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Capitolul 1 

 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 
 
Cuvinte cheie: atmosferă, meteorologie, agrometeorologie. 
 
Obiective: 
 - Cunoaşterea obiectului meteorologiei; 

- Cunoaşterea diviziunilor meteorologiei; 
- Definirea elementelor meteorologice; 
- Cunoaşterea clasificării elementelor meteorologice. 

 
Rezumat:  

 Stratul de aer din jurul pământului este caracterizat prin anumite proprietăţi fizice care sunt 
descrise prin intermediul parametrilor meteorologici. Aceştia sunt de două feluri după rolul jucat în 
determinarea stării timpului (vremii) şi a climei din regiunea considerată: primari şi secundari. 

Meteorologia este ştiinţa care studiază: structura şi compoziţia atmosferei, proprietăţile fizice ale 
atmosferei şi fenomenele şi procesele fizice care au loc în atmosferă, în strânsă interacţiune cu suprafaţa 
subiacentă atmosferei. 

În cadrul meteorologiei sunt incluse mai multe domenii: meteorologia generală, meteorologia 
sinoptică, meteorologia climatologică, meteorologia dinamică, aerologia, aeronomia şi agrometeorologia. 
 
 

1.1 Obiectul meteorologiei şi agrometerorologiei 
 

Cuvântul meteorologie provine de la cuvintele greceşti „meteoron” = fenomene care se 
petrec la mijloc, lucruri ridicate în aer (în sensul de spaţiu cuprins între suprafaţa terestră şi bolta 
cerească) şi „logos” = ştiinţă, cunoaştere. 

La scară planetară, atmosfera reprezintă învelişul gazos din jurul acesteia. În cazul 
Pământului, acest strat gazos alcătuit din aer este comparat, adesea, cu un adevărat „ocean” 
aerian a cărui limită inferioară este chiar suprafaţa terestră. 

Această atmosferă se caracterizează prin intermediul unor mărimi numite parametri 
(elemente) meteorologici. 

Elementele meteorologice se clasifică în două categorii, fundamentale şi derivate, între 
care se manifestă numeroase corelaţii. 

- Elementele meteorologice fundamentale (principale) sunt acelea care au un rol 
important, de bază, în definirea stării fizice a atmosferei. Din cadrul lor fac parte temperatura 
solului şi aerului, umiditatea aerului şi presiunea atmosferică. 

- Elementele meteorologice derivate (secundare) sunt acelea care rezultă din elementele 
principale. Din cadrul lor fac parte durata de strălucire a Soarelui, nebulozitatea, precipitaţiile 
atmosferice, umiditatea solului, direcţia şi viteza vântului etc. 

Meteorologia este ştiinţa care studiază: 
1.Structura şi compoziţia atmosferei. 
2. Proprietăţile fizice ale atmosferei. 
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3. Fenomenele şi procesele fizice care au loc în atmosferă, în strânsă interacţiune cu 
suprafaţa subiacentă atmosferei. 

Datorită obiectului său de studiu, complex şi specific, axat pe procese şi fenomene fizice, 
meteorologia se mai numeşte şi fizica atmosferei, ea făcând parte din geofizică (ştiinţa care 
studiază proprietăţile şi fenomenele fizice de la suprafaţa şi din interiorul Pământului). 

După obiectivele de studiu şi modul în care se desfăşoară această cercetare, în 
meteorologie se disting mai multe diviziuni convenţionale, metodologice. 

Meteorologia generală studiază analitic fiecare element şi fenomen meteorologic, dar şi 
în conexiune cu alte fenomene, urmărind să stabilească modul în care ia naştere fenomenul 
respectiv, condiţiile de generare, modul său de evoluţie şi variaţie, cauzele variaţiei, iar, apoi, de 
dispariţie a acestuia. Scopul final al acestei diviziuni este de a stabili legile fizice care 
guvernează fenomenul considerat, lege care să reprezinte matematic legăturile dintre parametri 
implicaţi, conexiunile cu alte procese şi fenomene, să explice producerea lor, condiţiile de care 
depind şi efectele produse. 

După obiectivele de studiu şi modul în care se desfăşoară această cercetare, în 
meteorologie se disting mai multe diviziuni convenţionale, metodologice. 

