Arhipelagul Britanic, a bombardat centrele lui industriale, pregătind invazia terestră. „În 

faza atmosferică, tehnica a ajuns să împlinească prin circulaţia în aer roluri cu mult superioare 

circulaţiei pe uscat ori pe apă. În oceanul liber al aerului, avioane zburând pe deasupra vânturilor 

(până aproape de stratosferă) pot stabili de la un continent la altul şi peste continente şi mări 

legături mai scurte şi neasemănat mai repezi decât cele oceanice. Istoria acum este nu numai 

universală, ca în faza oceanică, dar viaţa omenirii este în aşa măsură integrată, încât izolarea a 

devenit cu neputinţă: nici o naţiune şi nici un stat nu mai poate scăpa de ritmul accelerat impuse 

de tehnica circulaţiei moderne”
88

 – este concluzia apăsată cu care încheie Mehedinţi acest 

microstudiu. 

Trecerea de la o fază la alta are loc, după Mehedinţi în „lupta pentru cucerirea spaţiului 

geografic” (1998, 188), deci în cursul unui proces general de dezenclavare geopolitică. Impulsul 

geopolitic (dezenclavarea) are un efect şi acţionează ca „motor” geoistoric. 

 O intuiţie ca cea a lui Mehedinţi are un potenţial euristic care se cere exploatat 

până la capăt, în toate consecinţele lui. Dacă, rând pe rând, omenirea ia în stăpânire elementul 

solid, elementul lichid şi aerul, înseamnă că, în lunga lor istorie, civilizaţiile nu numai că tind să 

ocupe succesiv inelele concentrice geometric corespunzătoare acestor elemente, ca în 

reprezentările cosmologice medievale (uscatul în mijloc înconjurat de ocean, iar acesta 

înconjurat de aer), dar ele încep să împrumute proprietăţile elementului care „prezidează” ciclul 

istoric respectiv, şi să „se comporte” ca atare. Contemporan el însuşi la „faza atmosferică”, aflată 

în plină desfăşurare, Mehedinţi poate nu bănuia că se află în pragul unei noi epoci, evidentă 

pentru cercetătorii de azi, care asistă la extinderea fără precedent a telecomunicaţiilor. Astfel, în 

prelungirea periodizării lui Mehedinţi, Mona Mamulea consideră că „putem vorbi, acum, despre 

o a patra fază a istoriei, care nu mai este geografică întrucât nu presupune parcurgerea unui 

spaţiu, ci eludarea lui: faza electronică”
89

. Prin extrapolare analogică, se poate considera că 

această fază are afinităţi cu elementul foc, aşa cum celelalte faze se desfăşuraseră succesiv în 

elementul solid, lichid şi aerian. Paradoxal însă, „focul rece” al comunicaţiilor electronice din 

„era Marconi” se propagă la distanţă graţie proprietăţilor straturilor ionizate ale unui înveliş 

„fierbinte”: termosfera. Controlul asupra acestui mediu al transmisiilor electronice (aspaţial în 

natura lui, sau prin care spaţiul poate fi „eludat”), este realizat cu mijloacele spaţialităţii: 
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amplasarea de sateliţi, echipamente electronice, relee etc. Această situaţie ambiguă legitimează 

interogaţia geostrategilor: „Imperiile de mâine se vor constitui după imaginea formelor clasice de 

posesiune teritorială sau vor adopta o formă deteritorializată de stăpânire?” (Chauprade, Thual, 

op. cit., 433). Dezlegarea acestei dileme o vor aduce decadele viitoare. Cert este însă că ieşirea 

omului în atmosferă şi în spaţiu nu este decât ultima şi cea mai amplă formă de dezenclavare, pe 

care civilizaţia umană a căutat-o dintotdeauna, dar de care nu beneficiază în deplină libertate 

decât centrele de putere care au sesizat aceste oportunităţi oferite de atmosferă. 

 

Examinarea teoriei din perspectiva căreia atmosfera constituie un model de atractor 

geoistoric, precum şi a paradigmei lui Mehedinţi privitoare la tranziţia civilizaţiei umane de la 

faza continentală la faza oceanică, apoi la cea atmosferică, a pus în evidenţă un raport ca de la 

cauză la efect între ceea ce am numit „dezenclavare” - o constantă geopolitică – şi globalizare 

sau mondializare. Această relaţie poate fi înţeleasă mai bine urmărind pe scurt, ca studiu de caz, 

istoricul procesului prin care s-a dezenclavat din punct de vedere geopolitic civilizaţia 

occidentală. 

„Unii istorici au comparat „Europa secolelor V-X cu o cetate asediată, în care vechile 

popoare ale Imperiului roman şi noile popoare germanice – unite printr-o religie comună, 

guvernate de instituţii similare... – erau presate din afară de alte popoare, care înaintau dinspre 

bazinul Mediteranei (musulmanii) şi din stepele Asiei...Apoi, în jurul anului 1000, Europa 

respinge «asediul» - şi, fără a-şi întrerupe nici un moment creativitatea cultural-civilizatorică, 

începe o fază de expansiune”
90

. Dacă asediul a fost respins „în jurul anului 1000” (epoca 

cruciadelor), în schimb, ieşirea din situaţia de enclavare în care Europa occidentală se găseşte 

când turcii încep să deţină capete de pod stabile pe continent, nu s-a putut face decât mai târziu, 

şi numai pe cale maritimă. 

După cucerirea Constantinopolelui în 1453, încercuirea Europei pe latura estică, sud-

estică şi sudică era aproape desăvârşită. O blocadă otomano-arabă închidea legăturile Europei cu 

Orientul Mijlociu, cu Ţara Catai revelată de Marco Polo cu mai puţin de două veacuri înainte, cu 

India, cunoscută de pe vremea lui Alexandru Macedon şi cu Africa sud-sahariană. Singura 

posibilitate de a căuta şi întreţine relaţii cu alte regiuni ale lumii era găsirea unei rute ocolitoare 

prin Atlantic, la data aceea un ocean cvasi-necunoscut. După Braudel (1984, 61) reuşita Europei 
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se datorează stăpânirii Atlanticului. Ocolul pe mările lumii îi va aduce pe europeni în situaţia de 

a răsturna situaţia: unitatea oceanului mondial face ca europenii să cadă acum, strategic, din 

flancuri şi „din spate”. Ţările Orientului încep să suporte, pe termen lung şi din ce în ce mai 

apăsător, consecinţele unei extrem de largi contraîncercuiri, bazată pe stăpânirea oceanelor de 

către amiralii flotelor europene. Din punct de vedere strategic, „Indiile” (orientale sau 

occidentale) sunt virtual încercuite încă din momentul când „se lasă” descoperite de europeni. 

Încercuirea europeană a pus şi bazele unificării lumii. La început, unificare în cadrul 

imperiilor maritime: portughez, spaniol, olandez, englez, care au declanşat „prima globalizare”: 

1500-1800 (Gunn, 2003). Apoi, după destrămarea acestora (secolele XVIII-XX), prin valorile şi 

instituţiile promovate de răspândirea modelului european occidental. Este un proces îndelungat, 

care începe cu implantul european şi asimilarea lingvistică a Lumii Noi, cu metisajul rasial, cu 

impunerea creştinismului şi a principiului comerţului liber (vital pentru europeni), şi va sfârşi cu 

formarea unei conştiinţe a unităţii antropologice a speciei umane şi a unităţii planetare a lumii, în 

zilele noastre
91

. Unificarea teritoriilor statelor-naţiune din sec. XIX a corespuns „unei faze 

istorice aflate la jumătatea drumului...între căruţă şi informatică; căile ferate sunt, în secolul XIX, 

cele care acoperă cel mai fidel spaţiul naţional” (Boia, 2007, 166). Continuând această 

comparaţie, am putea vedea în rapidele mijloace de transport aeriene, în telegraf, telefonie 

mobilă şi internet, factorii unificării planetare de astăzi. Începe universalizarea istoriei; civilizaţia 

occidentală, „decolată” deasupra tuturor celorlalte, aşa cum atmosfera învăluie pământul, intră în 

expansiune planetară, împingând la globalizare. 

Globalizarea „se referă atât la diminuarea lumii cât şi la intensificarea conştiinţei despre 

lume ca întreg”
92

. Hidrosfera şi atmosfera, care au dat de timpuriu cea mai concretă percepţie a 

unităţii la nivel planetar, au avut un rol mai important decât litosfera (scoarţa terestră) şi biosfera 

la „intensificarea” acestei conştiinţe. Dovadă că învelişul aerian a fost conceput ca geosferă încă 
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din antichitate (Aristotel), pe când hidrosfera doar în sec. XVII (Varenius), iar litosfera şi 

bisosfera în secolele XVIII şi XIX (Werner, Humboldt)
93

. În plus, aşa cum am mai arătat în 

introducere, marea şi aerul sunt elementele fluide pe care se sprijină puterea maritimă şi cea 

aeriană. Sunt autori care vorbesc din ce în ce mai des de o „globalizare” avant la lettre, în 

lumile-univers ale Antichităţii
94

. Astfel, Mediterana cretană, feniciană, greacă şi romană a oferit 

suportul primelor „mondializări” comerciale, culturale sau chiar civice, în timp ce stăpânirea 

Marelui Ocean a pus bazele imperiilor navale mondiale: lusitan, spaniol, olandez, englez. Astăzi, 

învelişul aerian global şi spaţiul înconjurător reprezintă suportul exercitării geostrategiilor 

atmosferei. 

Alături de fenomenul, specific globalizării, de creştere a „densităţii sociale” şi „densităţii 

relaţionale”
95

, compararea vitezelor de deplasare permise de mijloacele tehnice pot da măsura 

„diminuării lumii” din epocile mai vechi până în prezent. Durata deplasărilor permise de 

drumurile pe uscat era mult mai mai lungă decât parcurgerea aceleiaşi distanţe pe mare, iar 

acesta, la rândul ei, este incomparabil inferioară faţă de durata unei călătorii pe calea aerului 

(vezi I.3). Astfel, „Imperiul Roman «dura» două-trei luni de la un capăt la altul...; cu alte cuvinte, 

era mai vast decât întreaga lume de astăzi (...) Acum trăim pe un Pământ din ce în ce mai mic 

(mai mic decât Franţa secolului al XVIII-lea) şi în care cel mai mic segment e bine integrat într-

un ansamblu universal. O evoluţie irezistibilă, materială şi în acelaşi timp mentală, a sfârşit prin 

a dezenclaviza spaţiul, deschizând istoriei un curs nou, iar omenirii perspective nebănuite” 

(Boia, 2007, pp. 5-6, subl.mea). Această evoluţie în direcţia „dezenclavizării” a aparţinut 

civilizaţiei occidentale şi constituie un fel de permanenţă a geopoliticii ei, ce poate fi urmărită pe 

întreg parcursul ultimului mileniu. În prezent însă, s-a ajuns efectiv la dezenclavizarea spaţiului 

însuşi, odată cu intrarea în „faza elctronică” (Mamulea) şi cu „deteritorializarea” puterii 

(Chauprade, Thual). Pentru o asemenea schimbare radicală de mentalitate, care „să lichideze 

frontierele”, a fost nevoie de „un tip de civilizaţie diferit” (Boia, 2007, 6, subl. în text). „O 

civilizaţie diferit structurată şi motivată a irupt la un moment dat în istorie şi a schimbat complet 

datele jocului. Lumea de azi, cu bune şi cu rele, este produsul Occidentului, invenţia lui, «marca 

lui înregistrată» (...) După ce a împins lumea pe calea mondializării şi implicit a occidentalizării, 

Occidentul plăteşte preţul succesului său. Valorile şi instrumentele inventate în Vest au ajuns...în 
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toate colţurile planetei. «Ceilalţi» au învăţat regulile jocului, iar cei mai performanţi sunt deja, 

sau vor fi în curând, la acelaşi nivel cu modelul lor” (ibid., 6-7). 

În concluzie, eforturile europenilor, în sens larg ale civilizaţiei occidentale, de a se 

dezenclava au dus, în cele din urmă, la mondializare, şi nu invers. Nu se poate vorbi de 

preexistenţa unui fenomen al mondializării care să fi antrenat, în siajul lui, entităţi statale, 

potenţate prin aderarea lor la acest „curent”. Dimpotrivă, puterile fondatoare, stabilind de 

timpuriu regulile jocului, au pus bazele viitoarei unităţi mondiale. „Fenomenul mondializării se 

înscrie în mondialitatea anumitor puteri”, precum Statele Unite. (Chaupade, Thual, 2003, 461). 

Conceptul de mondialitate este explicat astfel: „Un stat care are acces la mondialitate este o 

putere mondială ce se caracterizează prin capacitatea sa de a fi prezent în toate regiunile planetei 

şi mai ales în toate locurile strategice” (462). Puteri din trecut ca Imperiul Persan, Imperiul 

Roman, Imperiul Britanic...deşi puteau pretinde hegemonia mondială, „nu au avut ubicuitatea 

necesară, realiazabilă numai cu ajutorul mijloacelor moderne” (462-463). Am văzut deja, că 

atmosfera este învelişul care oferă ubicuitatea necesară unei puteri de rang mondial, dacă îşi 

dezvoltă mijloacele moderne necesare dominării lui. Mondialitatea unor puteri europene, apoi a 

URSS şi a SUA s-a afirmat tot mai pregnant pe măsură ce ele au dezvoltat „tehnologii 

atmosferice”, căutând dezenclavarea „aero-spaţială”. În zilele noastre, SUA este singura putere 

cu acces la mondialitate.  

Statutul de putere mondială, este însă, reversibil (cf. 463). Exemplul cel mai recent îl 

constituie decăderea U.R.S.S., care vreme de 45 de ani s-a manifestat ca o superputere mondială. 

Mai există şi alţi factori care pot determina întoarcerea la o logică geopolitică de tip terestru, de 

exemplu, mişcările anti-globalizare. De fapt, între „localism” şi „globalism” se manifestă un 

raport dialectic explicabil prin revendicarea acestora de la două principii opuse. După Gh. Geană, 

unui principiu al individuaţiei, responsabil de asumarea etnicităţii, i se opune un „principiu al 

comunicaţiei”, „responsabil pentru procesul globalizării”
96

. Etnicitatea se bazează pe categoriile 

de fapte specifice culturii, pe când globalizarea, pe cuceriri ale civilizaţiei. Manifestarea ca grup 

etnic cu valori proprii în care acesta se recunoaşte, este un fapt de cultură, comunicarea acestor 

valori altor grupuri este un fapt de civilizaţie: „«...cu cât un grup etnic avansează pe calea 

dobândirii conştinţei de sine, cu atât mai mult el simte nevoia de comunicare cu alte grupuri; şi 
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această nevoie este satisfăcută prin mijloacele civilizaţiei»” (ibid., 169, subl. mea)
97

. Capacitatea 

explicativă a acestei teorii, formultă atât de sintetic este remarcabilă, cu amendamentul că 

principiul individuaţiei poate fi asumat de orice logică microcomunitară, nu doar de cea etnică. 

Conform acestui mecanism, trebuie să acceptăm faptul că europeanul lansat în cuceriri a 

avut, totodată, ceva de oferit; un anumit model care s-a generalizat abia în secolele XIX-XX. 

Dobândind o anumită conştiinţă de sine, omul occidental a simţit nevoia să o disemineze şi altor 

spaţii culturale, modelul promovat de el extinzându-se apoi la scara întregii lumi. Astfel încât, 

unificarea lumii contemporane pleacă, de fapt, de la necesitatea şi reuşita civilizaţiei occidentale 

de a se dezenclava geopolitic (găsirea drumului maritim către „Indii”), cultural (prin 

comunicare) şi tehnologic (prin telecomunicaţii). Teoriile geopolitice de succes, puse în 

circulaţie în ultimul secol, sunt ele însele un produs occidental. Nu e întâmplător că majoritatea 

pun accent pe dominarea oceanelor, iar cele formulate începând cu sfârşitul primului război 

mondial – pe dominarea aerului. Similar, doctrinele dreptului maritim şi aerian au la bază 

principiul libertăţii de circulaţie.  

 

 

 

 

6) Doctrine „talasopolitice” şi „aeropolitice”. 

     Reglementări juridice internaţionale ale spaţiului aerian. 

 

Avantajele geostrategice ale atmosferei pot fi înţeles mai bine dacă analizăm câteva teorii 

geopolitice bazate pe controlul mărilor. În definitiv, avantajele şi semnificaţia geostrategică a 

atmosferei, lipsită de suportul bazelor terestre şi maritime (piste de aeroport, portavioane etc.) s-

ar diminua drastic. Din acest motiv nu vorbim de importanţa ei strategică, ci geostrategică, ce 

presupune o serie întreagă de puncte de inserţie a învelişului aerian cu marea şi uscatul. Mai 

mult, vom vedea că teoriile „thalasopolitice” ale puterii maritime („seapower”) şi teoriile 
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„aeropolitice”, ale puterii aeriene („airpower”) lucrează cu concepte analoage, cele două forme 

de supremaţie având nevoie de sprijin reciproc. Dar este cert că „dimensiunea aeriană a dat un 

plus de forţă maritimităţii” (Chauprade, Thual, op.cit., 456). 

Sesizarea opoziţiei dintre puterile continentale („tellurocraţii”) şi puterile maritime 

(„thalasocraţii”) datează de la lucrările de geografie politică ale lui Ratzel. Chiar dacă termenii 

au fost propuşi o jumătatea de veac mai târziu de Carl Schmitt, în lucrarea Land und Meer, 

pentru a simboliza puterile continentale (Franţa, Germania, Rusia), respectiv puterile maritime 

(Imperiul Britanic, SUA)
98

, existenţa acestei opoziţii şi înfruntări a constituit o realitate încă din 

antichitate. „Potrivit lui Schmitt, «istoria mondială este lupta dintre puterile maritime şi puterile 

continentale (...), lupta dintre urs şi balenă, între Leviathan şi Behemot»” (ibidem). Vom vedea 

că aceste embleme ale tipurilor de putere nu sunt decât ultimele dintr-o serie: urs, bizon, elefant 

pentru puterile de tip continental, respectiv anaconda, şarpe de mare, caracatiţă, balenă, pentru 

puterile de tip maritim. 

Revenind la Ratzel, acesta a indicat linia semnifiativă urmată de „ciclul oceanic”: de la 

Marea Mediterană, la Oceanul Atlantic şi de aici în Pacific, intuind, că Oceanul Pacific, prin 

mărimea, resursele şi poziţia strategică lui, va fi „oceanul viitorului” şi chiar viitor loc al  

înfruntării dintre puterile maritime (Anglia, Japonia) şi cele continentale (Rusia, China). 

Accentul vizionar al geografului german nu poate scăpa; sunt afirmaţii lansate înainte de războiul 

ruso-japonez, din 1905, soldat cu înfrângerea Rusiei în strâmtoarea Tsushima, Japonia, la rândul 

ei, având să fie înfrântă de către SUA, în al doilea război mondial, tot într-o confruntare din 

Pacific. 

Concepţiile lui Ratzel asupra puterii maritime, care spre deosebire de puterea continentală 

se poate autoîntreţine pe baza profiturilor din comerţul pe mare
99

, au fost influenţate de amiralul 

şi geostrategul american Alfred Thayler Mahan, care a formulat pentru întâia dată, într-o lucrare 

din 1896, conceptul de „sea power”. Statutul de putere maritimă preconizat pentru Statele Unite, 

lua în considerare asocierea cu Imperiul Britanic în dominarea oceanelor lumii
100

. Mahan 

considera că supremaţia maritimă se obţine asigurând “puncte de sprijin – porturi, baze – şi 

poziţii solide de control al strâmtorilor şi al drumurilor comerciale, dar mai ales trebuie să dispui 
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de o marină a cărei flotă, prezentă peste tot şi capabilă de a ajunge imediat în punctele strategice 

atunci când este necesar”, adică exact ce reprezintă astăzi marina militară americană, şi că “acest 

efort de circulaţie maritimă trebuie să fie permanent întreţinut, incluzând aici perioadele de pace” 

(Chauprade, Thual, 510). Mahan a mai observat că accentul dominaţiei, în perioada de încheiere 

a împărţirii coloniale, se mută “de la cucerire la controlul unor zone, ceea ce însemna o 

regândire a mijloacelor şi instrumentelor dominaţiei. Importantă nu mai era anexarea, stăpânirea 

unei ţări sau a unui teritoriu, ci controlul asupra drumului către acel teritoriu, asupra căii de 

acces. Iar drumul şi calea de acces de cele mai multe sunt maritime. Iar controlul mării 

presupune existenţa unei puternice flote oceanice”. Acesta este instrumentul care asigură 

“capacitatea de a proiecta puterea” (Dobrescu, Bârgăoanu, 42 subl. în text). Axiome valabile şi 

pentru “oceanul aerian”; ar fi nu numai imposibilă, ci inutilă şi costisitoare o prezenţă aeriană 

continuă şi ubicuă în atmosferă; necesară (şi suficientă) este doar capacitatea de “a proiecta” 

puterea în atmosferă.  

Cunoscând efectele decisive ale blocadei navale de către flota nordistă în Războiul de 

Secesiune, Mahan a recomandat aplicarea acestui model, “planul Anaconda”, pentru blocada pe 

continent a Germaniei wilhelmiene sau a oricărei alte puteri continentale eurasiatice cu pretenţii 

de hegemonie. „Planul Anaconda” (după numele giganticului şarpe constrictor) - iniţial 

caricaturizat în ziarele vremii -, îşi are originea în propunerea generalul american Winfield Scott 

în 1861, ca flota unionistă să efectueze o blocadă strategică faţă de statele secesioniste din sud, 

sprijinită pe fluviul Mississippi şi pe controlul întregii coaste de sud (Golful Mexic şi Florida) şi 

atlantice. Blocada urma să acţioneze în sens dublu: pe de o parte, strangula exportul de tutun şi 

bumbac pe care se baza economia statelor sudice, precum şi importul de arme, iar pe de altă 

parte, controlând fluviul Mississippi, despărţea Confederaţia de teritoriile sale din vest
101

. 

Reacţia la doctrina lui Alfred Mahan a venit, cum era şi firesc, din partea exponentului unei 

geopolitici continentale, germanul Karl Haushofer, care denunţă “planul Anaconda”, înţeles ca 
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un răspuns englez (apoi anglo-american) mai vechi la pericolul constituirii unui bloc continental 

“cimentat” de Franţa, Rusia sau Germania. “…Anglia şi S.U.A. au lansat o formulă: politica 

anaconda. Ea  semnifică un comportament din partea puterilor oceanice similar 

comportamentului uriaşei reptile: de a se încolăci în jurul unei fiinţe vii şi de a o omorî prin 

sugrumare”
102

. 

Un alt geopolitician, Sir Halford Mackinder, reprezentant al şcolii anglo-saxone, 

simplifică mapamondul, împărţindu-l între o „Insulă Mondială” (World Island), alcătuită din 

Eurasia plus Africa şi Oceanul planetar, formând un inel în jurul acesteia. El a înţeles vasta 

încercuire pe oceane a Asiei de către navigatorii generaţiei lui Columb ca o operaţie de 

“anvelopare” a Insulei Mondiale
103

 care, unificată sub conducerea unei mari puteri continentale 

ca Rusia ultimelor două secole, ar face Insula Mondială inexpugnabilă, oferind posibilitatea 

dominării întregii lumi
104

. Şi, referindu-se la epoca dintre războaiele napoleoniene şi ridicarea 

Germaniei ca mare putere, faptul că puterea navală britanică a căutat să “zăgăzuiască” pe mare 

(să “conţină”) puterea continentală a Rusiei
105

, “zona-pivot” sau “heartland” al Eurasiei. 