Meteorologia generală studiază analitic fiecare element şi fenomen meteorologic, dar şi 
în conexiune cu alte fenomene, urmărind să stabilească modul în care ia naştere fenomenul 
respectiv, condiţiile de generare, modul său de evoluţie şi variaţie, cauzele variaţiei, iar, apoi, de 
dispariţie a acestuia. Scopul final al acestei diviziuni este de a stabili legile fizice care 
guvernează fenomenul considerat, lege care să reprezinte matematic legăturile dintre parametri 
implicaţi, conexiunile cu alte procese şi fenomene, să explice producerea lor, condiţiile de care 
depind şi efectele produse. Analiza sinoptică se face prin intermediul diagnozei şi prognozei 
vremii.  

Meteorologia climatologică (climatologia) studiază procesele genetice ale climei, 
caracteristicile climatice ale diferitelor regiuni de pe Terra, clasificarea, descrierea şi distribuţia 
climatelor pe glob. Clima (climatul; de la grecescul klima = „înclinare” - a razelor solare faţă de 
o suprafaţă) dintr-o regiune dată se defineşte ca regimul stărilor medii ale atmosferei din 
regiunea respectivă şi succesiunea normală a acestor stări medii. Starea medie a atmosferei 
reprezintă o sinteză a tuturor valorilor medii multianuale (normale, plurianuale) ale elementelor 
meteorologice din regiunea considerată, ale căror valori medii sunt calculate pe un număr mare 
de ani (cel puţin 30 de ani). Calcularea mediilor elimină factorii accidentali şi permite 
evidenţierea a ceea ce este caracteristic, normal pentru regiunea analizată, independent de 
schimbările neregulate ale vremii. Astfel, clima oferă o descriere a comportării atmosferei pe 
perioade lungi de timp. 

Meteorologia dinamică studiază circulaţia aerului atmosferic şi factorii care influenţează 
aceste mişcări, procesele termice, transformările de energie din atmosferă, precum şi procesele 
de schimb de energie şi umiditate dintre Pământ şi atmosferă. Aceste aspecte sunt cercetare 
folosind legile fundamentale ale aero- şi hidrodinamicii, termodinamicii etc. şi sunt utile 
sinopticii în vederea îmbunătăţirii prognozelor meteorologice. 

Aerologia („fizica atmosferei libere”) studiază procesele şi fenomenele care au loc în 
atmosfera înaltă (până la aproximativ 100 de km înălţime), în straturile superioare, unde nu se 
simte influenţa suprafeţei subiacente atmosferei. 

Aeronomia studiază compoziţia şi proprietăţile fizice ale straturilor atmosferei superioare 
(sute şi mii de km înălţime). Pentru culegerea de date se folosesc rachete şi sateliţi meteorologici. 
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Cercetarea şi rezolvarea problemelor practice ale diferitelor sectoare de activitate umană a 
condus la apariţia unor noi discipline de graniţă, ca de exemplu, meteorologia agricolă/silvică. 

Agrometeorologia („meteorologia agricolă”) şi agroclimatologia studiază acţiunea, 
influenţa şi efectele condiţiilor de vreme şi, respectiv, de climă, precum şi a variaţiei şi 
schimbărilor acestora, asupra plantelor şi animalelor. În acest scop, agrometeorologia (reuniune 
într-o singură disciplină a fito- şi zooclimatologiei) face apel la metode şi tehnici de prelucrare şi 
analiză a elementelor meteorologice şi a datelor climatice în vederea folosirii optime a resurselor 
agricole şi animale, pentru planificarea şi dezvoltarea rurală. 

Forul mondial care se ocupă de problematica meteorologică este Organizaţia 
Meteorologică Mondială (O.M.M.). ale cărei programe şi servii au drept componentă de bază 
sistemul global de observaţii. În acest scop se obţin date meteorologice de la o reţea ce cuprinde 
16 sateliţi, sute de balize din mări şi oceane, vapoare şi aprox. 10.000 staţii terestre, 6 centre 
specializate în prognoza ciclonilor tropicali, amplasate la Honolulu, La Réunion, Miami, Nadi (în 
Insulele Fiji), New Delhi şi Tokio. 

 
Întrebări: 
1. Care este obiectul meteorologiei? 
2. De câte feluri sunt elementele meteorologice ? Exemplificaţi. 
3. Care este obiectul meteorologiei generale? 
4. Care este obiectul meteorologiei sinoptice? 
5. Care este obiectul meteorologiei climatologice? 
6. Care este obiectul agrometeorologiei? 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
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Marcu M., 1983, Meteorologie şi şi climatologie forestieră, Editura Ceres, Bucureşti. 
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Capitolul 2 
 

Noţiuni generale privind atmosfera 
 
 
Cuvinte cheie: grosimea, masa şi compoziţia atmosferei, structura atmosferei, mase şi 

fronturi atmosferice 
 
Obiective: 

- Cunoaşterea grosimii, masei, forma şi compoziţiei atmosferei şi a aerului din    
sol, precum şi importanţa lor; 

 - Înţelegerea structurii verticale a atmosferei şi a straturilor acesteia; 
- Cunoaşterea caracteristicilor şi clasificării maselor de aer şi a fronturilor   

atmosferice. 
 
Rezumat: 
 Atmosfera este învelişul gazos al Pământului şi mediul care exercită influenţe asupra 

radiaţiei solare, dar şi locul de desfăşurare a fenomenelor şi proceselor meteorologice. Grosimea reală a 
atmosferei este apreciată în prezent la circa 2.500 – 3.000 km, înălţime la care drumul liber mediu al 
moleculelor este foarte mare (de ordinul zecilor de kilometri), ceea ce explică formarea aurorelor polare. 
Grosimea atmosferei poate fi apreciată prin intermediul unei mărimi numită înălţime redusă a atmosferei 
(înălţimea scalei), stabilită cu ajutorul legii de variaţie a presiunii atmosferice cu înălţimea. Grosimea 
atmosferei poate fi apreciată prin intermediul unei mărimi numită înălţime redusă a atmosferei (H), 
stabilită cu ajutorul legii de variaţie a presiunii atmosferice cu înălţimea. 

Masa atmosferei se poate determina mai uşor, prin calcul, facând apel la noţiunea de atmosferă 
omogenă. Dacă se are în vedere valoarea suprafeţei Pământului şi densităţii aerului, s-a calculat că masa 
atmosferei este de ma = 5,16·1015 t (s-a ţinut cont şi de volumul de aer dezlocuit de relieful terestru). 
Această masă atmosferică este relativ mică în comparaţie cu masa hidrosferei şi mult mai mică decât 
masa Pământului, apreciată la mp = 5,98·1021 t, adică aproximativ a milioana parte din aceasta. 

Observaţiile făcute cu ajutorul sateliţilor au arătat că, atmosfera are o formă de „pară”, mai turtită 
către parte luminată de Soare şi cu o prelungire însemnată în partea opusă, ca urmare a acţiunii vântului 
solar. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe verticală a temperaturii şi a cinematicii atmosferei se disting 
5 straturi (sfere) ale atmosferei: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera şi exosfera. Aceste straturi 
au grosimi şi proprietăţi diferite, sunt strâns corelate între ele, deşi, aparent, sunt separate între ele prin 
zone intermediare de tranziţie. 

Aerul atmosferic are o alcătuire complexă, în care sunt incluse mai multe componente 
reprezentate de un amestec de gaze ale aerului uscat, cele trei faze ale apei şi particule solide şi lichide 
(altele decât apa) care formează aerosolul atmosferic. Constituenţii principali sunt azotul, oxigenul, 
argonul şi dioxidul de carbon. 

Masele de aer sunt porţiuni (volume de aer) întinse din troposferă care se caracterizează prin 
aceleaşi proprietăţi fizice pe orizontală, deci, aerul prezintă o omogenitate accentuată. Varietatea 
proprietăţilor maselor de aer permite clasificarea acestora din mai multe puncte de vedere (geografic, 
natura suprafeţei subiacente, termic şi termodinamic). 