Într-o lucrare din 1902, Britain and the British Seas, Mackinder a arătat că puterea Marii 

Britanii se sprijină pe stăpânirea mărilor, deoarece „unitatea oceanului est faptul fizic simplu care 

susţine valabilitatea conceptului de putere maritimă în lumea globală modernă”
106

. În timpul şi 

după cel de-al doilea război mondial, strategi americani, între care Spykman, au preluat aspecte 

importante din teoria lui Mackinder, ajungând la formularea doctrinei „containment”-ului, în 

vederea îndiguirii expansiunii Uniunii Sovietice, a blocului comunist în general (cf. ibid), bazată 

nu pe controlul „heartlandului”, ci al ţărmurilor („rimland”)
107

. De aici, grija puterii maritime 
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 Dobrescu, Bârgăoanu, 33, subl. în text. Metafora se înrădăcinează într-o simbolistică din registrul 

făpturilor ofidiene. S-a mai vorbit, ulterior, de şarpele de mare, de calmarul uriaş etc., dar în orice variantă se 

sugerează natura diferită a puterii maritime faţă de cea continentală, rezemată pe continuitatea oceanelor împrejurul 

lumii. 
103

 „Beginning in the late fifteenth century, however, the “great mariners of the Columbian generation” 

used seapower to envelop Central Asia”. Vezi Francis P.Sempa, „Mackinder‟s World”, în 

http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/sempa_mac_bib.html. „Anveloparea” este şi termenul 

folosit de generalul nordist W. Scott pentru organizarea blocadei navale împotriva statelor insurgente. 
104

 Vezi articolul “Mackinder, Halford”, în Chauprade, Thual,  op.cit., pp.506-508. 
105

 „Mackinder described how during the nineteenth century following the defeat of Napoleon and until the 

rise of the German empire, British sea-power sought to contain Russian land-power, a geopolitical struggle that has 

since been called the «great game».” (ibidem, subl. mea) 
106

 Cf. ibid.: ”British predominance in the world rested on its “command of the sea,” wrote Mackinder, 

because “[t]he unity of the ocean is the simple physical fact underlying the dominant value of sea-power in the 

modern globe-wide world.” 
107

 Vezi articolul “Spykman, Nicholas”, în Chauprade, Thual,  op.cit., pp.521-522. 

http://bn.bfast.com/booklink/click?sourceid=22221412&ISBN=0838302122
http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/sempa_mac_bib.html
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americane de a-şi asigura accesul la centura de ţărmuri împrejurul „Insulei Mondiale”, păstrând 

controlul strâmorilor şi al canalelor de navigaţie. 

 

Continuitatea oceanelor lumii a făcut posibilă punerea în practică a acestei 

„thalasopolitici”, dat fiind că ele „conţin” uscatul (= Insula Mondială) şi nu invers. În faţa 

expansiunii agresive a comunismului mondial după al doilea război mondial, SUA au fost 

nevoite să treacă de la o politică de retragere („roll-back”), la una de „zăgăzuire”, „îndiguire”, 

„stăvilire”, „conţinere” – toţi termenii find subînţeleşi în sintagma „containment”, formulată 

întâia oară în 1947 de ambasadorul american George F. Kennan
108

. Totul se reducea la problema 

simplă „cine înconjoară pe cine”, sau „cine conţine pe cine”. Astfel s-a descoperit încă o dată 

potenţialul geopolitic superior al oceanului faţă de cel al uscatului. De la “politica anaconda”, la 

“anvelopare” şi “containment” - operaţia fundamentală sugerată de aceste concepte-metaforă este 

aceeaşi. 

În mod similar, atmosfera „conţine”, geopolitic, Pământul. Din perspectiva „marilor 

paradigme de alianţă” (Chauprade, Thual, 409), atmosfera, prin poziţia sa naturală, oferă cea mai 

largă posibilitate de încercuire şi contraîncercuire a unui inamic real sau potenţial, inclusiv 

oportunităţile de colectare de informaţii şi misiuni de observare pe teritoriul altor state. 

Continuitatea atmosferei stă azi la baza forţelor de intervenţie rapidă în orice punct al globului. 

Din acest punct de vedere se poate vorbi de „anveloparea” geostrategică a planetei, cu tehnologia 

proprie puterilor aeriene („airpowers”) şi, începând cu a doua jumătate a secolului XX, a 

puterilor spaţiale (“spacepowers”). 

La actuala „capacitate de proiecţie” a puterilor aeriene, s-a ajuns prin contribuţiile 

teoretice şi practice ale unor promotori ai acestora. 

 

 William D. Mitchell 

Generalul american William Mitchell (1879-1936), sau Billy Mitchell a fost unul dintre 

cei mai timpurii promotori ai utilizării aeroplanelor ca în operaţiunile militare. Dar locul său este 

mai curând ca vizionar şi apărător înfocat al aviaţiei ca armă millitară, decât ca creator de sistem. 

Activa deja în armata americană, când a recunoscut repede potenţialul dimensiunii aeriene a 

operaţiilor militare, în anii premergători ai primului război mondial. S-a implicat rapid în 
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 Vezi http://www.answers.com/topic/geostrategy. 

http://www.answers.com/topic/geostrategy
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dezvoltarea aviaţiei Statelor Unite, scriind un număr de articole pe această temă. Participă, în 

Europa, la primul război, ca ofiţer al aerului în corpul expediţionar american. Aici, influenţat de 

fondatorul RAF, cere înfiinţarea unui serviciu similar în SUA
109

. După război a demonstrat că 

este posibilă scufundarea unor nave de război cu bombe lansate din avion, într-un test efectuat pe 

câteva nave germane capturate. A prevăzut, de asemenea, că I-le Hawaii sunt expuse unui atac 

japonez pe calea aerului
110

. 

 

Giulio Douhet 

Spre deosebire de Billy Mitchell, generalul italian Giulio Douhet (1869–1930) nu a 

pilotat niciodată un avion, dar a intuit forţa strategică a aviaţiei, fiind primul teoretician al puterii 

aeriene. A propus doctrina atacului aerian strategic, ca fiind o formă de război preferabilă, în 

opinia lui, mai umană, decât îndelungatele bătălii de uzură din timpul primului război mondial
111

. 

Chiar înainte de primul război mondial, într-un articol publicat şi-a expus punctul de vedere 

referitor la potenţialul strategic al învelişului aerian: “Pentru noi, care am fost până acum legaţi 

inexorabil de suprafaţa pământului, este limpede că şi cerul este pe cale să devină un alt câmp de 

bătălie nu mai puţin important decât cele de pe uscat sau pe mare. Deoarece, dacă există naţiuni 

fără ieşire la mare, nu există nici una fără o adiere de aer”. Şi a conchis că forţele de uscat şi cele 

navale trebuie să recunoască forţa aeriană ca un al treilea frate – mai tânăr, însă deloc mai puţin 

important – în marea familie militară
112

. 

Douhet a făcut parte dintr-o unitate aeriană din cadrul armatei italiene încă din 1909. În 

1911, comandând el însuşi un contingent de nouă aeroplane pe frontul din Libia, în campania 
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 Cf. John Buckle, http://www.answers.com/topic/william-d-mitchell. 
110

 Cf. http://www.answers.com/topic/billy-mitchell:  “In the 1920's he famously demonstrated that 

airplanes could, indeed, sink a battleship, and predicted that the U.S. was vulnerable to an air attack on Hawaii by 

the Japanese”. 
111

 Cf. http://www.answers.com/topic/giulio-douhet: “Giulio Douhet is remembered best for propounding a 

doctrine of offensive strategic air attack as a preferable, even more humane, form of warfare than the massive battles 

of attrition that marked World War I”. 
112

 “He expressed his views on the increasing mechanization of warfare in several works prior to World 

War I, including a journal article in which he wrote: "…to us who have until now been inexorably bound to the 

surface of the earth, it must seem that the sky, too, is to become another battlefield no less important than the 

battlefields on land and at sea. For if there are nations that exist that are untouched by the sea, there are none that 

exist without the breath of air". "The army and the navy must recognize in the air force the birth of a third brother-

younger, but none the less important, in the great military family."” Vezi Eddy Cassin,  "Giulo Douhet: Father of Air 

Power, 1869-1930,", January 30, 2002, pe http://www.comandosupremo.com/Douhet.html, subl. mele). 

http://www.answers.com/topic/william-d-mitchell
http://www.answers.com/topic/billy-mitchell
http://www.answers.com/topic/giulio-douhet
http://www.answers.com/topic/attrition
http://www.comandosupremo.com/Douhet.html
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Italiei împotriva Turciei, a asistat la câteva premiere în domeniul folosirii militare a aviaţiei: 

prima recunoaştere aerofotografică, prima misiune de bombardare, primul avion doborât
113

. 

În 1922 publică lucrarea de referinţă în domeniu, Il domino dell'aria (tradusă în engleză 

cu titlul “The Command of the Air”), care îl recomandă ca părinte al conceptului de “putere 

aeriană”. Patru idei majore reprezintă contribuţia gândirii strategice a lui Douhet la teoria puterii 

aeriene, ulterior confirmate: 

- Prevăzând că aviaţia va deveni factorul decisiv în războaiele viitoare
114

, a susţinut cu 

tărie crearea de forţe aeriene independente. Douhet a crezut de timpuriu în necesitatea, pentru o 

naţiune, de a poseda capacităţi de luptă aeriene capabile să administreze prima lovitură aeriană, 

chiar înainte de a declara război, în scopul de a obţine o victorie rapidă, decisivă şi demoralizantă 

pentru adversar, scurtând o bătălie nehotărâtă purtată pe mare sau pe uscat
115

; 

- Obţinerea supremaţiei militare aeriene oferă avantaj asupra forţelor terestre şi navale
116

; 

- Căutarea “centrelor vitale” (zone industriale, infrastructuri de transport) ar trebui să fie 

una din preocupările cele mai stringente ale unei forţe aeriene, armă ofensivă prin excelenţă
117

, 

preconizând utilizarea avionului pentru bombardamente strategice, care trebuie să privilegieze 

centrele industriale şi liniile de aprovizionare, faţă de ţintele militare, care sunt de importanţă 

secundară
118

; 
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 “Douhet, who had never flown an aircraft, became involved with the aerial unit of the Italian Army in 

1909. By 1911, he was commanding a contingent of nine airplanes in Italy's campaign against the Turkish Empire 

on the Libyan front. The conflict marked many firsts in aerial combat reconnaissance. It marked the first aerial photo 

reconnaissance, the first aerial bombing mission, and the first aircraft shot down”. 

http://www.answers.com/topic/giulio-douhet. Eddy Cassin specifică faptul că aeroplanul în cauză a fost doborât de 

carabinele turceşti! (http://www.comandosupremo.com/Douhet.html). 
114

 “…he argued for the creation of an independent air force. Air warfare, he predicted, would become the 

decisive factor in future wars” (ibid.). 
115

 “Among the revolutionary ideas put forth by Douhet in his most famous work, Il domino dell'aria (The 

Command of the Air), was the “the necessity of a warring nation to possess first-strike capabilities via aircraft. 

Douhet argued that these capabilities should be used before an official declaration of war to ensure a swift, decisive, 

and demoralizing victory that would shorten any potentially drawn-out naval or land campaign (Cf. 

http://www.answers.com/topic/giulio-douhet). 
116

 “He wrote that the country that possessed the strongest air power would achieve military primacy and 

that total command of the air would render land and sea forces…” (ibid.) 
117

 Cf. ibid.: “Believing the airplane to be "the offensive weapon par excellence," he also established the air 

warfare strategy of the bombing of an opponent's industrial centers and metropolitan infrastructures”. 
118

 “Following the nineteenth-century theories of military strategists Albert Thayer Mahan and Henri 

Jomini, Douhet also believed that military targets were of secondary importance, asserting that industrial centers and 

supply lines were the more decisive targets” (ibid.). 

http://www.answers.com/topic/giulio-douhet
http://www.comandosupremo.com/Douhet.html
http://www.answers.com/topic/giulio-douhet
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- Plecând de aici, a emis şi supoziţia (amoralitatea războiului fiind subînţeleasă de Dohet) 

că bombardamentul strategic, prin demoralizarea populaţiei civile, duce la presiuni asupra 

propriilor guverne pentru a înceta ostilităţile. 

În schimb, în mod eronat, nu a agreat ideea ca forţele terestre şi cele navale să deţină 

propriile flotile de avioane
119

, susţinând că aviaţia singură, poate controla situaţia şi câştiga un 

război, indiferent de participarea forţelor terestre şi navale
120

. 

Teoriile lui Douhet au fost aplicate pe scară largă atât de către Aliaţi, cât şi de către Axă, 

în al doilea război mondial, cel mai notabil prin bombardamentele strategice ale  Londrei (de 

către germani), Dresdei, oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki, iar mai recent, în Vietnam, 

Cambodgia şi Balcani
121

. 

 

  Alexander de Seversky 

Cariera lui Alexander Prokofiev de Seversky (1894-1974), prezintă asemănări 

remarcabile cu cea a inginerului Igor Sikorsky, care a proiectat pentru prima dată un elicopter. 

Ambii sunt de origine rusă şi au emigrat în Statele Unite, unde au avut o carieră încununată de 

succes. Alexander de Seversky, deşi a proiectat şi pilotat avioane, a rămas cunoscut ca un 

teoretician al “air power”, la aceasta contribuind şi întâlnirea cu generalul american Billy 

Mitchell. 

Şi-a început cariera ca pilot de încercare în Serviciul Aerian din cadrul forţelor navale ale 

Rusiei ţariste, apoi ca ataşat naval la Washington, unde a şi rămas după revoluţia din 1917. În 

1922 a înfiinţat “Seversky Aircraft Corporation”, apoi a condus câteva firme aeronautice, până în 

1939. A patentat o serie de inovaţii tehnologice esenţiale pentru confruntările aeriene ulterioare: 

realimentarea cu combustibil în zbor, primul mecanism complet  automat de vizare pentru 

lansarea cu precizie a bombelor (cu stabilizator giroscopic), primul avion cu fuselaj metalic. 
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  “He discounted notions that an army or navy might require their own fleet of aircraft” (ibid). 
120

 “Central to his theory was the premise that control of the air alone could win a war regardless of those 

armies on land or at sea” (ibid.). 
121

 “Douhet's theories and strategies were employed extensively by both Allied and Axis forces during 

World War II - most notably against Dresden, Germany, and Hiroshima and Nagasaki, Japan, by the Allies; and 

against London, England, by the Axis Luftwaffe. His theories continued to be employed in such campaigns as 

Vietnam and Cambodia in the 1960s and 1970s, the Balkans in the 1990s, and Afghanistan in 2001 and 2002” 

(ibid.). 
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Avionul de vânătoare proiectat de el în 1938, a reprezentat modelul de bază pentru “P-47 

Thunderbolt”, cheia superiorităţii aeriene asupra Germaniei în război
122

. 

În 1942 publică Victory through Air Power, o carte foarte influentă asupra strategiei 

aeriene. Apărută la cinci luni de la dezastrul de la Pearl Harbor, şi cu câteva luni înainte de puţin 

scontata victorie americană de la Midway contra flotei japoneze, cartea a cunoscut o largă 

editare. Revista “Readers‟s Digest” a lansat o versiune prescurtată pe care multe ziare au 

publicat-o în foileton, iar Walt Disney (fascinat de ideea bombardamentului strategic) a realizat 

un film de animaţie pe baza acesteia
123

.  

Lărgind viziunea lui Billy Mitchell, a susţinut că, chiar dacă bombardierele nu obţin o 

victorie rapidă, ele pot obţine o victorie totală, ducând la capitulare necondiţionată. Cheia 

victoriei, afirmă Seversky, este obţinerea supremaţiei aeriene, deoarece formele tradiţionale de 

război, pe uscat şi pe mare, sunt eclipsate de avion
124

. În consecinţă, de Seversky a cerut 

construcţia grabnică a bombardierelor cu rază lungă de acţiune şi a avioanelor de vânătoare, care 

să facă din Statele Unite o “airpower”. 

Aceste idei, mai mult decât ale oricărui alt teoretician, au declanşat abia după război o 

largă dezbatere naţională asupra puterii aeriene strategice. Este perioada când – recunoscut pe 

plan mondial ca expert în domeniul apărării şi al puterii aeriene (“airpower”) - avertizează asupra 

agresiunii sovietice, susţine teoria decurajării militare prin riposte masive şi studiază metode de 

combatere a atacurilor nucleare (cf. ibid.). În acest scop, în 1952, înfiinţează Seversky 

Electroatom Corporation, o companie având ca scop protecţia SUA faţă de un atac nuclear şi 

extragerea particulelor radioactive din aer. Cercetările în domeniu l-au condus la descoperirea 

avionului cu motor ionic (“ionocraft”), un avion care-şi procură propulsia şi forţa ascensională 

din emisiile ionice din atmosferă
125

. Este epoca în care S.U.A. testează avioanele stratosferice 

experimentale U-2 şi X-15. 
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 Cf. Christopher Bellamy pe http://www.answers.com/topic/alexander-procofieff-de-seversky. 
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 Un aspect amuzant, în acest film, numit “The Reluctant Dragon” (Dragonul şovăitor), o secvenţă 

înfăţişează un vultur american bătându-se cu o caracatiţă japoneză, aluzii transparente la simboluri ale puterii 

maritime şi ale puterii aeriene. 

Vezi http://www.toonopedia.com/airpower.htm şi http://www.acepilots.com/wwi/pio_seversky.html. 
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 “Seversky asserted that airpower was the key to victory and that traditional forms of land and sea 

warfare had been eclipsed by the airplane” Pe: http://www.acepilots.com/wwi/pio_seversky.html. 
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 “By then he had become world renown as an expert in the areas of airpower and defense. His Seversky 

Electroatom Corp of 1952 directed its efforts to defending the USA against nuclear attack, and to extraction of 

radioactive particles from the air. Research in that area led to the discovery of the Ionacraft, an aircraft that derived 
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Caracterul de spaţiu deschis al învelişului aerian este pus în evidenţă şi de constituirea 

unui corpus norme şi reglementări referitoare la spaţiul aerian, un drept internaţional al aerului. 

Observaţia lui Mehedinţi, potrivit căruia “aerul este mai internaţional decât apa”, se înscrie în 

acest demers, cu toate că teoria suveranităţii naţionale asupra spaţiului aerian limitează circulaţia 

aeriană. De fapt, este o restricţie ce s-a impus în scopul apărării terioriilor naţionale. “Dreptul 

internaţional a introdus noţiunea de suveranitate în spaţiul aerian, dar în istorie şi în 

reprezentările umane aerul este mai puţin sacralizat decât uscatul” (Chauprade, Thual, 475). 

Fiecare stat are suveranitate asupra spaţiului aerian situat deasupra teritoriului propriu, în 

sensul că poate stabili regimul de survol pentru navele proprii şi străine, însă în acest spaţiu se 

recunoaşte libertatea traficului aerian. În spaţiul cosmic nu există zone de suveranitate statală, 

însă aceasta se extinde foarte mult, până la 100 km altitudine („linia Karman”), de unde se 

consideră, convenţional, că începe spaţiul cosmic. Spaţiul aerian situat în afara jurisdicţiei 

naţionale este spaţiu aerian internaţional, care include tot spaţiul situat deasupra mării libere, 

inclusiv a zonelor economice exclusive şi a platoului continental
126

. 

 „Spaţiul aerian a început să constituie obiect de reglementare juridică internaţională la 

începutul secolului XX, odată cu apariţia aviaţiei şi a navigaţiei aeriene. Iniţial a prevalat teoria 

libertăţii aerului, formulată de Institutul de Drept Internaţional, în 1906, considerându-se că 

spaţiul atmosferic de deasupra teritoriilor statelor nu este supus suveranităţii acestora, statele 

având asupra spaţiului aerian numai dreptul strict la autoapărare. A urmat însă, foarte repede, 

reacţia la această teorie, proclamându-se suveranitatea naţională asupra spaţiului deasupra 

teritoriului terestru şi maritim, până unde începe spaţiul cosmic”. Teoria suveranităţii naţionale 

asupra aerului a adoptată prin Convenţia de la Paris, în 1919, care prevedea expres că fiecare stat 

are suveranitate deplină şi exclusivă asupra spaţiului atmosferic situat deasupra teritoriului, însă 

în acest spaţiu se recunoştea libertatea traficului aerian, cu drept de trecere inofensivă a 

aeronavelor civile. (cf. Creţu, 168-169). Colaborarea internaţională ulterioară s-a concretizat 

printr-o serie de convenţii bilaterale, între care Convenţia dela Chicago 1944, referitoare la 

reglementarea navigaţiei civile. Au fost stabilite cinci libertăţi aeriene, între care două de trafic 

                                                                                                                                                                                                    
lift and propulsion from ionic emissions”.  După American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) Inc., 

2009. Retrieved: May 16, 2009, pe http://www.aiaa.org/content.cfm?pageid=461. 
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 Cf. Creţu Vasile, Curs relaţii internaţionale: Drept internaţional public, pe 

http://www.studentie.ro/CURS_RELATII_INTERNATIONALE_DREPT_INTERNATIONAL_PUBLIC--

citeste-nr1912.html, 169. 
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(libertatea a zbura fără escală şi libertatea de escală tehnică) şi trei comerciale (îmbarcarea şi 

debarcarea pasagerilor, mărfurile şi corespondenţa). În vederea coordonării regelementărilor şi a 

măsurilor din acest domeniu, s-a înfiinţat, tot la Chicago, în acelaşi an, Organizaţia Aviaţiei 

Civile Internaţionale (OACI). România este membră a OACI din 1966 şi a încheiat acorduri 

aeriene bilaterale cu peste 60 de state ale lumii (cf. ibid., 170, 171). 

Reglementările de mai sus sunt valabile în timp de pace. Experienţele a peste 100 de ani 

de confruntări cu mijloace aeriene, a dus şi la conturarea unui set de norme ale dreptului aerian în 

conflictele armate. „Întrebuinţarea mijloacelor aeriene în război datează de la bătălia de la Fleurs 

(1794), cînd armatele franceze au utilizat baloane captive pentru observarea inamicului de la 

distanţă. De asemenea, ruşii, în preajma bătăliei de lîngă Moscova cu Napoleon şi austriecii într-

un asediu al Veneţiei (1849) au folosit baloane încărcate cu materiale explozibile pe care le-au 

trimis asupra liniilor adversarului folosindu-se de curenţii aerieni. 

Cele mai stringente probleme de ale dreptului conflictui armat aerian au rămas, până în 

prezent, problema trupelor aeropurtate în spatele liniilor şi, mai ales, problema 

bombardamentelor populaţiei civile şi a oraşelor. În războiul împotriva Etiopiei, Italia fascistă, 

aplicând teoriile lui Douhet, a utilizat masiv aviaţia, inclusiv prin bombardamente, “cel mai 

cunoscut moment în acest sens, fiind bombardamentul din 6 decembrie 1935 asupra localităţii 

Dessie care a provocat nenumărate victime civile” (ibid., 132). În războiul civil din Spania, în 

1936 şi 1937, s-au bombardat oraşe precum Malaga, Durago, Guernica. În acelaşi an, aviaţia 

japoneză ataca oraşele chineze Nakin şi Canton (ibid). O declaraţie a SUA din 22 septembrie 

1937 condamna aceste atacuri, afirmând textual: ”«Guvernul crede că este inadmisibil şi contra 

dispoziţiilor dreptului internaţional şi principiilor umanitare orice bombardament al unei zone 

întinse în care există o populaţie paşnică»” (cf. ibid., 133). Oficialii americani nu-şi închipuiau că 

peste numai opt ani propria ţară avea să lanseze cele mai distrugătoare două bombe lansate 

vreodată asupra populaţiei civile! 

Prin Rezoluţia din 30 septembrie 1938 a Adunării Societăţii Naţiunilor se preciza: 

“Adunarea recunoaşte următoarele principii care trebuie să stea la baza oricărei reglementări 

ulterioare:  

1. Bombardarea întenţionată a populaţiei civile este contrară dreptului; 

2. Obiectivele vizate din aer trebuie să constituie obiective militare legitime şi să poată fi 

identificate; 
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3. Orice atac asupra obiectivelor militare legitime trebuie efectuat astfel încît populaţia 

civilă din apropiere să nu fie bombardată din neglijenţă” (ibid., 133-134). 

“Din motive obiective (apariţia relativ recentă a avionului, dificultăţile reale în 

reglementarea acestui mijloc de luptă a cărui dezvoltare tehnologică rapidă ar face desuetă în 

scurt timp orice reglementare faptul că distincţia între obiectivele militare şi civile e mai greu de 

făcut în acest tip de război) ca şi subiective (neacceptarea de către statele care posedă puternice 

forţe aeriene militare a nici unei restricţii în utilizarea acesteia, dorinţa acestor state de a se putea 

folosi aviaţia lor ca mijloc de represalii), războiul aerian n-a beneficiat pînă în prezent de o 

codificare specială a normelor sale cutumiare, aşa cum s-a procedat în cadrul războiului terestru 

şi chiar maritim” 

Protocolul I de la Geneva din 1977 cuprinde „singurele norme de drept pozitiv în 

domeniul războiului aerian”. Ele se referă la protecţia aeronavelor sanitare, la conducerea 

operaţiunilor militare şi la măsurile de precauţie în atac (144). Dar ”absenţa dreptului pozitiv nu 

înseamnă deloc că în conflictele aeriene s-ar putea recurge liber la orice mijloace, tactici şi 

tehnici de război pentru că, ele sunt totuşi limitate prin dreptul natural, dreptul convenţional şi 

prin puţinele dispoziţii menţionate din Protocolul I din 1977; astfel dreptul războiului a fost 

respectat în timpul conflictului din Golf într-un mod considerat acceptabil chiar dacă unele din 

ţările importante implicate (SUA, Irak, Iran, Israel, Franţa, Marea Britanie) nu ratificaseră 

Protocoalele adiţionale din 1977” (146). 