Fronturile atmosferice reprezintă totalitatea fenomenelor care apar în troposferă în zona de  
întâlnire a două sau mai multor mase de aer cu proprietăţi diferite. Clasificarea fronturilor atmosferice se 
poate face din mai multe puncte de vedere: dimensiunea şi dinamismul frontului, dezvoltarea sa verticală, 
direcţia de deplasare, complexitatea zonei de separaţie a maselor de aer şi altele. 
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2.1 Grosimea, masa şi forma atmosferei 
 
Pământul este a treia planetă din sistemul solar şi are forma unui geoid de rotaţie, adică o 

sferă puţin turtită la poli. 
El prezintă două mişcări: o mişcare de rotaţie în jurul axei planetei şi o mişcare de 

revoluţie în jurul Soarelui, executate simultan.  
a. MişcareaPământului în jurul axei sale se face de la apus la răsărit (mişcarea aparentă a 

Soarelui de la răsărit la apus) în 24 de ore (mişcare diurnă) şi explică succesiunea zilelor şi 
nopţilor, precum şi poziţia variabilă a Soarelui deasupra orizontului în cursul unei zile. 

Punctul imaginar în care verticala locului întâlneşte bolta cerească se numeşte zenit, iar 
unghiul făcut de direcţia razelor solare cu această verticală se numeşte unghi zenital sau unghi de 
distanţă zenitală. Unghiul făcut de direcţia razelor solare cu direcţia către orizont se numeşte 
unghi de înălţime a Soarelui deasupra orizontului sau înălţimea Soarelui. 

b. Mişcarea Pământul în jurul Soarelui este o mişcare de translaţie curbilinie (axa sa de 
rotaţie rămâne paralelă cu ea însăşi) pe o traiectorie (orbită) asemănătoare unei elipse, având 
Soarele în unul din focare. Mişcarea de revoluţie a Pământului în jurul Soarelui şi înclinarea 
liniei polilor faţă de planul orbitei explică succesiunea anotimpurilor şi inegalitatea duratei 
acestora, variaţia distanţei Pământului faţă de Soare, inegalitatea zilelor şi nopţilor în acelaşi loc 
dar la momente diferite din an, sau la aceeaşi dată, dar în diferite puncte de pe suprafaţa terestră 
(inclusiv cantităţile diferite de energie solară recepţionate în punctele respective), precum şi 
variaţia unghiului sub care cad razele solare la aceeaşi oră din zi şi în acelaşi loc de la o zi la alta, 
sau în aceeaşi zi la aceeaşi oră în diferite puncte ale suprafeţei terestre. 

Atmosfera este învelişul gazos al Pământului (denumirea sa provine de la cuvintele 
greceşti atmos = gaz şi sphaϊra = sferă). Această masă de gaz şi vapori de apă este asemănătoare 
unui „ocean aerian” a cărui „suprafaţă”, relativ imprecis delimitată, reprezintă limita superioară a 
atmosferei, iar „fundul” este reprezentat de suprafaţa Pământului (suprafaţa subiacentă 
atmosferei). 

Problematica grosimii atmosferei este destul de veche şi relativ dificilă deoarece, odată 
cu creşterea înălţimii, moleculele aerului devine tot mai rarefiate, densitatea şi presiunea tot mai 
mici şi, deci, cu o limită superioară tot mai imprecisă. Cercetările legate de stabilirea înălţimii s-
au bazat pe diferite raţionamente (atracţia gravitaţională terestră, viteza critică sau parabolică – 
viteza cu care o moleculă poate scăpa de atracţia terestră, observaţii asupra norilor generaţi la 
mare înălţime, durata crepusculului etc.). 
 Moleculele aerul atmosferic se menţin în jurul Pământului ca urmare a forţei de atracţie 
gravitaţională a planetei şi participă împreună la mişcările de rotaţie în jurul axei proprii şi la cea 
de revoluţie în jurul Soarelui. Totodată, datorită mişcării de rotaţie a Pământului în jurul axei 
proprii, asupra fiecărei molecule de aer va acţiona şi forţa centrifugă de inerţie, care creşte cu 
altitudinea. La o anumită înălţime moleculele aerului atmosferic vor ajunge să se menţină în 
echilibru relativ atunci când cele două forţe, având sensuri opuse, devin egale în modul, adică:  

m·g = m·ω2
·(R + h)        (2.1) 

unde ω este viteza unghiulară a Pământului (ω = 7,29·10-5 s-1), R – raza Pământului, h – 
altitudinea, g – acceleraţia gravitaţională la altitudinea h. 