Totuşi, în pofida reglementărilor şi a suveranităţii aeriene a statelor, în caz de conflict, 

aviaţia este utilizată ca mijlocul cel mai rapid de obţinere a unui avantaj strategic hotărâtor, 

violând fără declaraţie de război suveranitatea statală. Numeroaselor exemple în istoria de o sută 

de ani a conflictelor armate aeriene li se adaugă misiunile recunoaştere şi de spionaj aerian cu 

baloane de observaţie, culegerea de informaţii vizuale cu echipamente de aerofotografiere, 

avioanele “invizibile” pentru staţiile radar care se furişează deasupra teritoriilor dorite şi alte 

mijloace de eludare a restricţiilor juridice în spaţiul aerian. 
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Capitolul II 

AVIAŢIA ŞI GEOPOLITICA ATMOSFEREI INFERIOARE 

 

 

A. „Diluarea frontierelor” şi relativizarea distanţelor - principala mutaţie 

       geopolitică a cuceririi aerului 

 

1) Aerostatele – o contribuţie ştiinţifică şi strategică timpurie 

 

Primele dispozitive ascensionale capabile să ridice de la sol persoane sau diferite greutăţi, 

au fost concepute pe principiul „mai uşor decât aerul”. Zmeele fac excepţie, ascensionaliatea lor 

bazându-se pe portanţa oferită de curenţii aerieni, însă încercările unor inventatori ai Chinei 

antice de a construi zmee de mari dimensiuni („dragoni”) capabile să ridice oameni de la sol şi 

să-i readucă înapoi în siguranţă, au dat greş, cu excepţii episodice, care nu au constituit punctul 

de plecare a unei evoluţii. 

Pe 24 august 1783, francezul Jean-François Pilâtre de Rozier a realizat prima ascensiune 

într-un balon cu aer cald. În acelaşi an, alţi doi francezi, Jacques Alexandre Charles şi Marie-

Nöel Robert, au efectuat prima scensiune într-un balon cu hidrogen, atingând altitudinea de 610 

m
127

. Câteva luni mai târziu, fraţii Montgolfier realizau şi ei o ascensiune cu balonul. Interesant 

este că lui Joseph, unul din fraţii Montgolfier, i-a venit ideea ascensiunii cu balonul ca un mijloc 

                                                             
127

 Pe http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=High-altitude_balloon&action=edit&section=2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Pil%C3%A2tre_de_Rozier
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=High-altitude_balloon&action=edit&section=2
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de a lua cu asalt fortăreaţa Gibraltarului - ce se dovedise inexpugnabilă  în faţa trupelor franceze 

pe uscat şi pe mare - folosind trupe transportate pe cale aeriană
128

. 

Iată cum, de foarte timpuriu, zborul a fost văzut ca un mijloc strategic de intervenţie 

aducătoare de succes într-un conflict. De altfel, baloanele aerostate au început repede să fie 

folosite ca mijloc de recunoaştere a poziţiilor armatelor inamice. La scurt timp după primul zbor 

cu echipaj uman, din noiembrie 1783, are loc prima traversare a Canalui Mânecii, în 1785. În 

bătălia de la Fleurus din 1794, observatori francezi, staţionaţi într-un balon deasupra armatelor 

austriece, dirijau focul împotriva acestora, cum aveau să o facă un an mai târziu, în timpul 

asediului oraşului Mainz.. În mod analog, în timpul războiului din 1898 dintre America şi 

Spania, un balon a fost trimis să staţioneze deasupra Cubei, pentru a direcţiona precis focul 

artileriei americane în timpul bătăliei de la San Juan
129

. În timpul războiului de secesiune 

american (1860-1864), precum şi în timpul războiului franco-prusian (1870-1871), s-au folosit 

baloane de către ambele părţi pentru observarea poziţiilor ocupate de armate, iar cunoscutul om 

de stat francez, Léon Gambetta, a scăpat în mod dramatic din asediul Parisului, cu balonul
130

. 

 Acelaşi rol de recunoaştere a amplasamentului unităţilor inamice l-au avut baloanele şi 

în primul război mondial, la care s-a adăugat şi posibilitatea de a arunca explozibili deasupra 

armatelor sau teritoriului inamic. Apariţia baloanelor dirijabile (primul, în 1852) şi 

perfecţionarea mijloacelor de propulsie făceau dirijabilele apte pentru astfel de misiuni. În 1916, 

Bucureştiul a fost bombardat din zeppeline, care se apropiau de oraş după căderea întunericului 

venind de la frontiera Bulgariei cu România, 70 km sud de capitală. O altă întrebuinţare inedită a 

balonului a fost localizarea submarinelor, prin observarea suprafeţei mării din înălţime. Cu 

ajutorul baloanelor au început să fie efectuate şi ridicări topografice pentru realizarea de hărţi, 

precum şi fotografierea aeriană
131

. 

În al doilea război mondial, apărarea antiaeriană a folosit masiv baloanele de baraj, o 

“pădure” de baloane de dimensiuni mai mici, înălţate până la 1000 m altitudine, legate prin 

                                                             
128

 “He reported, some years later, that he was watching a fire one evening while contemplating one of the 

great military issues of the day -- an assault on the fortress of Gibraltar, which had proved impregnable by both sea 

and land. Joseph mused on the possibility of an air assault using troops lifted by the same force that was lifting the 

embers from the fire”. http://en.wikipedia.org/wiki/Montgolfier. 
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 "Air Warfare." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 
130

 Gallagher, Gary. "American Civil War", respectiv Lally, Vincent E. "Ballooning." Microsoft® Encarta® 

2007 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft 

Corporation. All rights reserved. 
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 Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_military_ballooning. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://en.wikipedia.org/wiki/Montgolfier
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cabluri de oţel de suprafaţa solului, clădiri, sau obiective militare, pentru împiedicarea 

bombardamentului în picaj. Apărarea Londrei, în marile raiduri ale Luftwaffe din septembrie 

1940, precum şi în anii care au urmat, s-a bazat masiv pe baloanele de baraj antiaerian. Pentru a 

provoca pagube obiectivelor industriale, civile şi populaţiei de pe coasta de vest a Statelor Unite, 

Japonezii au conceput o “armada” de peste 9000 de baloane sferice din hârtie laminată, umflate 

cu hidrogen, pe care le-au lansat la limita superioară a troposferei pentru a fi purtate spre coastele 

americane de curenţii-jet. Un mecanism cu ceas elibera regulat o anumită cantitate de balast, 

pentru a menţine baloanele la altitudinea curenţilo-jet. Baloanele transportau bombe incendiare şi 

bombe explozive deosebit de puternice
132

. 

Între timp, tehnologia baloanelor progresa rapid, ascensiunile tot mai îndrăzneţe. De la 8 

km înălţime în 1839, la 12 km în 1862, apoi 13 km în 1927 cu un balon cu heliu, 16 km în 1932 

(Augus Piccard şi Max Cosyns într-un balon cu hidrogen). În 1933 este atinsă limita troposferei 

ecuatoriale (18 km) de către Thomas Settle, apoi altitudinea de aproape 22 km în 1934 cu 

balonul sovietic “Osoaviakhim-1”, dar care s-a prăbuşit la sol, cei doi piloţi pierzându-şi viaţa. 

Balonul Strato-lab I cu nacelă presurizată, atinge aproape 30 km în 1956 (Malcolm Ross şi 

M.L.Lewis, din marina Statelor Unite). Tot Malcolm Ross, în “Strato-lab V”, va atinge 34 668 m 

în 1961, recordul de altitudine cu echipaj uman. În prezent, baloanele cu aer cald nu depăşesc 21 

km altitudine. 

“În a doua jumătatea a secolului, baloane gigantice din materiale plastice, erau capabile 

să ridice încărcături tot mai grele. Ele erau atât de solid construite, încât transportau instrumente 

rezistând la viteza de 249 km/h, proprie curenţilor-jet şi la temperaturi de – 86
0
C, în acelaşi timp 

fiind expuse din plin radiaţiei solare şi cosmice”
133

. 

În timpul războiului rece, pentru o scurtă perioadă de timp, U.S. Air Force a lansat câteva 

sute de baloane echipate cu dispozitive de fotografiere, deasupra teritoriului Uniunii Sovietice. 

Un mecanism cu ceas elibera camera la momentul oportun, care era recuperată de marina S.U.A:, 

în timp ce baloanele se autodistrugeau în atmosfera superioară. Aceleaşi obiective le-a urmărit un 
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 “During the second part of the twentieth century, giant plastic balloons built of better materials were 

able to carry heavier cargoes higher and higher. These giant balloons were so tough that they carried instruments 

through 155 mile per hour (249 kilometers per hour) jet stream winds and temperatures as low as minus 86 degrees 
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proiect de anvergură, ultrasecret la vremea lui (beneficiind şi de acoperirea mitologiei OZN) 

realizat cu ajutorul baloanelor foarte mari, de tip Skyhook. Programul a fost întrerupt îndată ce 

capacitatea forţelor aeriene sovietice de a intercepta aceste baloane de mare altitudine a fost 

atinsă, reuşind să doboare câteva şi să captureze echipamentul de spionaj aerian
134

. După 1960, 

avioanele de altitudine şi sateliţii au luat locul baloanelor în operaţiunile de recunoaştere aeriană 

(idem). Folosind curenţii aerieni de altitudine, în anii ‟60 marina S.U.A. lansa, de la bazele din 

Marea Adriatică, baloane purtătoare de contoare Geiger-Müller pentru a detecta eventuale 

experienţe nucleare. Monitorizarea nivelului de radioactivitate în atmosferă a constituit o 

preocupare constantă nu numai a marilor puteri, pentru detectarea eventualelor experienţe 

nucleare, ci şi a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, în scopul protecţiei civile. 

Sintetizând întrebuinţările strategic-militare ale baloanelor, se observă aria largă de 

aplicaţii din acest domeniu: 

- observare, spionaj; 

- dirijarea artileriei pentru îmbunătăţirea preciziei focului; 

- aruncarea de explozibili şi bombe; 

- topometrie, cartografie, aerofotografie; 

- transport  de materiale; 

- baraj antiaerian; 

- operaţiuni de diversiune. 

Pe de altă parte, de-a lungul întregii lor evoluţii, baloanele au fost  excelente mijloace de 

investigaţie ştiinţificeă asupra atmosferei şi nu numai. Cercetările efectuate prin intermediul 

baloanelor se pot grupa în câteva categorii principale: explorări geografice, cercetări 

meteorologice şi de fizica atmosferei, testarea comportamentului fizic şi psihic uman la mare 

altitudine, observaţii astronomice, măsurători asupra radiaţiilor venite din spaţiul 

extraatmosferic. 

Explorări geografice. Baloanele cu aer cald sau cu hidrogen au fost văzute de timpuriu 

de exploartori ca mijloace ideale de deplasare pe distanţe mari şi de cunoaştere a regiunilor greu 

accesibile sau cu climă aspră,cum sunt ţinuturile polare. După traversarea Canalului Mânecii 
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 Cf. B.D. Gildenberg, “The Cold War's Classified Skyhook Program”: “The strategy was to generate a 
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initially worked, since the Soviet Air Force could not intercept the first wave. They allowed their public to play our 

UFO game. The strategy ended after a few leaking Skyhooks were shot down and the payloads were exhibited, 

along with protests, to President Eisenhower”, pe http://www.csicop.org/si/2004-05/skyhook.html 
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(1785), a Mării Irlandei (1817), apoi zborul de lungă distanţă Londra – Nassau, Germania 

(1836), au urmat organizarea de expediţii în zonele polare. Încercările francezilor Besançon şi 

Hermite în 1892, apoi ale suedezului Salomon August Andrée, din 1896 şi 1897 de a ajunge la 

Polul Nord, plecând din arhipelagul Spitzbergen au dat greş, membrii expediţiei suedeze 

pierzându-şi viaţa
135

. În 1929, dirijabilul „Graf Zeppelin” a efectuat, în trei săptămâni, prima 

călătorie în jurul lumii. 

Cercetări de fizica atmosferei şi meteorologice. Anul 1803 marchează prima 

ascensiune în scopuri ştiinţifice – măsurarea electricităţii aerului. Un an mai târziu, chimistul şi 

fizicianul francez Gay-Lussac a făcut măsurători din balon asupra compoziţiei aerului. Pe 

parcursul întregului secol XIX, şi la începutul secolului XX, balonul a fost singurul vehicul 

aerian disponibil pentru cercetări ştiinţifice (ibid., „Scientific Use of Balloons”). Dar şi după 

apariţia aviaţiei, a continuat să fie folosit în aceste scopuri. Baloanele au contribuit enorm la 

explorarea şi cunoaşterea învelişului aerian. Din 1930, radiosondele (mici transmiţătoare radio la 

bordul baloanelor, care trasnmit datele meteorologice culese de instrumente) au făcut posibile 

obţinerea unui flux continuu de date
136

. Structura verticală a atmosferei s-a precizat în primul 

rând în urma utilizării baloanelor şi a sondelor dotate cu instrumente ştiinţifice din cele mai 

diverse, pentru măsurat temperatura, presiunea şi viteza vântului la altitudini-standard, aşa cum 

se folosesc şi astăzi. De asemenea, modelul circulaţiei generale a atmosferei, cu descoperirea 

celulelor de convecţie planetară, a putut fi elaborat pe baza datelor culese de numeroasele 

baloanele dotate cu radiosonde şi dispozitive de transmisie regulată a propiei poziţii, a vitezei 

vântului şi a celorlalţi parametri meteorologici.  În 1970,  misiunea “Da Vinci I” a studiat 

structura atmosferei, turbulenţa şi poluarea, suspensiile solide
137

. 

Testarea comportamentului fizic şi psihologic uman la mare altitudine. În 1957 

maiorul David Simons, un chirurg din cadrul Forţelor Aeriene ale Statelor Unite, s-a ridicat la 

peste 31 km, unde a rămas 32 de ore, pentru a studia efectele altitudinilor mari asupra 

organismului (ibidem). Programele spaţiale timpurii (din anii ‟60) ale Statelor Unite au inclus o 

serie de teste în premieră, efectuate cu balonul, asupra efectelor altitudinii asupra organismului 

uman. Astfel, cu numai un an înainte ca Uniunea Sovietică să lanseze primul om în spaţiu, 
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  Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/S._A._Andr%C3%A9e%27s_Arctic_balloon_expedition_of_1897 şi 
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căpitanul Joseph Kittinger a sărit dintr-un balon cu heliu cu un nou tip de paraşută de la 

altitudinea de 31 354m
138

.  

Observaţii astrofizice şi astronomice. În august 1957 a fost lansat primul balon, echipat 

cu un telescop cuplat la o cameră de televiziune cu circuit închis (fără echipaj uman), în cadrul 

programului “Stratoscope”. Telescopul a luat peste 400 de fotografii cu petele solare, cele mai 

clare de până atunci. Fotografiile au permis o mai bună înţelegere a deplasărilor petelor solare în 

timpul furtunilor magnetice
139

.  „Stratoscope II”, lansat în 1963, echipat cu camere foto de înaltă 

rezoluţie şi cu un telescop în infraroşu, a transmis în premieră fotografii şi date cu Luna, 

planetele Marte şi Venus şi şase stele gigantice roşii
140

. De atunci, baloanele de cercetare au 

efectuat observaţii şi măsurători asupra stratului de ozon
141

, erupţiilor solare, aurorelor polare, 

magnetismului terestru, micrometeoriţilor şi a prafului cosmic, a radiaţiilor ultraviolete, gamma, 

X, radiaţiile generate de supernove, şi chiar asupra corpusculilor din spaţiul extraatmosferic
142

. 

Baloanele de cercetare nu au fost numai pentru cercetarea atmosferei Pământului, ci şi a 

atmosferei planetei Venus. În cadrul Programului Vega (vehiculele spaţiale sovietice Vega 1 şi 

Vega 2), au fost lansate în atmosfera venusiană în 1985, două baloane care au cunoaşterea 

parametrilor acesteia
143

. Viitoarea misiune spaţială pe planeta Marte, utiliza tehnica balonului, în 

două scopuri: pentru o aterizare uşoară şi pentru fotografierea din altitudine a planetei
144

. 

Telecomunicaţii. Baloane lansate cu ajutorul unor rachete au fost întrebuinţaţi ca relee 

de telecomunicaţii. Baloanele Echo 1 şi Echo 2, purtătoare de echipamente de analoage sateliţilor 

(de aici denumirea „sateloon”), au fost lansate în stratosferă pentru a retransmite la nivel 

transcontinental şi intercontinental semnalele telefonice, radio şi de televiziune. Ele au funcţionat 

între 1960 şi 1969
145

. Cu Echo 1 s-au realizat şi calculeale densităţii atmosferei, iar Echo 2 a fost 

utilizat şi pentru măsurători geodezice globale. 
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Baloanele au avut şi alte contribuţii: testarea comportamentului unor organisme vii şi 

animale în condiţii de mare altitudine
146

, telemetrie şi fotogrammetrie, filmări, realizări artistice, 

operaţii de salvare, recuperarea resturilor rezultate în urma dezintegrării navetei Columbia
147

. 

 

 

2) Un nou tip de putere: „airpower” 

 

„Dimensiunea aeriană se integrează în cugetarea geopolitică în măsura în care ea tinde să 

deteritorializeze puterea. Abolind distanţele sau, în tot cazul, făcând posibile conflicte imediate 

între teritorii îndepărtate, avionul tinde să globalizeze starea conflictuală” (Chauprade, Thuale, 

2003, art. „Spaţiul aerian”, 474). 

Dacă baloanele şi sondele sunt aparate ideale pentru cercetări atmosferice în profil 

vertical (deplasările pe orizontală depinzând de o foarte bună cunoaştere a curenţilor de aer), 

avioanele permit într-o măsură mult superioar, cunoaşterea acesteia atât pe verticală cât şi pe 

orizontală, fiind capabile chiar de zboruri circumterestre, paralel cu faţa Pământului. 

Spre deosebire de baloane, care funcţionează pe legile ascensionalităţii statice, aparatele 

de zbor mai grele decât aerul se bazează pe ascensionalitatea dinamică. În domeniul aviaţiei, 

semnificaţie geostrategică au numai zborurile controlate, întreprinse cu aparate care dispun de 

mijloace proprii de propulsie. De aceea, încercările anterioare zborului fraţilor Wright din 1903, 

cu toate meritele în domeniul progresului aviaţiei, sunt lăsate deoparte. Zborul din 1903 

întruneşte patru caracterisitici esenţiale, pentru omologare, dar şi cel puţin din punct de vedere 

geostrategic: 

- avionul se înalţă  mai sus decât punctul de plecare; 

- are mijloace proprii de propulsie şi este mai greu decât aerul; 

- zborul este controlat şi are continuitate;  

- se repetă de câteva ori în aceeaşi zi
148

. 

Un aparat mai greu decât aerula construit şi inginerul român Traian Vuia, cu mijloc 

propriu de propulsie, capabil să decoleze autonom, fără să fie ajutat de vânt şi condus în 
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întregime prin puterea proprie. Pe 18 martie 1906, pe câmpul de la Montesson, lângă Paris, 

aparatul lui Vuia a efectuat câteva zboruri, cel mai lung nedepăşind 30 m, pe când cel mai lung 

zbor al fraţilor Wright din ziua de 17 decembrie 1903, a fost de 260 m, iar în octombrie 1905 

efectuaseră deja un zbor de 24,5 mile (39 km) în  39 de minute
149

. 

Ca şi în cazul baloanelor, apariţia aparatelor de zbor mai grele decât aerul, a fost legată de 

timpuriu de preocupări strategice. În 1898, cu gândul la războiul pentru posesiunile spaniole din 

Caraibe (Cuba) şi Pacific (Filipine), guvernul S.U.A. i-a alocat o bursă de 50 000 de dolari lui 

Samuel Pierpont Langley (care, cu doi ani mai devreme, lansase câteva modele de planoare 

catapultate şi la scară mai mică), în vederea realizării unui aparat de zbor la dimensiuni normale, 

cu mijloace proprii de zbor şi pilot la bord, în scopul survolurilor, a zborurilor de recunoaştere
150

. 

În martie 1910 se efectuase deja, prima decolare de pe suprafaţa apei, cu un aparat de 

zbor inventatorului francez Henri Fabre, care a parcurs 800 m şi va deveni strămoş al 

hidroavionului (cf. ibid). În acelaşi an, în luna noiembrie, pilotul american Eugene Ely efectuase 

prima decolare de pe puntea unei nave cu un aeroplan, iar în ianuarie 1911, decolând de pe ţărm, 

a aterizat pe puntea unui vas ancorat la ţărm
151

. Tot în 1911, pornind de la invenţia lui Henri 

Fabre, îmbunătăţită de fraţii Gabriel şi Charles Voisin, a fost conceput primul portavion, în 

scopuri militare. De fapt, iniţial nava franceză “La Foudre”, dotată cu hangare pe punte, lansa 

hidroavioane cu o macara la suprafaţa apei, de unde acestea îşi luau zborul. Doar un an mai 

târziu, în noiembrie 1913, “La Foudre” a fost modificată, dotată cu o punte plată de 10 m, pentru 

lansarea propriilor hidroavioane. În acelaşi an, nava engleză “HMS Hermes” fusese şi ea 

transformată astfel încât să permită decolarea aeroplanelor
152

. Binomul: flotă maritimă – 
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escadrilă de avioane va deveni, de atunci şi până în prezent, cheia supremaţiei aero-navale. Toate 

tacticile de războai vor fi dictate „din cer”. 

Primul raid aerian cu aparate de zbor lansate de pe o navă a avut loc pe 5 septembrie 

1914, când aparate de zbor japoneze au decolat de pe nava “Wakamya”, atacând baza navală 

germană de la Tsingtao, port în China
153

. De altfel, primul război mondial, cu necesităţile de 

maximă stringenţă ale puterilor combatante de a obţine şi menţine supremaţia pe uscat, pe mare 

şi în aer, va constitui imboldul unei competiţii tehnologice acerbe care va avea ca rezltat 

îmbunătăţiri capitale ale tehnologiei aviatice. Îmbunătăţirile în privinţa structurii de rezistenţă, a 

fuselajului, vitezei, altitudinii de zbor, manevrabilităţii şi controlului, sistemului de propulsie, 

designului, au fost aplicate într-un ritm susţinut, pe măsură ce erau descoperite. Chiar în 1914, 

inginerul rus Igor Sikorsky a pus la punct proiectul primului bombardier greu. Germanii s-au 

inspirat parţial din aceste planuri pentru a realiza, trei ani mai târziu, bombardierul Gotha, care 

va efectua raiduri asupra Londrei
154

. 

Importanţa strategică a aviaţiei s-a dovedit atât de puternică în primul război, încât 

intervenţia unui aeroplan a schimbat soarta bătăliei de pe Marna. „În septembrie 1914, după 

pătrunderea impetuoasă a armatelor germane în Franţa, ajunse la doar 40 km Capitală, pe malul 

Marnei, a avut loc o «bruscă întorsătură favorabilă Armatei franceze», care s-a datorat, pe de o 

parte, unei inadverdenţe a comandamentului german – care, în graba de a adepăşi Parisul pe la 

nord-vest, împinsese Armata I a generalului von Kluck prea departe de Armata a II-a a lui von 

Bülow -, iar, pe de alta, iscusitei observaţii a unui tânăr aviator francez, care, după un zbor de 

recunoaştere, a fost izbit de marea distanţă care despărţea coloanele ceor două armate inamice. 

Întors la baza lui, s-a grăbit să raporteze ceea ce observase generalului Joseph Gallieni, 

guvernatorul militar al Parisului...Gallieni a sugerat atunci generalissimului Joffre să arunce 

grabnic toate rezervele disponibile în gaura dintre cele două armate germane. Joffre a acceptat 

                                                                                                                                                                                                    
with a 10 meters flat deck to launch her seaplanes. Another early seaplane carrier was the HMS Hermes, an old 

cruiser converted and commissioned with a flying off deck in mid 1913”. 

Pe  http://en.wikipedia.org/wiki/Seaplane_tender. 
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 “In the Battle of Tsingtao, from September 5, 1914 the Imperial Japanese Navy seaplane carrier 
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sugestia şi l-a lăsat pe Gallieni să rechiziţioneze cele câteva mii de taxiuri din capitală, pentru a 

strămuta zeci de mii de oameni de la sud la nord de Paris”
155

.  

Vor urma o suită întreagă de situaţii militare în care intervenţia aviaţiei a avut un rol 

hotărâtor, cu fiecare intervenţie raza de acţiune a forţei aeriene şi urmările intervenţiei fiind mai 

importante: 

- Rolul aviaţiei (atât germane cât şi franco-engleze) pe Frontul de vest, 1915-1918; 

- Intervenţia  Luftwaffe (Legiunea „Condor”) în războiul civil din Spania, 1937; 

- Rolul decisiv al aceleiaşi aviaţii germane în înfrângerea Poloniei, septembrie 1939; 

- Rolul trupelor aeropurtate şi a paraşutiştilor în ocuparea Cretei de către germani, 

în mai 1941 (prima invazie aeropurtată din istorie); 

- La sfârşitul aceluiaşi an, atacul-surpriză al japonezilor la Pearl Harbour; 

- Marea bătălie aero-navală de la Midway, iunie 1942, câştigată de americani 

datorită cunoaşterii din timp a amplasamentului forţelor japoneze, superioare numeric; 

- Invazia masivă cu planoare şi trupe aeropurtate a aliaţilor în Normandia, 1944; 

- Lansare bombelor atomice asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki de către un 

bombardier american cu rază lungă de acţiune, august 1945; 

- Podul aerian al Berlinului, 1948-1949; 

- Războiul din Coreea, 1950; 

- Războiul din fosta Iugoslavie, 1999. 

 

Dintre exemplele de mai sus, organizarea „podului aerian” al Berlinului a avut un impact 

geostrategic major, deoarece în acest fel a putut fi ţinută în sfera democraţiilor occidentale 

enclava Berlinului de Vest. Situaţia de pe continent, la trei ani de la încheierea celui de-al doilea 

război mondial era următoarea. Împărţirea Germaniei în patru zone de ocupaţie, britanică, 

franceză, americană şi sovietică, precum şi împărţirea Berlinului, în două zone, cea răsăriteană, 

controlată de sovietici, iar cea apuseană, controlată de aliaţi, a generat tensiuni care puteau să 

genereze un conflict, dat fiind că sovieticii înţelegeau să-şi extindă regimul politic nu numai în 

nou-creata Republică Democrată Geramană (stat satelit al U.R.S.S.), cu capitala în Berlinul de 

Est ci în tot Berlinul. Punerea în aplicare a acestui plan de a debutat cu organizarea unei blocade 
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economice (dar realizată cu mijloace militare), asupra zonei de ocupaţie occidentale în Berlin, în 

ideea că Aliaţii vor renunţa la acest „cap de pod” dificil de ţinut, datorită caracterului de enclavă, 

situată în plină zonă sovietică, de unde avea loc aprovizionarea pe uscat, crearea unei şosele de 

legătură cu Germania occidentală fiind refuzată de sovietici. 

Pe 1 Iunie 1948, englezii şi americanii făcuseră cunoscută intenţia lor de a crea, în zona 

comună de ocupaţie, un nou stat german, iar pe 23 Iunie introduseseră o nouă monedă. (Pe 31 

martie Congresul votase punerea în aplicare a „Planului Marshall” de reconstrucţie a Germaniei). 

A doua zi, pe 24 Iunie 1948, trupele de ocupaţie ruseşti au blocat în întregime traficul rutier şi 

feroviar către Berlinul de Vest; decuplând cartierele acestuia inclusiv de la reţeaua de 

electricitate. Blocada Berlinului a durat aproape un an (24 iunie 1948 - 11 mai 1949) şi a fost una 

dintre cele mai mari blocade din istorie
156

. 

Aeronavele, autorizate să folosească numai trei culoare de zbor, decolau de la bazele 

aliate din zona Rhein-Main (Wiesbaden, Frankfurt), Bückeburg şi Hamburg şi aterizau pe 

aeroportul Tempelhof din Berlin
157

,  “…au fost folosite pentru a transporta în zbor o gamă largă 

de provizii, inclusiv peste 1,5 milioane tone de cărbune. La apogeul operaţiunii, pe 16 aprilie 

1949, un avion aliat ateriza în Berlin la fiecare minut şi fuseseseră livrate 12 840 tone de marfă. 

Containerele variau de la containere mari la pacheţele micuţe cu bomboane, având paraşute 

minuscule destinate copiilor berlinezi. La zborurile de întoarcere erau evacuaţi copii bolnavi. 

Avioanele erau aprovizionate şi deţinute de SUA, Marea Britanie şi Franţa, dar piloţii şi ceilalţi 

membri de echipaj proveneau şi din Australia, Canada, Africa de Sud şi Noua Zeelandă. În total 

au fost executate 278.228 de zboruri, 23 264 406 tone de alimente şi provizii fiind livrate în 

Berlin (…) U.R.S.S. şi-a ridicat blocada pe 11 mai, 1949 la ora 23:59. Podul aerian însă s-a 

finalizat pe 30 septembrie, naţiunile vestice dorind să asigure suficiente provizii în cazul în care 

sovieticii ar fi instituit blocada din nou”
158

. 

Se poate afirma că această provocare strategică, trădând o gândirea de tip „continental”, a 

primit un răspuns formulat în termenii specifici unei puteri aeriene („airpower”). Prin această 

acţiune de răspuns, aviaţia şi-a demonstrat: i) valoarea economică a intervenţiei (susţinerea 

populaţiei în blocadă cu provizii); ii) valoarea strategică, deoarece ruşii au renunţat, în final, la 

blocada Berlinului (efectuată cu mijloace „terestre”), după ce se încredinţaseră de fermitatea 
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Aliaţilor în a contracara această blocadă, cu concepţie şi mijloace de tip „airpower”. Mediul 

aerian şi mijloacele de transport aeriene şi-au dovedit, încă o dată, superioritatea. 

 

Între timp, tehnologia aeronautică, mai ales cea militară, evoluase simţitor, dobândind o 

serie de inovaţii-cheie
159

. De fapt, dezvoltarea aviaţiei a tras după sine formularea de logistici noi 

de luptă sau de obţinerea a avantajului strategi faţă de un adversar real sau potenţial. 

Fotografia aeriană fusese utilizată încă din timpul primului război mondial. În martie 

1915, la Neuve Chapelle, englezii şi-au făcut planul de bătălie pe baza observaţiilor şi a 

fotografiilor aeriene, deşi aparatele de fotografiere erau greoaie, developarea se făcea în 

laboratoare mobile pe plăci de sticlă, iar fotografierea aeriană expunea avionul focului inamic 

(cf. ibid). Foarte repede, aerofotografierea şi aerofotointerpretarea au devenit o sursă de 

informaţii indispensabile din punct de vedere strategic. În anii războiului rece, atât americanii cât 

şi sovieticii au efectuat nenumărate zboruri deasupra teritoriului advers în scopul constituirii unei 

baze de date învederea cunoaşterii la detaliu a particularităţilor terenului şi a amplasamentelor 

capacităţilor militare ale adversarul. În felul acesta au fost descoperite de către americani pe 

teritoriul R.D.G., dar şi al Uniunii Sovietice, amplasamentele unor rachete nucleare strategice, şi 

au ţinut sub control manevrele militare ale blocului estic. De exemplu, în anii ‟50, sovieticii au 

fost nevoiţi să retragă rachete amplasate - încălcând tratetele postbelice - la nord de Berlin. Sunt 

experţi în geostrategie care afirmă că supravegherea aeriană (cu avioanele, apoi cu sateliţii), a 

menţinut pacea în timpul celor 45 de ani ai războiului rece. 

Aerofotografierea, completată de fotointerpretare, constituie azi este unul dintre cele mai 

eficiente mijloace de cunoaştere a teritoritoriului şi de valorificare geostrategică a datelor. Hărţile 

astfel obţinute astfel constituie o bază de date valoroasă în vederea planificării unor eventuale 

operaţiuni militare. Operaţiunea de aerofotografiere pote fi efectuată cu o gamă largă de 

aeronave, începând cu dirijabilele şi terminând cu avioane utilitare, avioane de altitudine, dar 

planoare şi elicoptere
160

. În afară de imaginile fotografice convenţionale, aceste mijloace de zbor 

pot procura şi imagini neconvenţionale (nefotografice), atât prin mijloace pasive (imaginile TV, 

termografiere în infraroşu, radiometre, scanere), cât şi prin mijloace active (radar, LIDAR sau 

radar-laser, SONAR) (cf.ibid., 5-6). 
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Aerofotointerpretarea fotogramelor astfel obţinute, furnizează o gamă întreagă de 

informaţii valoroase privind: 

- alcătuirea geologică şi petrografică a terenului, detectarea mişcărilor tectonice 

(prin analiza aceleiaşi porţiuni de teren la intervale mai mari de timp). O fotografie faimoasă 

luată  de George R. Lawrence, se pare dintr-un turn, “San Francisco in Ruins”, surprinde efectele 

devastatoare ale cutremurului din 1906 deasupra oraşului
161

; 

- detectarea zăcămintelor; 

- detectarea poziţiei bancurilor de peşti în ocean; 

- elementele climatice şi meteorologice; 

- ape de suprafaţă şi detectarea apelor subterane, poluarea apelor; 

- tipul de vegetaţie (ierboasă, tufărişuri, pădure etc.); 

- culturile agricole, peisajul agrar, aprecierea cantitativă şi calitativă a recoltei; 

- recunoaşterea localităţilor şi a modului de organizare a teritoriului; 

- obiective industriale; 

- infrastructura de transporturi: şosele, căi ferate, aerodromuri, aeroporturi, căi 

navigabile, reţele electrice, conducte etc. (Donisă şi colab., cf. 7-9). 

Se mai pot adăuga multe alte puncte de interes, de exemplu detectarea siturilor 

arheologice. 

Imaginile aeriene, studiate cu stereoscopul, exploatate de fotointerpretator sau prelucrate 

electronic, permit realizarea de hărţi detaliate cuprinzând toate aceste date, care împreună cu 

rapoartele de fotointerpretare formează o bază de date extrem de preţioasă. 

Înrudite cu aerofotografia sunt explorările şi prospecţiunile aeriene. De la începuturile 

aviaţiei a fost efectuat un număr foarte mare de explorări şi recunoaşteri aeriene în scop ştiinţific, 

în mod individual sau în cadrul unor expediţii organizate, pentru multe ţări aceste mijloace fiind 

indispensabile.Unele s-au soldat cu descoperiri majore. 

Încă din anii de pionierat, aviaţia a devenit şi un mijloc de completare a informaţiilor 

geografice asupra unor teritorii insuficient cunoscute, sau chiar mijloc de exploare a unor regiuni 

cvasi-necunoscute sau necunoscute până atunci. În special zborul deasupra spaţiilor întinse şi 

pustii ale oceanelor au facilitat cunoaşterea lor şi semnalarea unor caracteristici, cartografierea în 
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Vezi  http://www.aerialarts.com/History/history.htm. 

http://www.aerialarts.com/History/history.htm
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detaliu a unor insule mai mici, cum a fost cazul cu întinsele arhipelaguri ale Oceanului Pacific. 

Tot din avion au fost semnalate diferite zăcăminte şi s-au efectuat prospecţiuni. 

Dintre numeroasele zboruri aeriene de explorare a unor zone mai puţin cunoscuite, cele 

mai renumite sunt atingerea Polului Sud cu avionul şi descoperirea celei mai mari cascade din 

lume, precum şi explorarea (survolarea) Saharei maghrebiene de către scriitorul-pilot Antoine de 

Saint-Exupéry. 

Expediţiile lui Richard Byrd în Antarctica. Primul zbor la Polul Sud a fost efectuat în de 

pilotul american Richard Evelyn Byrd pe 29 noiembrie 1929. În timpul zborului, care a durat 18 

ore şi 41 de minute, s-au luat numeroase fotografii. De altfel, Byrd clamase atingerea Polului 

Nord pe 9 mai 1926, într-un zbor efectuat din I-le Spitzbergen la bordul unui avion trimotor 

Fokker
162

. Byrd a întreprins alte patru expediţii în Antarctica: în 1933-35, 1939-40, 1946-47 şi 

1955-56. Începând cu cea de a treia, a beneficiat  de suportul oficial al guvernului american. 

Statele Unite au sesizat de timpuriu importanţa strategică a existenţei unei staţii de cercetări 

permanente în Antarctida. Byrd, la rândul lui, după expediţia înteruptă din 1947, avertizase că 

“în eventualitatea unui nou război, Statele Unite vor putea fi atacate pe cale aeriană cu avioane 

venind dinspre una sau amândouă zonele polare
163

.  

Descoperirea cascadei Angel. Pilotul america Jimmy Angel, care făcuse parte din Royal 

Canadian Flying Corps în timpul primului război mondial se specializase în prospectarea 

terenurilor aurifere încă din 1924, când a efectuat un zbor în Venezuela, unde fusese semnalată 

existenţa unui „munte de aur”. În 1934 l-a întâlnit pe Robert Williamson – un vechi miner şi 

căutător de aur – în Panama, care i-a povestit lui Angel despre un enorm filon de aur la sud de 

llanos-ul venezuelean. Pe la 1800, această regiune din Podişul Guyanei fusese numită de 

exploratori „Lumea Pierdută”, şi a stat la baza nuvelei cu acelaşi nume a lui Sir Arthur Conan 

Doyle, publicată în perioada interbelică. Angel a fost de acord, şi din Ciudad Bolivar, a întreprins 

o serie de zboruri de explorare spre sud, în avionul lui cu un singur motor. Într-unul din aceste 

zboruri, a venit deasupra giganticei formaţiuni stâncoase de tip „mesa”, numită de localnici 

Auyantepui, sau „Muntele Diavolului”, care se înalţă la câteva mii de picioare deasupra savanei. 

A început să survoleze această „mesa”, când a văzut cascada. Combustibilul pe sfârşite l-a silit să 
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 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Evelyn_Byrd. 
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 "I do not want to scare anybody but the bitter reality is that in the event of a new war the United States 

will be attacked by aircraft flying in from over one or both poles."(idem). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Evelyn_Byrd
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se întoarcă la bază. Ajuns la Caracas, a povestit celor apropiaţi descoperirea sa
164

. Astfel că, în 

1935, Jimmy Angel, plecat în podişul Guyanei în căutarea aurului, a descoperit, din zbor, această 

uriaşă cascadă, cu cea mai înaltă cădere din lume, de peste 1000 m. 

Descoperirea l-a făcut celebru, dar nu a renunţat la căutarea aurului
165

. 

Aviaţia întreprins numeroase alte explorări, în special în regiuni puţin umblate: în Pacific, 

Columbia, Peru, Amazonia (bazinul Amazonului a fost cartat cu ajutorul avionului), insulele 

Pacificului, Filipine, Noua Guinee, apoi Africa şi Asia interioară etc
166

. 

 

Sistemul de tragere sincronizată a mitralierei, prin palele elicei avionului, a fost 

inventat încă în timpul primului război mondial de olandezul Anthony Fokker. 

Sistemul de radiolocaţie radar
167

 Iniţial, aparatele erau destinate navigaţiei maritime, 

însă ele s-au dovedit foarte utile în timpul celui de-al doilea război mondial pentru detectarea din 

timp a bombardierelor inamice (cf. ibid.). În 1940, după ce Franţa capitulase, forţele aero-navale 

britanice constituiau singura piedică în faţa anunţatei invazii germane. În faţa superiorităţii 

aeriene germane, englezii au dezvoltat o reţea de sisteme de radiolocaţie radar în jurul coastelor, 

care le-a permis să-şi concentreze avioanele de vânătoare ale Royal Air Force, depăşite numeric 

de cele ale Luftwaffe, în punctele critice
168

, ceea ce le-a permis câştigarea “bătăliei Angliei” 

(septembrie-decembrie 1940), deoarece germanii nu dispuneau de acest sistem. 

De fapt, pe 7 decembrie 1941, şi americanii de la Peral Harbour fuseseră avertizaţi de un 

operator radar asupra unei formaţiuni de avioane care se apropia, însă marina americană nu prea 

avea încredere în acest sistem şi, în plus, s-a crezut că semnalele vin de la nişte avioane B-17 (cf. 

ibid.). 
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 Cf. http://www.angelfalls.info/Discovery.html. 
165

 Vezi  

 http://aviation-

story.suite101.com/article.cfm/jimmie_angel_bush_pilot_who_found_angel_falls#ixzz0Oh4w4LaU. 
166

 Vezi http://www.1370th.org/ASTs/asts.htm. 
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 “(RADAR= radio detection and ranging, adică detectarea prin radio şi determinarea distanţei) 

reprezintă o instalaţie de radiolocaţie care emite microunde electromagnetice şi foloseşte reflexia acestora pe diferite 

obiecte pentru a determina existenţa şi distanţa lor faţă de antenă. Se compune, de obicei, dintr-un emiţător, un 

receptor şi un sistem de antene (care, de obicei, se poate roti în plan orizontal şi/sau vertical) cu directivitate 

pronunţată. Receptorul cuprinde şi un indicator al existenţei şi poziţiei obiectului (de obicei un tub catodic cu 

persistenţă mărită a imaginii)”…Deşi principiile radarului au fost enunţate de către Nikola Tesla la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, primele implementări fizice au avut loc în Marea Britanie, pe coasta de sud, în 1935-1936”. Pe 

http://ro.wikipedia.org/wiki/RADAR. 
168

 Vezi http://www.pbs.org/wnet/warplane/topicfeature4.html. 
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Referitor la această invenţie, este semnificativ cum contracararea tehnologiei aeriene 

(aviaţia) se face cu tehnică “supraaeriană” - propagarea practic instantanee a microundelor 

electromagnetice pentru a detecta mijloace de zbor care se deplasează atât de rapid în spaţiu, 

încât mijlocale clasice de combatere (artileria) devin ineficiente. Chiar dacă a fost inventat pentu 

siguranţa navigaţiei maritime, domeniu în care este utilizat şi astăzi, radarul a devenit un mijloce 

de radiolocaţie indispensabil în supravegherea mişcărilor obiectelor zburătoare aeriene. 

Cum era şi firesc, foarte repede au început cercetările în vederea realizării de aeronave 

care să nu poată fi detectate de radar. O modalitate a fost crearea avioanelor stratosferice, 

capabile să zboare la o altitudine superioară razei de acţiune a sistemelor radar. Aşa au apărut, în 

1959, modelele de avioane stratosferice U-2 şi SR-71. Cealaltă modalitate, a constat în realizarea 

unor inovaţii de înaltă tehnologie, în privinţa formei, materialelor şi vopselei fuselajului, pentru a 

face modelele respective, de exemplu avionul de vânătoare F-117 “Stealth”, sau bombardierul F-

22 “Raptor” practic imposibil de localizat cu ajutorul radarului. 

Bombardierul strategic. Necesităţi de ordin strategic (efectuarea bombardamentelor la 

mare distanţă) au determinat conceperea unui avion greu, capabil să transporte atât o încărcătură 

mare de bombe, cât şi un echipaj mai numeros. De exemplu, primele bombardamente ale 

câmpurilor petrolifere de la Ploieşti de către aviaţia anglo-americană, din august 1943, au fost 

efectuate cu bombardiere grele de tip B-24 „Liberator”, însoţite de avioane de vânătoare plecate 

din nordul Africii (Benghazi, Libia), de la peste 2000 km distanţă. Bombardierul strategic 

Boeing B-17 Flying Fortress (“Fortăreaţa zburătoare”), conceput înainte de B-24, era echipat cu 

patru motoare, cu sistemul Norden de vizare automată pentru lansarea bombelor şi putea 

transporta 10 mitraliori. Acest tip de avion, conceput pentru bombardamentul de zi, a devastat 

zonele industriale ale Germaniei, însă a şi suferit multe pierderi sub loviturile apărării anti-

aeriene (cf. ibid.). Din aceeşi serie, cel mai cunoscut avion, de tristă faimă, a fost B-29 

„Superfortress”, care a lansat bombele de la Hiroshima şi Nagasaki (cf. ibid). Era capabil de zbor 

la o altitudine de 12 000 m, adică deasupra razei de bătaie a artieleriei antiaeriene, cu o viteză 

maximă de 574 km/h. Ceea ce a făcut din acest model o importanţă strategică de cea mai mare 

însemnătate, a fost capacitatea de a transporta încărcătură de bombe, în greutate de până la nouă 

tone la mii de km distanţă, în cazul specificat, de la baza americană din Insula Tinian (I-le 

Mariane) până deasupra celor două oraşe japoneze şi înapoi, deci peste 5000 km dus-întors (raza 

maximă de acţiune fiind de aproape 5300 km). Un alt B-29, cu rezervor modificat, a zburat, după 
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capitularea Japoniei, din Insula Hokkaido până la Chicago, fără escală, iar rezerva de combustibil 

ar fi fost suficientă pentru continuarea zborului până la Washington! 

Era bombardierelor strategice cu rază foarte lungă de acţiune începuse. Dacă Alexander 

de Seversky ceruse încă din 1941 ca „America să fie pregătită pentru un război aerian inter-

emisferic” şi să devină „putera aeriană dominantă înrte naţiuni, aşa cum Anglia fusese naţiunea 

dominantă pe mare”
169

, iată că, acum, America era pregătită, tocmai la timp pentru a face faţă 

provocărilor „războiului rece”. 

Modelul B-29 a fost retras târziu de pe piaţă, abia în 1960, după ce a fost utilizat şi ca 

transmiţător de semnal de televiziune de către compania „Stratovision”, şi a fost urmat de 

modelele B-50, B-47 Stratojet şi B-52 Stratofortress (cu reacţie)
170

. 

Ideea avionului cu reacţie a fost formulată încă înaintea primului război mondial, dar a 

fost pus în practică în timpul celui de-al doilea război de Ernst Heinkel. „Germania a devenit, 

astfel, producătoarea revoluţionarului avion de vânătoare Me-262 cu jet dublu, care dezvolta o 

viteză de 550 mile pe oră (peste 1000 km/h!), cu 100 mile/h mai mult decât cel mai rapid avion 

de vânătoare al Aliaţilor”
171

. 

Avionul supersonic, a devenit, prin urmare, posibil. Bariera sunetului a fost „spartă” în 

1947 de avionul cu reacţie experimental Bell X-1 (ibid.). Avioanele de azi, capabile să zboare cu 

mult peste viteza sunetului (340 m/s), reprezintă un efort continuu de îmbunătăţire a tehnologiei 

motorului cu reacţie. În condiţiile războiului rece, Statele Unite au creat o serie de avioane de 

recunoaştere de mare altitudine, pentru a cunoaşte amplasamentul rachetelor strategice ale 

Uniunii Sovietice. În afară de avionul stratosferic U-2, care putea zbura la 23 000 m altitudine şi 

a fost activ timp de cinci ani, la mijlocul anilor ‟50, a mai fost fabricat şi SR-71, un avion 

revoluţionar cu corpul protejat de un strat de titan, care dezvolta o viteză de 2000 mile pe oră 

(3700 km/h). SR-71 rămâne şi în prezent cel mai rapid avion aflat în serviciu care s-a construit 

vreodată, şi în intervalul de peste trei decenii de serviciu a depăşit viteza a 4000 de rachete 

strategice inamice fără să fi avut o singură pierdere (cf. ibid.). 

Helicopterul „poate face trei lucruri pe care avionul nu le poate face: 

 Un helicopter poate zbura înapoi; 
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 “The U. S. must begin preparing immediately for "an interhemispheric war direct across oceans", the 

U.S. must become the dominant air-power nation, "even as England in its prime was the dominant sea-power nation 

of the world." Vezu http://www.acepilots.com/wwi/pio_seversky.html”. 
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 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/B-29_Superfortress. 
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 Cf.: http://www.pbs.org/wnet/warplane/topicfeature4.html. 

http://www.acepilots.com/wwi/pio_seversky.html
http://en.wikipedia.org/wiki/B-29_Superfortress
http://www.pbs.org/wnet/warplane/topicfeature4.html
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 Un helicopter se poate roti în întregime în aer; 

 Un helicopter poate să se rotească în loc”
172

. 

Elicopterele timpurii deţineau o însemnătate redusă, fiind utilizate pentru zboruri de 

recunoaştere, evacuarea răniţilor ş.a. Elicopterele dotate cu motoare cu reacţie sunt prevăzute cu 

armament automat, rachete, pot transporta trupe de asalt, unităţi de comando şi în general pot 

interveni pe câmpul de bătălie acolo unde avioanelor le este greu. 

 Helicopterele beneficiază de decolare verticală, putând utiliza spaţii extrem de 

restrânse cum ar fi punţile navelor mai mici, terasele blocurilor, platformele de foraj marin, 

coame deluroase şi muntoase etc. Astfel, elicopterele pot decola şi ateriza în interiorul, chiar în 

centrul unui oraş, dovedindu-se extrem de utile pentru o diversitate de scopuri: agrement, ajutor 

în caz de incendiu, sanitar, descarcerare, intervenţii ale poliţiei sau ale unor operaţiuni de 

comando, transportul expeditiv, eficient al autorităţilor la faţa locului De asemenea, oraşul este 

mediul ideal de acţiune al elicopterului, pentru cele mai diverse tipuri de intervenţii: 

antiincendiu, sanitar, patrulare ş.a. 

 

 

3) Transporturilor aeriene civile în lumea contemporană. 

 

Încă de la sfârşitul primului război mondial, avioanele au fost întrebuinţate pentru 

transporturi civile. Serviciul poştal a fost inaugurat în 1918 la Washington, iar serviciul de 

transport aerian pentru pasageri a fost introdus un an mai târziu, în 1919  peste Canalul 

Mânecii
173

. În acelaşi an a avut loc şi primul zbor transatlantic fără escală, din Newfondland 

(Terra Nova) în Irlanda. În 1933 uzinele Douglas au introdus aparatul DC -1 pentru 12 pasageri, 

pentru curse ale companiei TWA. Peste doi ani, aparatul DC-3 a fost primul avion de pasageri 

capabil să aducă profit, companiei, fără subsidii, ceea ce înseamnă că necesităţile de deplasare a  

persoanelor pe cale aerului crescuseră simţitor. Raza de acţiune a aparatului era deja de 1500 
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 “A helicopter can do three things that an airplane cannot: A helicopter can fly backwards. The entire 

aircraft can rotate in the air. A helicopter can hover motionless in the air”.  

Vezi http://www.minihelicopter.net/howdohelicoptersfly/index.htm). 
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 Vezi http://www.greatachievements.org/?id=3728. 

http://www.minihelicopter.net/howdohelicoptersfly/index.htm
http://www.greatachievements.org/?id=3728
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mile (cca. 2800 km), dublu cât un a avionului Boeing 247 pentru 10 pasageri, care fusese 

introdus  şi el în 1933
174

.  

Primul avion comercial cu reacţie (De Havilland Comet, un prototip) a fost pus în uz în 

1947, pentru ca, din 1950, să înceapă curse regulate de pasageri între Londra şi Africa de Sud 

(cf. ibid). În 1963 a intrat în producţie de masă primul airliner de mici dimensiuni. 

Unul dintre cele mai de succes modele de turboreactoare produse vreodată, de mare 

capacitate, a fost Boeing 747, pus în circulaţie în 1969, care mai circulă şi astăzi (cf. ibid.). În 

1976, este lansat avionul de mari dimensiuni Concorde, produs un consorţiu franco-englez. Putea 

încărca 100 de pasageri, parcurgând distanţa Londra-New York în jumătate din timpul 

aeronavelor subsonice, adică 3 ore şi jumătate, la o altitudine de zbor de 55 000 de picioare, 

adică peste 18 000 m. Costurile ridicate, precum şi un accident grav petrecut în iulie 2000, au dus 

la retragerea acestei aeronave timp de peste un an. Zborurile s-au reluat în noiembrie 2001, dar 

preţul mare al curselor şi mentenanţa costisitoare, au silit companiile British Airways şi Air 

France să renunţe la acesta în 2003 (cf. ibid.). 

Prima aeronavă capabilă de zbor asistat de computer a fost Boeing 777, produsă în 1995, 

fiind cel mare avion cu reacţie (bimotor) care a zburat vreodată, şi primul proiectat şi realizat cu 

ajutorul calculatoarelor, care au demonstrat o precizie foarte mare în realizarea subansamblelor. 

Începând cu intervalul 996-1998, industria aerospaţială americană şi rusească lucrează la o nouă 

generaţie de airlinere supersonice, pentru secolul XXI (cf. ibid.). 

Aeronava franceză Airbus A380, intrată în serviciu în anul 2007,  poate transporta peste 

550 de pasageri, având o greutate totală la decolare de 560 000 kg şi o atutonomie de zbor de 

până la 15 000 km!
175

 

 

Expansiunea rapidă a transporturilor aeriene de pasageri s-a datorat celor două avantaje 

deosebite ale vehiculelor aeriene: viteza de deplasare, net superioară faţă de a vehiculelor terestre 

sau maritime, şi posibilităţile aeronavelor, mai ales ale celor mai moderne, care ating şi depăşesc 

plafonul de 10 000 m ca altitudine de croazieră, de a traversa ţinuturi dificil de străbătut cu 

mijloace clasice: lanţuri de munţi, mări şi oceane, deşerturi, gheţuri, regiuni mlăştinoase, mari 
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 Cf. ibid.: “In that summer Douglas introduces the 12-passenger twin-engine DC-1, designed by 

aeronautical engineer Arthur Raymond for a contract with TWA… In September the DC-1 joins the TWA fleet, 

followed 2 years later by the DC-3, the first passenger airliner capable of making a profit for its operator without a 

postal subsidy. The DC-3‟s range of nearly 1,500 miles is more than double that of the Boeing 247. 
175

 Vezi http://www.aerospaceweb.org/question/design/q0188.shtml. 

http://www.aerospaceweb.org/aircraft/jetliner/a380/
http://www.aerospaceweb.org/question/design/q0188.shtml
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zone forestiere (păduri musonice şi ecuatoriale), teritorii ostile etc. Liniile aeriene reprezintă 

adevărate poduri peste mări şi ţări. Aceste avantaje sunt şi mai bine evidenţiate în condiţii de 

distanţe mari. Ele au devenit chiar indispensabile pentru ţările cu teritorii întinse (Federaţia Rusă, 

Kazahstan, China şi India din Eurasia, Canada, Brazilia, Argentina şi Chile din America, Zair, 

Sudan şi Algeria din Africa, Australia ş.a.), pentru statele-arhipelag din Pacific (Vanuatu, 

Kiribati, Tuvalu, Polinezia Franceză, Indonezia etc.), sau în regiunile cu o economie integrată şi 

deplasare a forţei de mună şi turistică foarte intensă, ca Europa Occidentală şi Japonia. Oricum, 

Statele Unite ale Americii rămâne ţara cu cel mai mare trafic aerian din lume, care dispune de 

numeroase aeroporturi de mare capacitate şi de cel mai numeros şi mai modern parc de aeronave 

pentru pasageri. 

„Traficul aerian a crescut pe măsură ce transportul cu avionul devenea tot mai sigur, dar 

şi datorită faptului că deplasarea pe distanţe intercontinentale a devenit o necesitate stringentă 

odată cu globalizarea economiei. În general, numărul de pasageri a mers în paralel cu creşterea 

economică. Din 1960, numărul de pasageri a crescut cu aproape 9% pe an, de 2,4 ori media ratei 

mondiale a produsului intern brut. Transportul de mărfuri, care constituie 80% din traficul aerian 

cu avioane de pasageri, a crescut de asemenea în aceeaşi perioadă. Rata de creştere a 

transporturilor de mărfuri şi pasageri s-a redus la cca. 5% în 1997, ca urmare a maturizării 

sectorului industrial”
176

. (Venitul per pasager-kilometru fiind o măsură a traficului cu avioanele 

comerciale: venitul ce revine de la un pasager plătitor pe kilometru parcurs). Pentru perioada 

2012-2050, IPCC prognozează o creştere medie anuală între 2,2 şi 4,0 procente, pentru toată 

aviaţia (pasageri, marfă, militară). 

Potrivit studiilor efectuate de Institutul pentru Aviaţie şi Mediu Înconjurător al 

Universităţii din Cambridge, Marea Britanie, în ultmii 50 de ani volumul transporturilor 

mondiale efectuate cu automobilul a cunoscut cea mai puternică creştere, dar transporturile de 

mare viteză (în cadrul cărora aviaţia de ţine 90%), măsurat în pasageri-kilometru, au cucerit 

treptat un sector tot mai important al pieţei transporturilor de la 3% în 1960, la 9% în 1990, 
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 “Aviation has experienced rapid expansion as the world economy has grown. Passenger traffic 

(expressed as revenue passenger-kilometres) has grown since 1960 at nearly 9% per year, 2.4 times the average 

Gross Domestic Product (GDP) growth rate. Freight traffic, approximately 80% of which is carried by passenger 

airplanes, has also grown over the same time period. The rate of growth of passenger traffic has slowed to about 5% 

in 1997 as the industry is maturing”. În IPCC Report “Aviation and the Global Atmosphere”, 1999, Introduction. 

Footnote: The revenue passenger-km is a measure of the traffic carried by commercial aviation: one 

revenue-paying passenger carried 1 km. 
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tendinţa fiind de creştere tot mai accentuată, la 25% în 2020 şi 41% în 2050. după cum se poate 

constata în diagramele de mai jos
177

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În privinţa capacităţii de transport, aeronavele ocupă locul al doilea, după transporturile 

navale de mare tonaj. Marile minerliare şi petroliere au capacităţi de sute de mii de tone. Chiar 

garniturile feroviare au o capacitate de transport de la câteva mii la câteva zeci de mii de tone, 

deci cu două ordine de mărime mai mult decât avioanele, însă acestea din urmă beneficiază de 

atuul vitezei şi al distanţelor intercontinentale acoperite. Mijloacele de transport terestre (şosele, 

căi ferate) au avantajul costurilor reduse, dar necesită o infrastructură nu mai puţin costisitoare 

decât a transporturilor aeriene. Crearea aeronavelor de mare capacitate a fost legată de progresul 

tehnologic şi necesităţile de transport. Tehnologia aeronautică s-a perfecţionat începând în 

special după 1950, iar necesităţile de transport rapid a mărfurilor la mare distanţă au crescut 

foarte mult după 1990, când au fost proiectate cele mai mari şi perfecţionate avioane-cargo. Încă 

din 1965, Statele Unite au pus în circulaţie avionul-cargo Aero Spacelines “Super Guppy”, 

capabil să transporte o încărcătură  de aproape 25 de tone la 3000 km distanţă. Din seria Boeing, 

au fost construite Cargolux Boeing 747-400F, iar în 2006, Boeing 747 Large Cargo 

“Dreamlifter” avea o capacitate de transport de 180 de tone pe o distanţă de 7800 până la 13000 

km. 

                                                             
177

 World passenger traffic volume, past and future projections, by major mode of transport.  

(Aviation represents approximately 90% of „high-speed transport‟ with the remainder high-speed rail). În 

http://www.iae.cam.ac.uk/background.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aero_Spacelines_Super_Guppy
http://en.wikipedia.org/wiki/Cargolux
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747_Large_Cargo_Freighter
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747_Large_Cargo_Freighter
http://www.iae.cam.ac.uk/background.html
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Dintre avioanele europene se remarcă Airbus Beluga, introdus 1994, cu capacitate de 47 

tone şi o rază de acţiune înte 2700 şi 4600 km, Airbus A380, introdus în 2007, în două variante, 

cu capacitate între 90 şi 150 de tone şi distanţă de transport între 10 000-15 000 km . Aeronava 

rusească Antonov-225 “Mriya”, în prezent cel mai mare avion din lume (iniţial, construit pentru 

transportul navetei spaţiale ruseşti “Buran”), a efectuat primul zbor în 1988 şi este capabilă să 

transporte 250 de tone de marfă pe o distanţă de 4000 km la încărcătură maximă, 15 000 km fără 

încărcătură, dar cu maximum de combustibil
178

. 

Ca o dovadă a importanţei transporturilor aeriene industria aeronautică a devenit una 

dintre cele mai dinamice din lume, reprezentând peste un milion de locuri de muncă, venituri de 

miliarde de dolari, determinând, prin oportunităţi de afaceri, servicii şi industrii colaterale, 

dezvoltarea câtorva mii de oraşe. Ca urmare, parcul aviatic mondial a crescut continuu, mai 

semnificativ după 1990. Cele mai relevante date statistice pentru anul 2008 sunt următoarele: 

- Există peste 320 000 de aeronave în întreaga lume (de la avionete cu două 

locuri la turboreactoare intercontinentale), dintre care Statele Unite deţin 231 000 de aeronave 

(adică 72 %, aproape trei sferturi din parcul mondial!); 

- Aviaţia contribuie cu peste 150 miliarde de dolari anual la economia Statelor 

Unite şi forţa de lucru ocupată în acest sector este de 1 265 000 de angajaţi; 

- În Statele Unite, zborurile anuale ale aviaţiei totalizează 27 milioane de ore, 

transportând 166 milioane de pasageri; 

- Sunt aproape 4000 de aeroporturi asfaltate deschise publicului în Statele 

Unite, în timp ce cursele regulate sunt deservite de mai puţin de 500 de aeroporturi; 

- În jur de două treimi din totalul orelor de zbor sunt efectuate în scop de 

afaceri
179

. 
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 Datele de mai sus, 

după  http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_aircraft#Civilian_Cargo.2FFreight_Aircraft. 
179

 „General aviation has become one of the world‟s most important and dynamic industries. It touches 

every aspect of our lives, our economy, and our future. It represents over one million jobs, billions of dollars in 

revenue, and the growth of thousands of cities, businesses, services, and manufacturing facilities around the world. 

General aviation is defined as all aviation other than military and scheduled commercial airlines. Consider the scope 

of general aviation: 

+ Over 320,000 general aviation airplanes worldwide, ranging from two-seat training aircraft to 

intercontinental business jets, are flying today; 

+ 231,000 of those airplanes are based in the United States. 

+ General aviation contributes more than $150 billion to the U.S. economy annually and employs more 

than 1,265,000 people. 

+ In the U.S., general aviation aircraft fly over 27 million hours and carry 166 million passengers annually.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_aircraft#Civilian_Cargo.2FFreight_Aircraft
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În privinţa mărimii aeroporturilor, aeroportul din Dubai, Emiratele Arabe Unite, dat în 

folosinţă în 2008, este cel mai mare din lume ca suprafaţă şi are o capacitate de 43 de milioane 

de pasageri pe an. Urmează, în ordine, aeroporturile internaţionale din Beijing, Hong Kong, 

Bangkok şi Ciudad de Mexico. Mărimea terminalelor este însă secundară în raport cu intensitatea 

traficului. Din acest punct de vedere, aeroporturile din Statele Unite (Atlanta, Chicago, Los 

Angeles, Dallas, Denver, New York), Europa Occidentală (Londra, Paris, Frankfurt, Madrid), 

Asia de Est şi Sud-Est (Tokyo, Beijing, Hong Kong, Dubai) sunt cele mai solicitate, cu fluxuri 

ale traficului cuprinse între 34 şi 90 de milioane de pasageri anual. Lista de mai jos reprezintă 

aeroporturile cu cel mai mare grad de ocupare din lume ca număr de pasageri la sfârşitul anului 

2008, în ordine descrescătoare. Datele provin de la Airports Council International
180

. 

 

1. Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - 90,039,280 

2. O'Hare International Airport (Chicago) - 69,353,654 

3. Heathrow Airport (London) - 67,056,228 

4. Haneda Airport (Tokyo) - 65,810,672 

5. Paris-Charles de Gaulle Airport - 60,851,998 

6. Los Angeles International Airport - 59,542,151 

7. Dallas/Fort Worth International Airport - 57,069,331 

8. Beijing Capital International Airport - 55,662,256* 

9. Frankfurt Airport - 53,467,450 

10. Denver International Airport - 51,435,575 

11. Madrid Barajas Airport - 50,823,105 

12. Hong Kong International Airport - 47,898,000 

13. John F. Kennedy International Airport (New York City) - 47,790,485 

14. Amsterdam Airport Schiphol - 47,429,741 

15. McCarran International Airport (Las Vegas) - 44,074,707 

                                                                                                                                                                                                    
+ There are nearly 4,000 paved general aviation airports open to the public in the U.S. By contrast, 

scheduled airlines serve less than 500 airports. 

+ Nearly two-thirds of all the hours flown by general aviation aircraft are for business purposes. 

+ General aviation is the primary training ground for most commercial airline pilots. 

După 2008 General Aviation. Statistical Databook & Industry Outlook General Aviation Manufacturers 

Association, pe http://www.gama.aero/files/2008_general_aviation_statistical_databook__indust_499b0dc37b.pdf 
180

 După http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/busiestairports.htm 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City
http://www.airports.org/
http://www.gama.aero/files/2008_general_aviation_statistical_databook__indust_499b0dc37b.pdf
http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/busiestairports.htm
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16. George Bush Intercontinental Airport (Houston) - 41,698,832 

17. Phoenix Sky Harbor International Airport - 39,890,896 

18. Bangkok International Airport - 38,604,009 

19. Singapore Changi Airport - 37,694,824 

20. Dubai International Airport - 37,441,440 (New to the list) 

21. San Francisco International Airport - 37,405,467 

22. Orlando International Airport - 35,622,252 

23. Newark Liberty International Airport (New Jersey) - 35,299,719 

24. Detroit Metropolitan Wayne County Airport - 35,144,841 

25. Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (Rome) - 35,132,879 (New to the list) 

26. Charlotte Douglas International Airport (North Carolina) - 34,732,584 (nou în listă) 

27. Munich Airport - 34,530,593 

28. London Gatwick Airport - 34,214,474 

29. Miami International Airport - 34,063,531 

30. Minneapolis-St. Paul International Airport - 34,032,710 

 

* Beijing Capital International Airport saw a seven million passenger increase from 2006 

to 2008, likely due to the 2008 Summer Games held in Beijing. 

Airports that previously made the top thirty ranking list for busiest airports but are not on 

this year's ranking of the busiest airports include: Narita International Airport (Tokyo), and 

Philadelphia International Airport, Toronto Pearson International Airport (Canada). 

 

În notă se menţionează faptul că Aeroportul Internaţional din Beijing cunoscut o creştere 

cu 7 milioane a afluxului de pasageri din 2006 în 2008, ca urmare a organizării aici a Jocurilor 

Olimpice de Vară. De asemenea, sunt menţionate şi acele aeroporturi care nu apar în acest 

clasament însă au apărut în clasamentele din anii anteriori; de exemplu, Aeroportul Narita din 

Tokyo, cel din Philadelphia, sau din Toronto. 

 

Din punctul de vedere al poziţiei strategice, aeroportul din Anchorage (Alaska) reprezintă 

un punct intersecţie pentru numeroase şi importante rute aeriene mondiale, care traversează pe 

curbe ortodrome rutelede la  latitudini temperate, subpolare şi polare. 
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Transporturile aeriene au şi o serie de dezavantaje. Să nu uităm că atmosfera este loc al 

ascesiunii şi al zborului dar este şi loc al căderii. Accidentele petrecute în aer au un grad de 

periculozitate mult mai mare, iar probabilitatea supravieţuirii în cazul defectării mijloacelor de 

zbor este foarte mică. (În cazul celor spaţiale tinde spre zero). Defecţiunile majore din timpul 

zborului, pot duce la căderea şi distrugerea totală a aeronavei, cu şanse foarte mici de a rămâne 

supravieţuitori. În aceste cazuri, pierderile materiale (tehnologia avansată) sunt apreciabile. De 

asemenea, avioanele sunt mai expuse la atacuri teroriste. Aeronavele sunt o ţintă predilectă a 

pirateriei aeriene date fiind implicaţiile strategice (libertatea de a deturna nava, teoretic în orice 

direcţie, o imposibilitate pentru transporturile terestre) şi efectul asupra pasagerilor. Înăsprirea 

legislaţiei contra pirateriei aeriene a dus la o relativă creştere a securităţii călătoriilor aeriene. Un 

alt punct slab se referă la costurile infrastructurii (terminalele aeriene) şi costurile de  transport în 

sine, care includ consumul ridicat de combustibil. În sfârşit, poluarea sonică, termică şi cu diferiţi 

compuşi chimici, reprezintă un inconvenient major al transporturilor aeriene, care va fi abordat 

în secţiunea următoare. 

În domeniul militar-strategic, limitele aviaţiei sunt date de particularităţile terenului.  

“Puterea aeriană este într-adevăr variabilă în raport de tipul de teren ce-l vizează. Vom opune 

astfel Războiul din Golf ce oferea avioanelor ţinte în teren deschis războiului din Vietnam, în 

care aviaţia, confruntată cu teren acoperit, şi-a arătat limitele” (Chauprade, Thual, op. cit., 474). 

“Elementul aerian se arată în general, mai eficace împotriva armatelor clasice înaintând în câmpii 

sau deşerturi, decât împotriva gherilelor aflate în mediu muntos sau cu vegetaţie densă; în acest 

ultim caz, helicopterul este mai eficace decât avionul” (ibid., 475) . 

 

Revoluţionînd arta militară prin ştergerea graniţei dintre front şi spatele frontului, prin 

aviaţie s-a făcut trecerea de la concepţia frontierei-suprafaţă la concepţia frontierei-volum 

înglobînd astfel spaţiul aerian corespunzător teritoriului naţional. ,,Controlul aerian al spaţiului 

va fi o condiţie obligatorie a obţinerii victoriei, introducînd în arta militară cea de-a treia 

dimensiune a teatrului de război” (Giulio Douhet). 

“Pe suprafaţa terestră, puterea aeriană a contribuit la deschiderea stării conflictuale asupra 

unui teritoriu şi la globalizarea acesteia. Deplasându-se în adâncimea statelor, fiind capabilă de a 

atinge potenţialul lor demografic prin bombardamente masive, aviaţia delocalizează războiul şi 

distruge noţiunea de linie de front” (Chauprade, Thual, ibid., subl.mea). “(…) De acum înainte, 
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importanţa elementului aerian reclamă o globalizare a strategiilor navale şi terestre. Apariţia 

dimensiunii spaţiale, lărgită de dimensiunea aeriană, accentuează pentru geostrateg această 

necesitate de «a gândi global pentru a acţiona local»” (ibidem, subl. mea). 

  

 

 

 

  B. Aviaţia şi intervenţiile antropice în atmosfera joasă 

  

1) Aviaţia utilitară în serviciul protecţiei civile 

 

În afară de transporturile de pasageri şi de avioanele poştale, efectuate cu aeronavele de 

linie (airlinere), există o gamă întreagă de servicii efectuate de aviaţia utilitară, efectuată prin 

intermediul aparatelor de zbor adaptate serviciului respectiv, în general cu avioane de mică 

capacitate, cu planoare, helicoptere şi alte tipuri de mijloace de zbor. În numeroase ţări 

funcţionează servicii de aviaţie utiltară în domenii din cele mai diverse, dintre care enumerăm 

câteva: 

- În agricultură, cadastru şi geodezie: efectuare de lucrări agricole specifice (fertilizări, 

erbicidări, însămânţări, evaluarea recoltei), estimarea efectivelor de animale, de fotografii aeriene 

prelucrate prin fotogrammetrie, pentru măsurători asupra parcelelor şi terenurilor, lucrări de 

planimetrie şi altimetrie; 

- În domeniul sanitar, ca ambulanţe de transport rapid (helicopter-ambulanţă sau avion-

ambulanţă) de descarcerare; 

- Aparate ale Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor, pentru diferite operaţiuni de 

supraveghere rutieră, urmărire etc.; 

- Helicoptere şi avioane uşoare pentru stingerea incendiilor în oraşe, în zonele împădurite, 

pe mirişti. Ţări precum Spania, Grecia, Statele Unite, utilizează aeronave în acest scop. Mai 

mult, aceste avionete sunt utilizate pentru însămânţarea unor specii-pionier într-o pădure complet 

arsă, cum ar fi trifoiul. Helicopterele au avantajul unei manevrabilităţi sporite în condiţii de 

densitate mărită a clădirilor din centrele oraşelor, precum şi posibilităţii de aterizare pe 

acoperişurile plate ale blocurilor prevăzute cu heliport; 
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- Avioane uşoare sau helicoptere pentru patrulare în zonele de coastă; 

- Helicoptere care asigură transportul între coastă şi platformele de foraj marin; 

- Misiuni de căutare şi salvare în munţi, zone inaccesibile, helicoptere salvamar (tip 

„baywatch”); 

- Aparate de zbor pentru monitorizarea deşertificării, a defrişărilor, a suprafeţelor 

inundate; 

- Aeronave pentru cercearea zonelor vulcanice şi a monitorizării vulcanilor, aeronave 

cuprinse în sistemul logistic al alertelor de tsunami; 

- Helicoptere şi avioane uşoare pentru patrulare în parcurile naţionale şi monitorizarea 

animalelor; 

- Avioane, planoare, avioane-parapantă, pentru agrement şi competiţii sportive; 

- Aviaţia în serviciul meteorologiei. 

Acest din urmă domeniu este deosebit de complex şi analiza acestuia poate forma o idee 

asupra anvergurii şi utilizării multimodale a aviaţiei utilitare ca parte a întregului sector al 

aviaţiei. Faptul că starea vremii şi cunoaşterea ei în amănunt a fost, practic, o componentă a 

aviaţiei, încă din perioada ei de pionierat, este o constatare banală. Între timp, s-au produs 

progrese uriaşe în observarea şi prognoza vremii cu ajutorul baloanelor, aviaţiei sau al sateliţilor: 

sonde aeriene care furnizează profilele de vânt, radare meteorologice, sateliţi meteorologici, staţii 

automate. Cu ajutorul acestora securitatea transporturilor terestre şi a activităţilor umane a 

crescut semnificativ. 

Scott Gudes, deputat subsecretar al comerţului pentru oceane şi atmosferă (Deputy Under 

Secretary of Commerce for Oceans and Atmosphere), a făcut oferit câteva informaţii asupra 

rolului aviaţiei, pe Aviation Weather User Forum pe durata desfăşurării “Aviation Weather: 

Opportunities for Implementation”, 2000, “Proceedings Aviation Weather User Forum”. Astfel, 

el a precizat că în Kansas City, Centrul de Aviaţia Meteorologică (Aviation Weather Center) 

furnizează prognoze naţionale şi internaţionale. În subordinea NOAA se află Serviciul Naţional 

de Meteorologie (National Weather Service), Laboratorul Sistemelor de Prevedere (Forecast 

Systems Lab), Laboratorul pentru furtuni severe pe teritoriul naţional (National Severe Storms 

Lab), Biroul de Programe Globale (Office of Global Programs) şi Laboratorul de Resurse 

Aeriene (Air Resources Lab) - acesta în coordonare cu Centrul Naţional de Predicţii de Mediu 

(National Center for Environmental Prediction). 
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Toate aceste servicii furnizează informaţii digitale pentru aviaţie, informaţii despre 

hazarde naturale serioase precum predicţii ale pericolului de prăbuşire, un sistem de detecţie a 

umidităţii şi a trasnsportului aerian de cenuşă vulcanică. De asemenea, divizia de sateliţi 

(NESDIS) utilizează temperatura luată din satelit şi de la suprafaţă pentru a furniza informaţii 

asupra plafonului noros coborât, vizibilităţii şi a potenţialului de depuneri de gheaţă
181

. 

După cum se poate constata din materialul de mai sus, în Statele Unite au fost create 

câteva structuri de colectare şi transmisie a datelor meteorologice prin intermediul aviaţiei, date 

prelevate în timpul zborurilor de recunoaştere. Serviciul Meteorologic Naţional din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Oceanelor şi a Atmosferei (National Oceanic and Atmospheric 

Administration = NOAA) din Statele Unite a dezvoltat un program de cunoaştere detaliată a 

stării vremii prin intermediul unei Brigăzi de Suport a Aviaţiei Meteorologice (Aviation Weather 

Support Team). Alte instituţii legate de aviaţie ca mijloc de recoltare de informaţii mereorologice 

sunt Air Force Weather Agency, National Hurricane Center, Office of the Federal Coordinator 

for Meteorological Services and Supporting Research, acesta din urmă seriviu lansând Programul 

“National Aviation Weather Initiatives” (1999). Acest program colectează o serie de observaţii 

efectuate de către aviaţie şi pentru aviaţia civilă, referitoare la următoarele fenomene şi hazarde 

meteorologice: 

- plafonul norilor şi vizibilitatea; 

- hazarde convective (apar la altitudinile de zbor în timpul convecţiilor puternice de aer 

cald şi umed); 

- vânturile şi temperatura de pe rutele aeriene; 

- degivrare şi protecţie anti-givraj la sol; 

- givrare în timpul zborului; 

- turbulenţe; 

- cenuşă vulcanică şi alte materiale periculoase transportate de aer. 

 Câteva informaţii despre acest hazard aviatic mai puşin cunoscut. Cenuşa 

vulcanică este formată din mici particule de rocă silicioasă pulverizată, cu un punct de topire 

inferior temperaturii din motorul cu reacţie a avionului. Ea însoţeşte, de regulă, soluţiile gazoase 

de dioxid de sulf şi clor. Cenuşa vulcanică constituie un pericol pentru aviaţia civilă în câteva 

moduri: prin topirea între lamele turbinelor şi a compresorului, ducând la defectarea completă a 
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 Vezi http://www.ofcm.gov/aviationforum/proceedings/pdf/appendixa.pdf. 

http://www.ofcm.gov/aviationforum/proceedings/pdf/appendixa.pdf
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motorului; prin efectul  de abraziune al hublourilor; prin abraziune exercitată pe suprafeţele de 

zbor, micşorând performanţele avionului; prin înfundarea sistemului pitot, determinând 

informaţii inexacte asupra vitezei, altitudinii de zbor în sistemul de navigaţie; defectarea aerului 

condiţionat şi a sistemelor de răcire; contaminarea sistemului electronic şi a combustibilului. 

Cenuşa provenită în urma erupţiei vulcanului Pinatubo din 1991, a circulat împrejurul 

întregului glob, afectând multe linii de trafic aerian. În regiunea Statelor Unite, un areal de 

concentrare a cenuşii vulcanice este situat de-a lungul Insulelor Aleutine  şi a Peninsulei Alaska, 

datorită densităţii aparatelor vulcanice din acest perimetru, situat de-a lungul rutelor aeriene din 

Pacificul de Nord. Cenuşa vulcanilor din Peninsula Kamceatka constituie de asemenea o 

ameninţare, deoarce are tendinţa să fie purtată spre acest culoar de zbor
182

. 

  

Centrul Naţional pentru Recunoaşterea Uraganelor (National Hurricane Center 

Reonnaissance)
183

 dispune de un suport logistic de recunoaştere şi survol aerian - Aviaţia de 

Recunoaştere a NHC (NHC Aircraft Reconnaissance), care utilizează aeronave de tipul WC-130J 

Weather Reconnaissance Aircraft, G-IV Weather Surveillance Aircraft şi NOAA P-3 Weather 

Surveillance Aircraft
184

. Aceste aparate decolează de la sol şi efectuează zboruri de recunoaştere 

în regiunile de formare a cicloanelor tropicale (uraganelor), în special bazinul Mării Caraibilor, 

Golful Mexic şi Oceanul Atlantic la est de Insulele Bermude, dar şi în Oceanul Pacific, pentru a 

observa şi recunoaşte de timpuriu, cu cel puţin 10-15 zile înainte ca prezumtivul uragan să se 

apropie de coastele Statleor Unite. În cazurile de observare a unor formaţiuni noroase de un 

anumit tip, combinate cu informaţii asupra temperaturii apei mării, ele emit alerte atât către 

sateliţi cât şi către sol. Sistemul de transmisie a datelor către sateliţi se numeşte ASDL (Aircraft 

to Satellite Data Link), prin unde UHF, către sateliţii GOES A şi B, sau către Satcom, de unde, 

informaţiile, completate cu datele obţinute de sateliţi, sunt transmise către sol pe banda de unde 

scurte şi diseminate fie telefonic/telegrafic, fie prin internet, către NHC şi de aici publicului (cf. 

ibid., fig. 5-11 şi 5-12 din document). În timpul zborului aeronavele colectează cu o mare 

precizie toate datele meteorologice din cursul traseului, începând cu poziţia aeronvaei, 

vizibilitatea, plafonul norilor, temperatura, temperatura punctului de rouă, presiunea, viteza şi 
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 Pentru Planul de operaţie pentru norii de cenuşă vulcanică, vezi http://www.ofcm.gov/p35-nvaopa/fcm-

p35.htm. 
183

 Pentru Planul de operaţie pentru uragane, (National Hurricane Reconnaissance Plan), vezi 

http://www.ofcm.gov/nhop/08/nhop08.htm. 
184

 Vezi http://www.ofcm.gov/nhop/09/pdf/05-chap5-09.pdf 

http://www.ofcm.gov/p35-nvaopa/fcm-p35.htm
http://www.ofcm.gov/p35-nvaopa/fcm-p35.htm
http://www.ofcm.gov/nhop/08/nhop08.htm
http://www.ofcm.gov/nhop/09/pdf/05-chap5-09.pdf


106 

 

direcţia vântului, iar cu ajutorul radarului Doppler, viteza de deplasare a ciclonului, în imagini 

tridimensionale şi de o înaltă rezoluţie (cf. ibid., 5.4, “Reconnaissance Requirements”). 

Tipurile de misiuni sunt : misiuni de investigare (Investigative missions), survoluri 

sinoptice (Synoptic surveillance), module de zbor de măsurare, cu ajutorul unor sonde, a 

câmpului ocupat de vânturile asociate uraganelor şi furtunilor tropicale, de prelevare a vitezei 

vântului în ochiul ciclonului şi de măsurare a mărimii acestuia (Eyewall and Outer-Wind Field 

Sampling Modules) (cf. 5.8.2., 5.8.3., şi 5.8.4.). 

Alte proiecte şi programe meteorologică, desfăşurate cu logistică aeriană sunt descrise în 

www.ofcm.gov. 

Aviaţia avut şi un rol important în înţelegerea mecanismelor circulaţiei planetare aerului 

(modelul GCA). 

 

 

2) Impactul aeronauticii asupra mediului atmosferic 

 

Înmulţirea puternică a mijloacelor de transport aerian a pus pentru întâia oară şi problema 

impactului acestora asupra atmosferei în general şi mai ales a calităţii aerului. Având în vedere 

multiplicarea liniilor aeriene în ultima jumătate de secol, dar şi intensificarea traficului aerian, 

problema poluării atmosferei de către aviaţie se pune la nivel global, nu regional ca în cazul 

poluării regiunilor industriale. Evident că emisfera nordică, unde se intersectează majoritatea 

liniilor de comunicaţie suportă impactul cel mai amplu din acest punct de vedere. 

Efectele negative ale poluanţilor eliberaţi în atmosferă de aviaţie au fost studiate încă din 

deceniile trecute. Seria de schimbări climatice din ultimii 10-15 ani, şi în special semnele de 

netăgăduit ale încălzirii globale au determinat reluarea acestei problematici cu o şi mai mare 

stringenţă. Cel puţin trei dintre Rapoartele Grupului Interguvernamental asupra Schimbărilor 

Climatice, Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC), care care activează sub egida 

WMO (Organizaţia Meteorologică Mondială) şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru 

Protecţia Mediului) şi reuneşte peste 200 de savanţi din mai multe ţări în domeniul ştiinţelor 

pământului, de la cele mai prestigioase universităţi din lume, abordează problemele complexe ale 

impactului aviaţiei asupra atmosferei şi chiar asupra schimbărilor climatice: “Aviation and the 

Global Atmosphere” (1999), “Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change” (2007) şi 

http://www.ofcm.gov/
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“Climate Change 2007: Synthesis Report”(2007). Potrivit acestuia din urmă sectorul 

transporturilor, la nivelul anului 2004,  este responsabil de emisia a 13,1% din totalul gazelor cu 

efect de seră (GHG = Greenhouse Gas)
185

. Însă, în afară de impactul transporturilor aeriene 

(consumul de combustibil şi emisia gazelor reziduale), se adaugă poluarea generată de industria 

aeronautică. În acest fel, impactul aviaţiei trebuie privit din două puncte de vedere. În cele ce 

urmează mă voi ocupa numai de poluarea generată de transporturile aviaţiei. 

Structura emisiilor efectuate de aeronave este următoarea: dioxid de carbon (CO2), 

vapori de apă (H2O), oxizii de azot (desemnaţi generic NOx), fie sub forma monoxidului de 

azot (NO), fie sub forma dioxidul de azot (NO2),  oxizii de sulf (SOx) şi funingine. Dintre 

acestea, oxizii de azot eliberaţi în stratosferă de aviaţia interacţionează cu ozonul. 

Aviaţia subsonică zboară în troposfera înaltă şi stratosfera joasă (la altitudini între 9 şi 13 

km), în timp ce aviaţia supersonică are altitudinea de croazieră câţiva kilometri mai sus (între 17 

şi 20 km), în stratosferă. Ca reacţie la eliberarea de NOx, concentraţia de ozon are tendinţa de a 

creşte în troposfera superioară, iar concentraţia de metan să scadă. La altitudini mai mari, 

procesul este invers: creşterea concentraţiei de NOx, determină descreşterea concentraţiei 

ozonului stratosferic
186

. Deci trebuie avut în vedere comportamentul bivalent al ozonului: filtru 

al radiaţiilor nocive, el are rol benefic în stratosferă (unde este localizat 80% din ozonul 

atmosferic), însă creşterea concentraţiei de ozon în troposferă (care deţine 20% din ozonul 

atmosferic) constituie una dintre sursele de încălzire suplimentară a acestui strat. 

Raportul IPCC „Aviation and the Global Atmosphere” a fost redactat ca urmare a unei 

cereri a ICAO (Organizaţia  Aviaţiei Civile Internaţionale) de a evalua consecinţele gazelor cu 

efect de seră emise de motoarele avioanelor. El a fost redactat în cea de a Douăsprezecea Sesiune 

(Mexico City, 11-13 Septembrie 1996) a IPCC, în colaborare cu Grupul de Evaluare Ştiinţifică al 

Protocolului de la Montreal (vezi Prefaţa raportului). Protocolul de la Montreal asupra 

substanţelor care atacă stratul de ozon a fost semnat, din 1989, de peste160 de ţări. Iniţial, 

Protocolul de la Montreal a impus limite clare numai pentru producţia viitoare de 

clorofluorcarburi (CFC) şi de halogenuri; pe măsură ce dovezile ştiinţifice despre 

                                                             
185

 “Climate Change 2007: Synthesis Report”, par. 2.1 “Emissions of  long-live GHG”, figura 2.1., pe 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm. 
186

 “Ozone in the upper troposphere and lower stratosphere is expected to increase in response to NOx 

increases and methane is expected to decrease. At higher altitudes, increases in NOx lead to decreases in the 

stratospheric ozone layer. Ozone precursor (NOx) residence times in these regions increase with altitude, and hence 

perturbations to ozone by aircraft depend on the altitude of NOx injection and vary from regional in scale in the 

troposphere to global in scale in the stratosphere”. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm
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descompunerea ozonului s-au acumulat, Protocolul s-a modificat spre a cuprinde şi alte substanţe 

chimice. Ca urmare directă a acestor măsuri, s-au remarcat reduceri ale emisiilor acestor 

substanţe în atmosferă. Dar gradul de descompunere a ozonului la un moment dat depinde de o 

serie de factori. Deşi reducerile de cloruri şi bromuri sunt importante, alţi factori precum 

temperatura stratului de ozon compoziţia chimică a atmosferei şi schimbările de lungă durată în 

circulaţia aerului la nivel global, legată de schimbările climatice
187

. 

Potrivit Raportului IPCC „Aviation and the Global Atmosphere”, din punctul de vedere 

al transporturilor, aviaţia are două consecinţe majore: schimbări în tipologia climatului 

(cantitatea de precipitaţii, temperatura etc.) şi, pentru aviaţia supersonică, descompunerea 

ozonului stratosferic ce are ca rezultat creşterea ultravioletului-B la suprafaţa terestră (1.1 

„Background”). Efectele celor mai multe categorii de emisii depind de altitudinea de zbor a 

avionului, precum şi dacă avionul zboară în troposferă sau în stratosferă. Anumite emisii pot 

afecta climatul: dioxidul de carbon, şi vaporii de apă o fac într-un mod nemijlocit; alte efecte, 

precum producerea de ozon în troposferă, modificarea duratei de viaţă a metanului, formarea 

trenelor de vapori condesaţi şi modificarea norilor cirrus, sunt indirecte. Emisiile care pot afecta 

ozonul stratosferic (de exemplu, oxidul de azot, aerosolii şi vaporii de apă) o fac indirect, prin 

modificarea balanţei chimice în stratosferă. Iar tendinţa creşterii transporturilor aeriene este 

puternică şi de lungă durată: de exemplu, numai în ultimii 10 ani, traficul de pasageri pe liniile 

regulate a crescut cu 60%. Pentru următorii 10-15 ani se aşteaptă o creştere în jur de 5% pe an 

(cu diferenţieri regionale), cu toate că pentru zborurile aviaţiei militare se anticipează o stagnare 

sau chiar o scădere
188

. 

Combustibilul întrebuinţat de avioane reprezintă 2-3% din totalul combustibilului fosil 

folosit pe plan mondial. Din acesta, 80% este utilizat de aviaţia civilă. Prin comparaţie, întreg 

sectorul transporturilor uzează 20-25% din întreaga cantitate de combustibil consumat pe plan 

                                                             
187

 După WMO, 1999, în “Aviation and Global Atmosphere”, 1.1. Background, box 1-2.), pe 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=0. 
188

  Cf.: “A number of aircraft emissions can affect climate. Carbon dioxide CO2) and water (H2O) do so 

directly; other effects (e.g., production of ozone in the troposphere, alteration of methane lifetime, formation of 

contrails and modified cirrus cloudiness) are indirect. The emissions that can affect stratospheric ozone (i.e., 

nitrogen oxides, particulates, and water vapor) do so indirectly by modifying the chemical balance in the 

stratosphere. There has been sustained long-term growth in civil air transportation. For example, over the past 10 

years, passenger traffic on scheduled airlines has increased by 60%. Over the next 10 to 15 years, demand for air 

travel is expected to grow by about 5% per year (Airbus, 1997; Boeing, 1997; Brasseur et al., 1998), though there 

are likely to be regional variations in demand. In contrast, no such increase in the numbers of military aircraft is 

anticipated; they are expected to remain static or even decrease” (IPCC Report „Aviation and the Global 

Atmosphere”, ibid.). 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=0
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mondial. Cu 13% consum de combustibil din sectorul transporturilor, aviaţia se situează pe locul 

doi după transporturile pe şosea, care consumă 80%
189

. 

Datorită progresului tehnologic, a creşterii eficienţei motoarelor, emisiile de dioxid de 

carbon) CO2 şi de oxizi de azot (NOx) pe pasager-kilometru a scăzut, însă din cauza dezvoltării 

continue a transporturilor aeriene, emisiile, în cife absolute, au crescut (idem). 

  

Este dificil de cuantificat impactul gazelor şi particulelor formate ca urmare a zborurilor 

aeronavelor, însă acţiunea acestora poate fi comparată cu cea provenită din alte sectoare,  

similară ca efect climatic, utilizând conceptul de impact radiativ („radiativ forcing”). 

Bilanţul radiativ net reprezintă măsura modificării radiaţiei nete de la partea superioară a 

troposferei, ca diferenţa între radiaţia incidentă şi cea reflectată, fiind exprimată în waţi/mp (W 

m
-2

)
190

 Bilanţul radiativ net pozitiv tinde să ducă la încălzirea atmosferei, în timp ce bilanţul 

radiativ net negativ, duce la răcire. Dat fiind că dioxidul de carbon are o durată de şedere 

îndelungată în atmosferă (cca. 100 de ani), omogenizându-se foarte bine în întreaga atmosferă, 

efectele emisiei sale de căte avioane nu pot fi distinse de ale carbonului provenit din alte surse. 

Celelalte gaze (NOx, SOx, vaporii de apă), precum şi particulele, au o durată scurtă de existenţă 

şi rămân concentrate lângă rutele de zbor, în principal la latitudinile temperate din emisfera 

nordică. Aceste concentraţii locale pot duce la modificarea bilanţului radiativ net în apropierea 

rutelor de zbor, pentru o categorie de compuşi (ozonul şi trenele de condensare), în contrast cu 

emisiile cu amestec global (dioxidul de carbon şi metanul). 

 

În Capitolul II, Raportul studiază impactul aviaţiei asupra stratului de ozon. Panaşele şi 

dârele pe care le formează gazele evacuate cu o mare viteză din duzele avioanelor cu reacţie intră 

într-un ameste de diluţie cu aerul. Deşi cercetările asupra efectelor oxizilor de azot proveniţi din 

emisiile avioanelor (care ar putea duce la modificări locale ale concentraţiei de ozon, cu câteva 

procente) au fost început de timpuriu (1977), concluziile asupra modificărilor suferite de stratul 

                                                             
189

  Cf ibid.: “Aviation fuel currently corresponds to 2-3% of the total fossil fuels used worldwide. Of this 

total, the majority (> 80%) is used by civil aviation. By comparison, the whole transportation sector currently 

accounts for 20-25% of all fossil fuel consumption. Thus, the aviation sector consumes 13% of the fossil fuel used in 

transportation; it is the second biggest sector after road transportation, which consumes 80% (IPCC, 1996b)”. 
190

 Vezi glosarul din Anexa I a Raportului.  
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de ozon rămân incerte
191

. Analiza a peste 70 de panaşe dezvoltate în urma aeronavelor care 

parcurg coridorul de zbor nord-atlantic, a relevat că dispersia lor începe după dezintegrarea 

dârelor (vârtejurilor de condensare) şi durează, potrivit tuturor studiilor, 10-20 de ore, timp în 

care secţiunea panaşelor poate creşte la 50-100 km în lăţime şi 0,3 – 1 km în grosime. În acelaşi 

interval de timp are loc diluţia în masa de aer a compuşilor (cf. ibid., 2.1.1.2.). Cele mai multe 

interacţii între ozonul ambiental şi ozonul format ca urmare a gazelor de emisii ale aeronavelor, 

au loc în exclusivitate într-un intreval, cuprins între zile şi săptămâni, ce urmează eliberării 

emisiilor în atmosferă. În acest interval, particulele şi gazele emise intră în circuitele chimice 

naturale de care depinde nivelul concentraţiei de ozon (cf. ibid., 2.1.1.3). Dinamica planetară a 

ozonului, determinată de curenţii de aer planetari, are loc după următorul model: 

- ozonul stratosferic este transportat dinspre tropice spre zonele polare, unde coboară, în 

special în emisfera unde este iarnă. Cca. 7-25% din masa totală de ozon este transportată în 

zonele troposferice extratropicale, mai intens în emisfera cu iarnă şi în emisfera nordică. 

Concomitent, el se diminuează în procesul destrucţiei fotochimice. În stratosferă, ratele de 

formarea şi destrucţie fotochimică a ozonului cresc cu altitudinea şi se modifică în funcţie de 

latitudine. În consecinţă, durata de viaţă a ozonului descreşte cu înălţimea, de la cca. un an în 

stratosfera inferioară (LS = Lower Stratosphere), la câteva minute în stratosfera înaltă, unde se 

află în echilibru fotochimic. La altitudini joase, ozonul nu se află în echilibru fotochimic, iar 

ozonul transportat de curenţii de aer pe diferite scale, capătă o importanţă mărită. Mecanismul 

primar de transport gobal al ozonului este legat de modelul de circulaţie Brewer-Dobson: 

convecţie din zona ecuatorială a stratosferei inferioare şi împrăştierea maselor la poli în 

stratosfera mijlocie şi superioară, cu un transport mai intens în emisfera cu iarnă. În concluzie, 

distribuţia ozonului stratosferic este determinată în principal de mişcările curenţilor atmosferici 

în intervalul nopţii polare, prin acţiunea combinată a transportului şi a proceselor fotochimice în 

stratosfera joasă şi mijlocie, şi exclusiv prin procese fotochimice în atmosfera înaltă (cf. 

2.1.1.3.1.). 

                                                             
191

 “Concerns about NO and NO2 (i.e., NOx) emissions from present-generation subsonic and supersonic 

aircraft operating in the upper troposphere (UT) and lower stratosphere (LS) were raised more than 20 years ago by 

Hidalgo and Crutzen (1977) because these emissions could change ozone levels locally by several percent or so. 

Despite extensive research and evaluation during the intervening years, WMO-UNEP (1995) concluded that 

assessments of ozone changes related to aviation remained uncertain and depended critically on NOx chemistry and 

its representation in complex models” (Cf . ibid., 2.1.1.). 
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- sursele ozonului troposferic sunt mult mai numeroase decât ale ozonului stratosferic, 

în funcţie de gradul de participare a reacţiilor fotochimice la producerea ozonului. Deşi procesele 

fotochimice „in situ” reprezintă sursa dominantă de ozon troposferic, fluxul curenţilor 

descendenţi din stratosferă contribuie şi el semnificativ la transportul în troposfera înaltă (UT = 

Upper Troposphere) şi în timpul iernii la latitudini polare. Pierderea de ozon se datorează în 

primul rând proceselor fotochimice. 

Durata de viaţă a ozonului troposferic variază cu latitudinea şi altitudinea; în general ea 

este de ordinul unei luni, valoare inferioară timpului necesar pentru transportul acestuia între 

emisfera nordică şi emisfera sudică, în mod curent de un an (cf. 2.1.1.3.2.). În conncluzie, între 

troposferă şi stratosferă au loc schimburi de materie şi energie prin trei procese importante: 

dinamic, radiativ şi chimic. Legătura puternică existentă între troposfera înaltă şi stratosfera joasă 

afectează şi procesele formării, destrucţiei şi circulaţiei ozonului. În aceste procese intervin 

emisiile degajate de aviaţie. 

Principalele modalităţi de reducere a impactului aviaţiei atât asupra ozonului, cât şi a 

altor componente prin a căror perturbare sunt induse modificări climatice, sunt grupate în trei 

categorii de măsuri
192

: 

a) Îmbunătăţiri ale consumului de combustibili. Cum dependenţa aviaţiei de combustibili 

fosili este de aşteptat să continue, reducerea consumului de combustibil va putea fi realizată prin 

îmbunătăţiri ale aerodinamicii, care totodată, va oferi posibilitatea unei raze de acţiune mai mari, 

extinzând operaţionalitatea aeronavei. 

Combustibilii alternativi. Kerosenul este combustibilul de bază utilizat în aviaţia civilă, 

însă au fost examinate şi alternative precum obţinerea de kerosen sintetic. Un potenţial 

combustibil non-carbon este hidrogenul, pentru care au fost realizate o serie de studii. Însă, fiind 

un gaz cu volum foarte mare, cerinţele de greutate şi volum ale avionului ar creşte, ducând 

implicit la creşterea rezistenţei aerodinamice. Avioanele ar trebui să fie cu 23% mai grele, 

atrăgând după sine un consum sporit de energie, cu 9-14%. Beneficiul de bază pentru mediu, ar 

consta în stoparea emisiilor de CO2, însă combustibilul pe bază de hidrogen eliberează un alt gaz 

cu efect de seră, vaporii de apă, de 2,6 ori mai mult decât kerosenul. Astfel că, atât costurile 

                                                             
192

 Vezi „Mitigation of Climate change, Cap. 5 „Transport and its infrastructure”, 5.3 „Mitigation 

technologies and strategies”, 5.3.3., „Aviation”) Pe http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-

chapter5.pdf. 

 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter5.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter5.pdf
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acestei reconversii, cât şi beneficiile, rămân neatractive, timpul de realizare a acestei tehnologii 

fiind estimat la15-20 ani.  

b) Îmbunătăţiri ale tehnologiei motoarelor. Iau în calcul echilibrul între emisiile produse 

prin arderea combustibilului şi reglementările privind nivelul acestora. Acest echilibru trebuie să 

se reflecte, pentru industia aviatică, în costuri, siguranţă, fezabilitate şi respectarea plafoanelor de 

zgomot. Dezvoltările tehnologice care reduc greutatea şi rezistenţa aerodinamică,  pot oferi toate 

aceste beneficii. Însă motoarele care dezvoltă presiuni înalte, este dificil, deoarece la presiuni 

mari se produc creşteri puternice ale temperaturii aerului folosit în procesul de combustie, 

exacerbând emisia de NOx. Or, creşterea regimului de presiune este unul din mijloacele utilizate 

pentru creşterea eficienţei motorului, de aceea acest tip de motoare vor continua să fie produse. 

Este posibil, deci, ca ele să reclame tehnici revoluţionare de control a emisiilor de NOx, pentru a  

respecta nivelele admise. Alte tipuri de motoare care să satisfacă cerinţele nivelelor de emisie 

admise nu ar putea face faţă constrângerilor de ordin fizic care apar la altitudinile zborului de 

croazieră (9-13 km) (temperaturi negative, depuneri de gheaţă, grindină, ingestie de vapori de 

apă în motor ş.a.). 

c) Îmbunătăţiri ale profilului aerodinamic. Cele mai multe aeronave cu reacţie ale aviaţiei 

civile de azi au aripile proiectate în unghi de atac şi sunt motorizate cu două sau patru 

turboreactoare montate sub aripi. Această aerodinamică a permis o eficienţă a consumului de 

combustibil cu cca. 70% mai mare per pasager-kilometru decât cu 40 de ani în urmă. Aceste 

câştiguri s-au datorat îmbunătăţirilor în tehnologia motoarelor şi în profilul aerodinamic. Pentru 

anul 2015 este proiectată o îmbunătăţire cu 20 % a eficienţei de consum a combustibilului, iar 

pentru anul 2050, o creştere a eficienţei cu 40-50%. Dar cum în aviaţie, durata medie de viaţă a 

unei aeronave este fiind de cca. 30 de ani, schimbările prognozate ar putea fi mai lente decât în 

alte tipuri de transporturi. 

Pentru viitorul apropiat, sunt pe cale să apară materiale compozite uşoare pentru structura 

celor mai multe tipuri de aeronave. Acesea promit reduceri semnificative ale greutăţii şi beneficii 

în consumul de combustibil. De exemplu, aceste materiale compozite uşoare au fost utilizate la 

construcţia Boeing 787, care tocmai a intrat în serviciu şi ar putea reduce consumul cu 20% faţă 

de aeronava pe care o va înlocui. Alte îmbunătăţiri, ca utilizarea aripioarelor suplimentare, 

utilizarea dispozitivelor de control a curenţilor de aer de pe fuselajul avionului în timpul 

zborului, ar putea redue consumul cu 7%. Însă ele au o aplicabilitate practică limitată şi intră în 
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contradicţie cu alte măsuri; greutatea suplimentară a aripioarelor ar mări consumul de 

combusibil. 

Pe termen lung, „tehnologia zborului laminar” – în special pentru aeronavele de cursă 

lungă, cu sucţiunea turbulenţelor de-a lungul suprafeţelor sunt de-abia în faza de cercetare, ar 

îmbunătăţi configuraţia aripilor (tip „delta” sau cu geometrie variabilă) şi raportul suprefeţei lor 

cu corpul aeronavelor, minimizând frecarea şi reducând rezistenţa aerodinamice. Reducerile 

estimate sunt de 20-30%. 

d) Îmbunătăţirea practicilor de zbor. Pentru minimizarea consumului şi a emisiilor se 

recomandă: scurtarea duratei de zbor; zborul la înălţimea de croazieră optimă, potrivit 

încărăcăturii şi distanţei; alegerea celei mai scurte distanţe între punctul de plecare şi cel 

destinaţie, utilizând rutele pe „cercurile de mare distanţă” (ortodromice), cu modificări în funcţie 

de vânturile predominante, fie pentru a le folosi pe cele ce bat în sensul direţiei de zbor, fie 

pentru a le ocoli pe cele potrivnice. O strategie de economisire a combustibilului şi de scurtare a 

duratei de zbor practicată de piloţi în zborurilor de mare altitudine, este folosirea curentul-jet, ca 

un „râu” aerian în care se instalează într-un punct şi „debarcă” în altul. 

Alte măsuri ale managementului traficului aerian (ATM = Air Traffic Management) sunt: 

- Reducerea la minimum a separaţiei verticale între nivelul maxim şi nivelul minim de 

zbor, de 610 m, la minimum 305 m, pentru a câştiga portanţă, profil aerodinamic, combustibl 

(1,6-2,3%); 

- Reducerea cu 2000 m a nivelului de zbor care, potrivit unor studii, citate în capitolul 

5 al Raportului, ar reduce cu 45% formarea trenelor de condensare şi a norilor cirrus. Este 

adevărt că la nivele mai joase de zbor, emisiile de NOx tind să crească, dar rata de absorbţie a 

NOx este mai rapidă la altitudini mai mici; 

- Viteze mai mici de zbor şi utilizarea motoarelor cu elice. 

 

La rândul lor, autorii Raportului „Aviation and the Global Atmosphere”, evaluând 

efectele îmbunătăţirilor tehnologice de până acum, au construit anumite scenarii de viitor. 

 - În general, tendinţa tehnologiei motoarelor de aeronave a fost orientată spre reducerea 

consumului specific de combustibil. Aceasta a dus la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, 

vapori de apă, precum şi a altor gaze, per lansare. Progresele înregistrate în tehnologia 
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combustiei au dus şi la reducerea considerabilă a emisiilor de oxizi de azot pentru acelaşi raport 

cu presiunea. 

- Dezvoltarea tehnicilor de comunicaţie, de navigaţie aeriană, de tehnologie a zborului, ca 

şi a managementului traficului aerian (ATM), au făcut posibilă o utilizare mult mai eficientă a 

sistemului de trafic aerian. Această tendinţă s-a tradus într-o considerabilă economisire de 

combustibil, ceea ce a adus şi beneficii în privinţa mediului. Beneficiile potenţiale ce pot fi aduse 

mediului decurg într-o măsură mult mai mare din modernizare, decât din măsuri operaţionale în 

actualul sistem de trafic. 

- De aceea, scenariile viitoare de reducere a impactului aviaţiei asupra atmosferei iau în 

calcul minimizarea consumului de combustibil ca rezultat al alegerii rutei optime de zbor şi 

absenţa întârzierilor; 

- Un factor important al dezvoltării durabile în domeniul aviaţiei ar fi ca atât consumatorii 

cât şi producătorii să primească semnale privind costurile poluării şi despre reducerea resurselor 

naturale; 

- Dereglementările survenite în unele perioade pe piaţa industriei de avioane şi a 

operatorilor de transporturi aeriene, cum s-a petrecut în Statele Unite începând cu 1976, 

continuând cu o liberalizare şi mai accentuată în 1983, au dus la creşterea puternică a volumului 

traficului, la consumul inutil de combustibil la congestionarea traficului şi a aeroporturilor, a 

poluării sonore peste normal (cf. 10.4.1, 10.4.2). 

Potrivit unor studii ale ICAO, îmbunătăţirile în sistemul traficului aerian ar putea reduce 

consumul anual de combustibil cu 6-12%. Semnificativ este că, pentru toată durata zborului, 

94% din economia de combustibil s-ar produce în secvenţa de zbor la altitudinea de croazieră, şi 

numai 6% sub altitudinea de 900 m (deci după decolare şi urcare, apoi la coborâre şi aterizare) 

(cf. 10.4.2.1). 

Reglementări internaţionale pentru protecţia stratului de ozon 

În scopul de a limita procesul de descompunere a ozonului stratosferic ca urmare a 

poluării antropogene, precum şi de a găsi căi de refacere a concentraţiei din 1990, a fost iniţiat 

Protocolului de la Montreal privind substanţele care determină descompunerea stratului de ozon. 

Tratatul a intrat în vigoare la 1 Ianuarie 1989 şi a cunoscut şapte revizii: Londra (1990), Nairobi 

(1991), Copenhaga (1992), Bangkok (1993), Viena (1995), Montreal (1997), Beijing (1999). 

Este de aşteptat ca, dacă părţile respectă prevederile acestui tratat, refacerea stratului de ozon să 
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se producă la nivelul anului 2050. Acest Tratat constituie unul dintre cele mai răsunătoare 

succese în cooperarea internaţională privind protecţia mediului. La 20 de ani de la iniţiera lui, 

sub-secretarul general al ONU, Ad Melkert, făcând unele precizări pentru presa internaţională, a 

reamintit că cei 191 de semnatari au contribuit la reducerea cu 95 la sută din substanţele care 

atacau stratul de ozon, ceea ce îndreptăţeşte speranţele ca acesta să revină la nivelul său de 

dinainte de 1980, nu mai târziu de anul 2075. Atât guvernele cât şi reprezentanţii industriilor au 

înţeles să-şi coordoneze acţiunile în acest sens
193

. Între timp, efectele au început să se arate: 

concentraţiile atmosferice ale celor mai importante clorofluorcarburi au început să scadă sau să 

stagneze. Concentraţiile de halogenuri continuă însă să crească (ele intrând în compoziţia 

extinctoarelor) dar şi-au încetinit rata de creştere şi este de aşteptat să descrească după anul 2020. 

Într-un raport din 2001, NASA a constatat o stopare a diminuării stratului de ozon deasupra 

Antarcticii pentru ultimii trei ani consecutivi, deşi în 2003 gaura de ozon a atins al doilea 

maxim
194

. 

Totuşi, poate fi privită şi „partea plină a paharului” referitor la aviaţie: după cum am 

arătat mai sus (II. B 1) aeronautica are capacitatea să aplice o serie de metode şi mijloace care 

permit o mai bună cunoaştere a caracteristicilor, a stării şi a resurselor fiecărui tip de mediu 

terestru de protecţie şi conservare a unor componente fragile ale mediului (sau fragilizate de 

activităţile antropice din stadii industriale anterioare) precum calotele glaciare, stratul de ozon, 

concentraţia de carbon din atmosferă etc., având şi posibilităţi sporite de a controla şi păstra 

calitatea aerului şi apei, prin urmare, de o capacitate superioară de monitorizare şi predicţie a 

fenomenelor periculoase şi a riscurilor tehnogene. 

 

 

3) Încălzirea globală: joc geostrategic? Problema emisiilor de carbon. 

 

În 1988 Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (UNEP) şi Organizaţia 

Meteorologică Mondială (WMO) au stabilit ca IPCC să evalueze informaţia disponibilă asupra 

schimbărilor climatice. Cel de-al doilea Raport de Evaluare, publicat în 1995, a conchis că media 

temperaturii globale la suprafaţa terestră a crescut între 0,3 şi 0,6
0
 Celsius în ultimii 100 de ani, 

                                                             
193

 După http://www.green-report.ro/revista-presei/adevarul-protocolul-de-la-montreal-primul-acord-

international-ecologic-implinit-20-de 
194

 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol. 

http://www.green-report.ro/revista-presei/adevarul-protocolul-de-la-montreal-primul-acord-international-ecologic-implinit-20-de
http://www.green-report.ro/revista-presei/adevarul-protocolul-de-la-montreal-primul-acord-international-ecologic-implinit-20-de
http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol
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iar această încălzire va continua, urcând cu 1,0 - 3,5
0
 Celsius până în anul 2100, caz în care 

nivelul mărilor s-ar ridica (prin topirea unei părţi semnificative a calotei glaciare) cu 15 până la 

95 cm
195

. 

Curbele temperaturii medii globale trasate de mai mulţi climatologi, începând din 1840 

(Köppen) şi până în 2006 (Brohan et alii) merg de la valoarea de minimum -0,4
0
C la valoarea de 

+ 0,4
0
C în anul 2000, deci o diferenţă de maximum 1,0 grade Celsius în 160 de ani, interval în 

care temperatura medie pe glob a cunoscut fluctuaţii ample, inclusiv secvenţe de scădere
196

. 

Fenomenul încălzirii globale este general acceptat de „mainstreamul” ştiinţific. Încălzirea 

globală a climatului, cel puţin în ultimii 50 de ani, nu mai este pusă la îndoială: date clare asupra 

creşterii temperaturii medii globale cu 0,6-1,0
0
C (de la 13,5 la 14,5 grade, între 1850 şi 2000), 

creşterea nivelului oceanului planetar de la – 150 mm la 50 mm din 1870 până în 1990 (deci cu 2 

cm), precum şi reducerea covorului de zăpadă în emisfera nordică cu 3 milioane de km
2 

din 1920 

până în 2000 sunt indicatori de luat în seamă (IPCC „Climate Change 2007: Synthesis Report”, 

Cap. 1, “Observed changes in climate and their effects”, fig. 1.1). 

Mulţi oameni de ştiinţă pun încălzirea globală pe seama activităţilor umane, în special 

arderii de combustibil fosil, care duce la mărirea concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă. 

Nivelul acestui gaz, în curând de 360 de părţi per milion (ppm), a crescut cu 28% în ultimul 

secol. IPCC a estimat că acest nivel va depăşi 500 ppm înainte de sfârşitul secolului XXI. 

Procesul prin care dioxidul de carbon duce la încălzirea atmosferei este „efectul de seră”, 

prin absorbţia şi emiterea selectivă a radiaţiei infraroşii (energia calorică). Alături de dioxidul de 

carbon, vaporii de apă stimulează acest proces, ca şi, în mai mică măsură, oxidul de azot, 

metanul, şi CFC. De fapt, gazele cu efect de seră formează un strat izolator în atmosferă, care 

absorb radiaţia calorică şi pe cea de undă lungă, prevenind disiparea căldurii în spaţiu (Stephen 

H. Schneider, art.cit., ibid). Efectul de seră este un proces natural, care funcţionează de miliarde 

de ani. În lipsa acestuia, Pământul ar fi fost o planetă îngheţată, temperatura medie fiind în jur de 

-18
0
C. Dar graţie acestui proces, temparatura medie globală la suprafaţa scoarţei, este de 15

0
C. 

                                                             
195

 Cf. Stephen H. Schneider, “Cooling It: The World Acts to Slow Global Warming” Source: Encarta 

Yearbook, January 1998. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
196

 După IPCC Fourth Assessment Report (AR4) “Climate Change 2007: The Physical Science Basis”, 

S.Solomon, D.Qin, M.Manning, Z.Chen, M.Marquis, K.B.Averyt, M.Tignor and  

H.L.Miller (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA., Cap.1, Fig. 

1.3), pe http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm. 

 

 

http://www.cambridge.org/features/earth_environmental/climatechange/wg1.htm
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm
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Oamenii de ştiinţă care urmăresc acest proces nu sunt îngrijoraţi de existenţa lui, ci de faptul că 

acesta a fost stimulat de activităţile umane menţionate (arderile combustibililor fosili). Totuşi, 

interacţiunile dintre pământ şi atmosferă sunt mai complexe, ceea ce menţine anumite 

incertitudini. De exemplu, rolul norilor care tind să răcească atmosfera reflectând în spaţiu razele 

soarelui, este insuficient cunoscut, ca şi al oceanelor, care funcţionează ca un imens acumulator 

de energie calorică (Stephen H. Schneider, Source: Encarta Yearbook, January 1998.). 

 

În tabelul de mai jos sunt descrise procesele antropogene prin care are loc fenomenul 

încălzirii globale şi schimbări în stratul de ozon. Se observă că este vorba de efectele fizico-

chimice ale unor gaze şi particule antropogene. 

- Astfel, dioxidul de carbon (CO2), eliberat în troposferă şi stratosferă, duce la încălzirea 

atmosferei prin fenomenul de absorbţie radiativă; 

- Vaporii de apă eliberaţi în troposferă acţionează fie direct, fie prin formarea trenelor de 

condensare ale aeronavelor cu reacţie. Rezultatul: creşterea ratei de absorbţie a radiaţiei de undă 

lungă, având ca efect încălzirea atmosferei. În stratosferă, determină creşterea bilanţului radiaţiei 

nete, mărirea formaţiunilor de nori stratosferici în zonele polare (PSC = Polar Straospheric 

Clouds) care determină descompunerea ozonului şi mărirea ultravioletului B. De asemenea, 

vaporii de apă intervin în chimia ozonului, cu acelaşi efect; 

- Oxizii de azot (NOx) duc la formarea de ozon în troposfera superioară, având ca efect 

creşterea bilanţului radiaţiei nete, deci încălzire, precum şi reducerea ultravioletului B. Există şi 

un efect de contrabalansare: scăderea concentraţiei de metan (CH4) determină o scădere a 

bilanţului radiaţiei nete, deci o răcire a troposferei superioare. În stratosferă, formarea ozonului 

sub altitudinile de 18-20 km are ca efect reducerea ultravioletului B, iar formarea ozonului la  

altitudini de peste 18-20 km, are ca efect mărirea radiaţiei ultraviolete B; 

- Oxizii de sulf (SOx) şi acidul sulfuric (H2SO4) duc, în troposferă, la creşterea 

concentraţiilor de aerosoli pe bază de sulfaţi, la scăderea bilanţului radiaţiei nete, deci la răcire. 

Trenele de condensare care conţin aceste substanţe duc la o mărirea a bilanţului radiaţiei nete, 

deci la încălzire; tot încălzirea atmosferei este şi efectul gradului de acoperire a cerului cu 

formaţiuni cirrus, derivate din trenele de condensare. Oxizii de sulf şi acidul sulfuric intervin în 

chimia ozonulu, atât în troposferă, cât şi în stratosferă; 
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- În fine, funinginile ieşite din motoarele cu reacţie, în urma arderii incomplete a 

combustibilului, provoacă încălzirea directă prin modificarea bilanţului radiaţiei nete, încălzire 

indirectă prin componenţa lor în trenele de condensare şi a norilor cirrus, precum şi interacţiunile 

în chimia ozonului din troposferă şi stratosferă. 
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Table 1-1: Species contributing to climate and ozone change. 

Emitted Species Role and Major Effect at Earth's Surface  

CO2 Troposphere and Stratosphere 

Direct radiative forcing warming  

H2O Troposphere 

Direct radiative forcing warming  

Increased contrail formation radiative forcing warming  

 

           Stratosphere  

Direct radiative forcing warming  

Enhanced PSC formation O3 depletion enhanced UV-B  

Modifies O3 chemistry O3 depletion enhanced UV-B  

NOx Troposphere  

O3 formation in upper troposphere  

     radiative forcing warming  

     reduced UV-B  

Decrease in CH4 less radiative forcing cooling 

           

           Stratosphere  

O3 formation below 18-20 km reduced UV-B  

O3 formation above 18-20 km enhanced UV-B  

Enhanced PSC formation O3 depletion enhanced UV-B 

  

SOxO and H2SO4 

 

 

Troposphere  

Enhanced sulfate aerosol concentrations  

Direct radiative forcing cooling 

Contrail formation radiative forcing warming 

Increased cirrus cloud cover radiative forcing warming  

Modifies O3 chemistry 
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           Stratosphere  

Modifies O3 chemistry 

Soot Troposphere 

Direct radiative forcing warming  

Contrail formation radiative forcing warming 

Increased cirrus cloud cover radiative forcing warming  

Modifies O3 chemistry 

 

         Stratosphere 

 Modifies O3 chemistry 

 

1) Positive radiative forcing will tend to warm the Earth's surface; negative 

forcing will tend to cool the Earth's surface. 

2) Any warming at the Earth's surface caused by increases in atmospheric CO2 

will be  accompanied by a cooling of the stratosphere. 

3) Any decrease in ozone, whether in the troposphere or stratosphere, will tend 

to enhance UV-B radiation and cool the Earth's surface. Conversely, any increase in 

ozone will tend to reduce UV-B and heat the Earth's surface. This dual effect is shown 

in this table only for tropospheric ozone. 

4) Chemi-ions and metal particles are also emitted from aircraft. They may 

play an important role in contrail and enhanced cirrus formation (see Chapter 3), in 

which case their emission would lead to a tendency to warm the Earth's surface. 

5) Hydrocarbons and CO are also emitted and contribute in a minor way to 

tropospheric  ozone formation. 

 

 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=31


121 

 

Notele din partea inferioară a acestui tabel explică următoarele procese: 

1) Bilanţul pozitiv al radiaţiei nete duce la încălzire, iar bilanţul negativ, duce  la răcire; 

2) Orice încălzire la suprafaţa terestră, determinată de creşterea concentraţiei de CO2, va fi 

însoţită de o răcire în stratosferă; 

3) Orice diminuare a ozonului, indiferent dacă se petrece în troposferă sau în stratosferă, va 

tinde să mărească ultravioletul B, care va duce la răcirea atmosferei; dimpotrivă, orice 

creştere a concentraţiei de ozon, va tinde să reducă ultravioletul B, deci să provoace o 

încălzire a suprafeţei terestre. Acest efect dual este arătat în tabel numai pentru ozonul 

troposferic; 

4) Aeronavele emit, de asemenea, chemi-ioni şi particule metalice, care pot juca un rol 

important (ca nuclee de condensare) în evoluţia trenelor de condensare şi a norilor cirrus, 

caz în care emisia lor ar duce la o încălzire a suprafeţei terestre; 

5) Hidrocarbonaţii şi dioxidul de carbon, de asemenea emişi contribuie în mică măsură la 

formarea ozonului troposferic. 

 

Pentru menţinerea gazelor cu efect de seră la un nivel care să nu inducă schimbări 

climatice mai intense, pe baza Convenţiei Cadru asupra Schimbării Climatice, sub egida 

Naţiunilor Unite, s-a elaborat Protocolul de la Kyoto, un tratat internaţional asupra mediului 

având ca obiectiv de realizat “stabilizarea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă la 

un nivel care ar putea preveni periculoasa interferenţă antropogenică cu sistemul climatic”. 

Această întâlnire îşi are originea în Summitul din 1992 de la Rio, unde părţile semnatare au 

promis că vor preveni interferenţele antropice periculoase pentru climatul global, deşi nu s-a 

stabilit o definiţie clară a ceea ce înseamnă “periculoase” (Stephen H. Schneider, art. cit., loc. 

cit.). 

În cursul dezbaterilor s-au conturat cinci poziţii: 

- Poziţia industriei combustibililor fosili. Producătorii de petrol, cărbune, gaze naturale, 

electricitate, automobile, produse agricole şi altor industrii dependente de combustibilii fosili au 

dus o viguroasă campanie mediatică pentru a submina susţinerea pentru acest tratat, campanie 

mai vizibilă în Statele Unite. Campania a fost menită să convingă publicul că excluzând ţările în 

curs de dezvoltare de la reducerea emisiilor, încălzirea globală nu se va încetini. De asemenea, că 

o asemenea reducere în ţările industrializate ar dezavantaja în mod incorect industria americană 
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şi ar crea locuri de muncă în alte ţări, pe cheltuiala muncitorilor americani. Avertismentul a uitat, 

oricum, să precizeze, că ţările industrializate sunt responsabile pentru emisia de gaze de zece ori 

mai mare, pe cap de locuitor, decât ţările în curs de dezvoltare. Tot atât de adevărat este că China 

este acum a doua ţară emiţătoare de gaze cu efect de seră după Statele Unite, şi este de prevăzut 

că va deveni prima producătoare de emisii în primele două deceni ale secolului XXI. 

- Poziţia activiştilor de mediu, care au propus reduceri drastice ale emisiilor pentru statele 

industriale şi reduceri minime pentru ţările în curs de dezvoltare, în timp ce naţiunile industriale 

au dezaprobat această politică. 

- Poziţia europenilor, care au admis reduceri în proporţii variate a cotei de emisii, 

propunând revemirea la cota din 1990 (cu 15% mai puţine emisii), au criticat Japonia şi Statele 

Unite pentru refuzul de a face sacrificii pentru clima planetei şi au propus ca statele în curs de 

dezvoltare să fie exceptate de la runda iniţială de reduceri ale emisiilor, până când vor fi capabile 

să prindă din urmă din punct de vedere economic statele dezvoltate. Ceea ce europenii nu au 

menţionat este că dispoziţia lor de a face sacrificii se baza pe două avantaje importante: 

descoperirea de gaze în Marea Nordului şi includerea ineficientelor termocentrale pe cărbune din 

Europa de Est în cadrul larg al emisiilor europene. Împreună, aceste avantaje au dat europenilor 

puterea de a face presiuni pentru imediata reducere a emisiilor; 

- Poziţia ţărilor în curs de dezvoltare. Acestea s-au descris ca victime, odată în plus, ale 

ţărilor industriale mai bogate. Pe de o parte, aceste ţări cred că au mai mult de pierdut decât cele 

din emisfera nordică, prin fenomenul încălzirii globale, care ar afecta recoltele atâtor specii de 

plante agricole, păşunile şi deci sectorul creşterii animalelor. Or, ele nu dispun de capitalul ţărilor 

dezvoltate de a crea noi soiuri şi varietăţi rezistente la căldură. Pe de altă parte, reducerea 

emisiilor loveşte aceste ţări în măsura în care erau pe cale să-şi edifice o industrie bazată pe 

combustibili fosili. Astfel, ele au argumentat că îşi vor reduce emisiile atunci când economiilor 

se vor apropia de cele ale statelor dezvoltate. Oricum, ciclul carbonului, care cuprinde procesele 

naturale prin care acesta este absorbit de către plantele verzi prin fotosinteză şi stocat în oceane, 

durează o sută de ani. Diferite modele de ciclu al carbonului au arătat că, dacă combustibilii 

fosili sunt folosiţi să susţină creşterea industrială în ţările în curs de dezvoltare, atunci propriile 

lor emisii de dioxid de carbon, vor întrece curând chiar şi pe acelea ale statelor industrializate. 

Acest model simulat pe calculator sugerează cu tărie că reducerea emisiilor poate fi realizată 

oriunde, fie în timpul, fie după negocierile protocolului de la Kyoto. 
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- Poziţia Statelor Unite. Statele Unite au ajuns la Kyoto însuşindu-şi argumentul 

industriei combustibililor că încetinirea încălzirii globale necesită o soluţie globală. Delegaţia 

S.U.A. a făcut un apel la toate ţările, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, să accepte reduceri 

obligatorii ale emisiilor. De asemenea, negociatorii S.U.A. au susţinut comercializarea emisiilor 

de dioxid de carbon printr-un sistem care ar putea da acelor industrii care nu au uzat de cota 

alocată posibilitatea ca ele să poată vinde din cotele rămase. În plus, au făcut un apel la fondarea 

unor subsidii pentru susţinerea energiilor alternative, de ordinul a 5 miliarde de dolari pentru 

fiecare dinrte următorii cinci ani. Subsidii care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea energiilor 

curate şi mai eficiente. Oricum, negociatorii S.U.A. au evitat cu grijă să discute orice mecanism 

direct de creştere a preţului combustibililor poluanţi, legat de preţul energiei alternative curate. 

În cele din urmă, Protocolul de la Kyoto a stabilit obligaţiile legale pentru reducearea a 

patru gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot şi hexafluorida de sulf şi 

pentru două grupuri de gaze (hidrofluorcarbon şi perfluorcarbon) produse de statele 

industrializate, dar obligatorii pentru toate ţările membre. 

Protocolul a cerut celor 38 de ţări industrializate să-şi reducă emisiile cu o medie de 5,2% 

sub nivelul din 1990, până în 2012. Statele Unite, care emite în mod curent 20% din dioxidul de 

carbon mondial din combustibili fosili, a acceptat o reducere cu 7% sub nivelul din 1990, 

Japonia cu 6%, în timp ce 15 state din Uniunea Europeană s-au obligat să reducă emisiile cu 8%. 

Tratatul nu a stipulat obligaţii pentru ţările în curs de dezvoltare, urmând a se lua în considerare 

în anii următori. 

Rusia şi Ucraina au fost de acord amândouă să stabilizeze emisiile la nivelul anului 1990. 

Oricum, din cauza slabei performanţe economice de după colapsul U.R.S.S. din 1991, 

economiile lor produc emisii anuale cu 30% sub nivelul din 1990. Astfel că ele speră să vândă 

drepturile de emisie neconsumate către alte state industrializate
197

. 

Tratatul a permis creşteri ale procentelor de emisie de 8% pentru Australia şi 10% pentru 

Islanda
198

. 

Tratatul a intrat în vigoare în 2005, iar până în 2009 fusese semnat de 183 de ţări. Deşi 

delegaţiile naţionale de la Kyoto au fost de acord reduceri ale emisiilor, respingerea acestui tratat 

                                                             
197

 Cf. Stephen H. Schneider, “Cooling It: The World Acts to Slow Global Warming”, loc. cit. 
198

 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
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în Senatul Statelor Unite a împiedicat ratificarea lui de către S.U.A., cel mai mare producător 

mondial de gaze de seră. 

 

Există şi voci critice
199

 asupra a ceea ce acestea consideră “ideologia încălzirii globale”. 

Fără să nege creşterea temperaturii la nivel planetar în ultima jumătate de secol sau chiar în 

ultimul secol, aceşti critici iau ca bază grafice ale creşterii emisiilor de carbon din ultimul secol 

şi grafice ale radiaţiei solare pe termen lung, constatând o lipsă de corelaţie între acestea. 

Istoricul conceptului de încălzire globală a fost abordat într-un documentar al televiziunii 

britanice
200

. Potrivit unui fost membru al IPCC, acesta a apărut în 1988 pe bauza unui model de 

cerctetare al Institutului Meteo Britanc, la iniţiativa primului ministru britanic Margaret 

Thatcher, care dorea să cunoască situaţia reală a evoluţiei climatului în perspectiva reconversiei 

industriei cărbunelui. IPCC a scos primul Raport care prevedea un viitor dezastru climatic ca 

urmare a încălzirii globale. Niger Calder, fost editor al revistei „New Scientist‟ (publicaţie ce a 

susţinut necondiţionat teoria încălzirii globale ca efect al emisiilor de carbon), mai târziu critic al 

acesteia, a declarat în acest documentar că două fapte l-au pus pe gânduri, când a asistat pentru 

prima oară la conferinţa de presă a IPCC în care s-au anunţat pentru prima dată aceste schimbări 

dezastruoase: “simplitatea , claritatea şi vigoarea” cu care era promovat acest mesaj şi “ignorarea 

totală a ştiinţei climaterice, în special a activităţii solare”  (“total disregard of climate science”). 

În acelaşi documentar, profesorul Syun-Ichi Akasofu, de la Centrul de Cercetări din 

Alaska, cel mai mare institut din lume de cercetări arctice, declară că desprinderea bucăţilor de 

gheaţă din calotele arctice s-au produs dintotdeauna primăvara, “dar pentru că acum avem 

sateliţi, acest subiect devine o ştire”. 

                                                             
199

 Carbon Trading. A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power, by Larry 

Lohmann (guesting editor and author). Published by Dag Hammarskjold Foundation, Durban Group for Climate 

Justice and The Corner House, în Development dialogue, nr. 48 /Septembrie 2006, Uddevalla, Sweden. În special 

Chapter 1 “Introduction – A new fossil fuel crisis” şi Chapter 3. „Summing up – Market ideology vs. climate action” 

(vezi selecţie text în capitolul respectiv).  

De asemenea, cartea preşedintelui Vaclav Klaus, tradusă în franceză cu titlul Planète bleue en Péril Vert. 

Qu’est-ce qui est en danger aujourd’hui: le climat ou la liberté?, “Concluzia cehului Klaus e remarcabilă şi 

îngrijorătoare: ideologia încălzirii globale e astăzi principalul duşman al libertăţii”. (Articol de Bogdan Călinescu, 

“Alegerile europene: să facem totul împotriva capitalismului şi încălzirii globale!” În “Timpul”, Revistă de cultură, 

Iaşi nr. 6-7 Iunie-Iulie, 2). 
200

 Documentarul britanic “Great Hoax of Climate Change” (Marea cacealma a încălzirii globale), Editor 

Alex Fry, Producător Elya Arman, Written and Directed by Martin Durkin, A Wag TV production for Channel 4, 

2007, transmis şi de postul Antena 3. 
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Prof. Paul Reiter, de la Institutul Pasteur din Paris, expert în malarie şi alte boli transmise 

de insecte, membru al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, fost preşedinte al Societăţii Americane 

pentru medicină Tropicală, membru important al Adunării Naţionale pentru Consecinţele 

Variaţiilor Climatice şi care a făcut parte din IPCC, declară că, deşi este cunoscut că ţînţarii nu 

trăiesc numai în zona intertropicală, ci şi în zona arctică, iar cea mai mare epidemie de malarie s-

a produs în anii ‟20 în Uniunea Sovietică, cu 600 000 de victime, cei care au preluat necritic 

teoria încălzirii globale anunţă ca o ameninţare iminentă migrarea ţânţarilor şi a malariei către 

nord. Referitor la lucrările IPCC, tot prof.Paul Reiter a declarat: “Am fost oripilat să citesc 

Rapoartele celei de a doua şi a treia Sesiuni de Evaluare ale IPCC, atât de multă informaţie este 

greşită acolo, fără nici o rectificare şi fără menţionarea surselor ştiinţifice ale specialiştilor în 

domeniu!” 

Un articol deosebit de interesant, “Convenţiile despre schimbările climatice: construcţia 

pericolului şi deposedarea de atmosferă”, a fost publicat de Diana M. Liverman într-o revistă de 

înaltă ţinută ştiinţifică “Journal of Historical Geography”, al Environmental Change Institute, 

School of Geography and the Environment, Oxford, Marea Britanie
201

. Autoarea pune sub 

semnul întrebării corectitudinea abordărilor din Protocolul de la Kyoto, precum şi din rapoartele 

de evaluare ala IPCC, analizând emergenţa a trei “naraţiuni-cheie” în rapoartele IPCC, care 

parazitează discursul ştiinţific şi crează premisele unor inechităţi, prin mecanismul nivelelor de 

emisie şi al pieţei carbonului pe bază de credite. Aceste “naraţiuni”, care pot duce la ceea ce 

autoarea a numeşte în titlul articolului “deposedarea de atmosferă” a umanităţii şi fac obiectul 

evlaviei climatului politic internaţional sunt: presupunerea privind apariţia unei “schimbări 

climatice periculoase”, dar care poate fi evitată; că responsabilitatea schimbării climatice este 

comună, dar diferenţiată; şi că piaţa (sub forma comerţului cu carbon), este modalitatea cea mai 

potrivită de a reduce pericolul”
202

. 

Scopul articolului este să analizeze originea acestor naraţiuni, relaţiile de putere pe care le 

reflectă şi promovează şi câteva dintre conceptele şi imaginile pe care le susţin, incluzându-le pe 

acelea ale determinismului climatic, stabilizarea climatică, arderea combustibilior fosili, nivelele 

                                                             
201

 Diana M. Liverman, “Conventions of climate change: constructions of danger and the dispossession of 

the atmosphere”, Journal of Historical Geography (2008), doi:10.1016/j.jhg.2008.08.008. 
202

 “This paper focuses on three key „narratives‟ that are enshrined in international climate policy – 

asserting that „dangerous climate change‟ is to be avoided; that the responsibility for climate change is common but 

differentiated; and that the market (in the form of carbon trading) is the best way to reduce the danger” (cf. art.cit, 

“Abstract”). 
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încălzirii irevesibile, diagrama “tăciunilor aprinşi” (ce arată nivele de risc ale încălzirii climatice 

mult mai apropiate în 2007 decât în 2001 – nota mea), “punctele de unde numai există 

întoarcere”, potenţialul de încălzire globală, ţinte programate şi credite de carbon
203

. Or, relaţiile 

de putere ce decurg din asumarea obligaţiilor de la Kyoto sunt transparente: ţările Nordului 

dezvoltat trebuie să “plătească”, într-un fel, pentru poluarea provocată încă de la începutul 

revoluţiei industriale, în timp ce ţările în curs de dezvoltare, în special cele patru economii 

emergente: China, India, Brazilia şi Rusia, au la dispoziţie suficiente credite pentru a-şi asigura 

dezvoltarea în continuare.  Problema este că această politică nu încurajează restructurarea 

industiei de combustibili fosili. 

Prin urmare, există voci care afirmă că „ideologia încălzirii globale” şi instrumentele de 

reglementare a pieţei este o formă mascată de presiune geostrategică pentru încetinirea 

dezvoltării unor state şi recuperarea „distanţei tehnologice” de către unele state din „economiile 

emergente”, în special de către China, care ar fi ajutată, astfel, în mod incorect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
203

 “The goal of the paper is to analyse the origins of these narratives, the power relations they reflect and 

promote, and some of the concepts and images used to support them, including those of climate determinism, 

climate stabilisation, „burning embers‟, „tipping points‟, Global Warming Potentials, targets and timetables, and 

carbon credits”. 
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Concluzii 

 

 

Concepută iniţial ca un mijloc de a pune în evidenţă, prin anumite serii de materiale 

faptice, potenţialul geostrategic al atmosferei, această lucrare a luat în considerare şi alte aspecte 

colaterale, dintre care, cele mai importante sunt: încercarea de a demonstra existenţa unei relaţii 

cauzale între cucerirea atmosferei şi globalizare şi impactul aviaţiei asupra mediului înconjurător. 

Referitor la acest din urmă aspect, nu prezintă nici o noutate afirmaţia că, nu este deloc 

indiferent, din punctul de vedere al unei „geostrategii a atmosferei”, cum sunt gestionate 

resursele Terrei, şi nici cum  interferează factorii de decizie (aceiaşi care se află şi în spatele 

proiecţiilor geopolitice) cu imperativele micşorării impactului diferitelor tipuri de poluanţi şi, din 

perspectiva acestei lucrări, a celor injectaţi de aviaţie în atmosferă. Nimic nu poate fi mai 

periculos pentru demnitatea persoanei umane decât un regim politic risipitor cu resursele, 

indiferent faţă de calitatea mediului, indiferent sau chiar adversar al drepturilor şi libertăţilor 

individuale, regim care ar reuşi să controleze geostrategic atmosfera în ansamblu, ori porţiuni 

semnificative ale spaţiului aerian şi extraatmosferic. De aceea am considerat utilă o abordare 

coerentă a calităţilor geostrategice ale atmosferei, înveliş care, pe de altă parte, – de ce ne-am feri 

de consideraţii estetice? - desăvârşeşte frumuseţea acestei planete.  

În acelaşi timp, din prezentarea argumentelor pe parcursul lucrării, a reieşit că: i) 

atmosfera poate funcţiona ca un „dispozitiv geopolitic; ii) că acesta are potenţial globalizator; iii) 

că apariţia aeronauticii a dus la mutaţii geopolitice (noi mijloace de deplasare, prospectare, 

observare, luptă etc.); iv) că aviaţia poate funcţiona atât în serviciul protecţiei civile, permiţând o 

gamă extrem de variată de intervenţii, dar poate să pună şi grave probleme de mediu. 

În fine (v), am încercat să arăt că această tematică de cercetare este o sursă semnificativă 

de aplicaţii didactice la clasă, contribuind la dezvoltarea capacităţilor cognitive şi atitudinale şi la 

dezvoltarea competenţelor elevului. 
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 Încheind această lucare, se poate reitera formula kantiană: orice nouă sinteză este 

creatoare de cunoaştere. Însă nu cunoaştere pentru a cunoaşte, nu cunoaştere pentru a manipula şi 

stăpâni, cunoaştere în vederea instrumentalizării acesteia, a transformării ei în sursă de putere şi a 

fi exercitată împotriva altor semeni, ci pentru ca, prin noile perspective deschise, pentru a uşura 

munca oamenilor, a proteja resursele şi moştenirea peisajele naturale, de a medita mai adânc la 

sensul existenţei umane. 
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Intergovernmental Panel on Climate Change Core Writing Team, Pachauri, R.K. and Reisinger, 

A. (Eds.) IPCC, Geneva, Switzerland. 

 

* * * (2005) IPCC/TEAP, “Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate 

System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons”, Bert Metz, Lambert 

Kuijpers, Susan Solomon, Stephen O. Andersen, Ogunlade Davidson, José Pons, David de Jager, 

Tahl Kestin, Martin Manning, and Leo Meyer (Eds), Cambridge University Press, UK. 

 

* * * (1999) IPCC “Aviation and the Global Atmosphere”, A Special Report of Working 

Groups I and III of the Intergovernmental Panel on Climate Change,  in collaboration with the 

http://www.cambridge.org/features/earth_environmental/climatechange/wg3.htm
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Scientific Assessment Panel to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer, J.E.Penner, D.H.Lister, D.J.Griggs, D.J.Dokken, M.McFarland (Eds.). Prepared in 

collaboration with the Scientific Assessment Panel to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer, Cambridge University Press, UK. 

 

Programele şcolare pentru geografie 

 

MEC/CNC (2003) Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a  

 a XI-a. Aria curriculară Om şi societate, Bucureşti. 

MECI/CNC (2009), Programe şcolare Geografie, clasele V-VIII:  

- Geografie generală – elemente introductive (OMEC 5.097/09.09.2009) 

- Geografia Europei (OMEC 5.097/09.09.2009) 

- Geografia continentelor extraeuropene (OMEC 5.097/09.09.2009) 

- Geografia României (OMEC 5.097/09.09.2009) 

MECT/CNC (2004), Programă şcolară pentru clasa a IX-a, Geografie fizică, Bucureşti. 

  (OMECT, 3458/09.03.2004). 

MECT/CNC (2004), Programă şcolară pentru clasa a X-a, Geografie umană, Bucureşti. 

  (OMECT, 4598/31.08.2004). 

MEC/CNC (2006), Programă şcolară pentru clasa a XI-a, Geografie. Preobleme funda- 

mentale ale lumii contemporane, Bucureşti. (OMEC, 3252/13.02.2006). 

MEC/CNC (2006), Programă şcolară pentru clasa a XII-a, Europa – România – Uniunea 

Europeană. Probleme fundamentale, Bucureşti. (OMEC, 5959/22.12.2006). 

 

 

Resurse soft 

 

Aplicaţia Google Earth 

Encarta Microsoft Student 2006 [DVD] 

Encarta Dictionary Tools 

Intuitext. Lecţii interactive de geografie pt. clasele V-VIII (vol. 1, 2004). 

www.armonianaturii.ro/Razboiul-geofizic 

http://www.armonianaturii.ro/Razboiul-geofizic
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 -Tehnici-de-modificare-a-mediului-înconjurator-in-scopuri-militare.html 

www.gutenberg.org (dicţionare, enciclopedii) 

www.nexusmagazine.ro 

www.noaa.gov. 

www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html 

(The Exploration of the Earth's Magnetosphere) 

www.windows.umich.edu (Univ. din Michigan, „Windows to the Universe”). 

www.windows.ucar.edu/tour/link=/space_missions/space_missions.html 

 (Despre atmosferă, magnetosferă, toate domeniile). 

www.wmo.ch 

http://www.iae.cam.ac.uk/background.html Institute for Aviation and the Environment, 

University of Cambridge. 

 

Site-uri oferte reviste 

http://temi.repubblica.it/limes-heartland/category/maps/page/4 (Heartland. Eurasian 

Review of Geopolitics) 

 

Site-uri oferte cărţi 

http://www.ebooks.com/ 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp (Taylor& Francis) 

 

Site-uri enciclopedii 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a789947852~db=all (Taylor& 

Francis) 

http://geographienet.chez.com/geo_univ.htm (Géographie universelles - site pt. geografi 

amatori) 

http://www.onelook.com/ (OneLook Dictionary Search) 

http://www.springerlink.com/identities/me/ (Trimiteri universale) 

 

Site-uri animaţii_proiecte 

http://dreamaddictive.com/ap/viz.html 

http://www.gutenberg.org/
http://www.nexusmagazine.ro/
http://www.noaa.gov/
http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html
http://www.windows.umich.edu/
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/space_missions/space_missions.html
http://www.wmo.ch/
http://www.iae.cam.ac.uk/background.html
http://www.iae.damtp.cam.ac.uk/
http://temi.repubblica.it/limes-heartland/category/maps/page/4
http://www.ebooks.com/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a789947852~db=all
http://geographienet.chez.com/geo_univ.htm
http://www.onelook.com/
http://www.springerlink.com/identities/me/
http://dreamaddictive.com/ap/viz.html
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Site-uri geografie_ramură 

http://www.geography.wisc.edu/histcart/ (The History of Cartography) 

http://virtual.finland.fi 

http://www.polarimage.fi/ 

 

Site-uri geostrategie 

www.geo-strategies.com (United Kingdom) 

 

Site-uri programe spaţiale 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/space_missions/space_missions.html 

http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html (The Exploration of the Earth's 

Magnetosphere) (Recomandat d-na Nicoleta Ionac) 

 

Teacher Resources 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/teacher_resources/teacher_resources.html 

http://geo.unibuc.ro/cv_ionac_n.html 

http://www.windows.umich.edu (Univ. din Michigan, „Windows to the Universe”). 

www.unep.org 

FAQS (frequently asked questions) 

http://www.geography.wisc.edu/histcart/
http://virtual.finland.fi/
http://www.polarimage.fi/
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/space_missions/space_missions.html
http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/teacher_resources/teacher_resources.html
http://geo.unibuc.ro/cv_ionac_n.html
http://www.windows.umich.edu/
http://www.unep.org/
http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/faqs.html