Înălţimea h la care se respectă această condiţie ar putea fi considerată ca limită superioară 
teoretică a atmosferei, dincolo de care moleculele gazelor aerului nu mai pot fi menţinute în 
vecinătatea Pământului. La latitudini temperate, această „grosime teoretică” a atmosferei este de 
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aproximativ 35.000 km, reprezentând o distanţă de circa 5,6 ori mai mare decât raza terestră (faţă 
de 42.000 km la ecuator şi 28.000 km la poli). 

Totuşi, la această altitudine, este destul de puţin probabil ca moleculele de aer să mai 
participe la mişcarea de rotaţie a Pământului sub acţiunea gravitaţiei, iar în condiţiile unui „aer” 
atât de rarefiat nu se mai poate vorbi de existenţa unei „atmosfere” propriu-zise. 

S-a considerat că mai potrivit pentru demonstrarea existenţei atmosferei şi, deci, pentru 
aprecierea indirectă a grosimii atmosferei ar fi observarea aurorelor polare - fenomene (îndeosebi 
de natură optică) care dovedesc existenţa aerului şi dau indicaţii asupra grosimii atmosferei. Ele 
se manifestă la altitudini mari (din vecinătatea cercurilor polare spre poli) şi la înălţimi cuprinse 
între 80 – 400 km şi maximum 1.200 km. 

Grosimea atmosferei poate fi apreciată prin intermediul unei mărimi numită înălţime 
redusă a atmosferei (înălţimea scalei, H), stabilită cu ajutorul legii de variaţie a presiunii 
atmosferice cu înălţimea. Expresia acestei înălţimi este:  

R T
H

gµ

⋅
=

⋅
         (2.2) 

unde R – constanta generală a gazelor perfecte, T – temperatura absolută, µ- masă molară medie 
a aerului, iar g – acceleraţia gravitaţională. 

Pentru majoritatea cercetătorilor atmosfera reală (efectivă) se consideră că are o grosime 
de 2.500 – 3.000 km, deci, mult mai mică decât cea dedusă din considerente teoretice. 
Comparând aceste valori cu raza Pământului (~ 6.370 km) se observă că atmosfera formează un 
strat relativ subţire în jurul planetei. 

După alţi cercetători, limita superioară a atmosferei s-ar situa la aproximativ 3.000 km – 
adică înălţimea la care atomii uşori (hidrogen, heliu) scapă de atracţia gravitaţională terestră şi 
circa 6.000  km - adică înălţimea până la care se resimte influenţa câmpului magnetic terestru. 
Limita superioară a atmosferei se consideră, totuşi, altitudinea de 3.000 km la care densitatea 
„aerului” devine egală cu cea din spaţiul interplanetar. La această altitudine distanţa dintre atomi 
ajunge să fie de ordinul a 100 km, iar noţiunea de temperatură, în sens clasic, este dificil de 
definit. 

 Spre deosebire de grosimea atmosferei, care se poate estima cu a anumită 
aproximaţie, masa atmosferei se poate determina mai uşor, prin calcul. Pentru aceasta se face 
apel, din nou,  la noţiunea de atmosferă omogenă. 

Din ecuaţia de variaţie a presiunii cu înălţimea se obţine pentru z = H: 

 
3
1

37,0
718,2
11

0

≈=== −e
p

p
      (1.3) 

adică, mărimea H indică înălţimea la care presiunea p a scăzut la o valoare de 0,37 din valoarea 
de la suprafaţa Pământului. 

Dacă se are în vedere valoarea suprafeţei Pământului şi densităţii aerului, s-a calculat că 
masa atmosferei este de ma = 5,16·1015 t (s-a ţinut cont şi de volumul de aer dezlocuit de relieful 
terestru). Această masă atmosferică este relativ mică în comparaţie cu masa hidrosferei (circa 
1/252 din masa acesteia) şi mult mai mică decât masa Pământului, apreciată la mp = 5,98·1021 t, 
adică aproximativ a milioana parte din aceasta. 

Distribuţia masei pe verticală este, totuşi, neuniformă. Astfel: 
- circa 50 % din masa totală atmosferică este cuprinsă în primii circa 5 km (presiunea 

fiind de circa 400 mmHg);  
- aproximativ 75 % se găseşte în primii circa 10 km (p ~ 200 mmHg); 
- circa 90 % se găseşte în primii aproximativ 20 km (p ~ 100 mmHg);  
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- circa 99,92 % este conţinută până la aproximativ 50 km (p ~ 3/4 mmHg = 1 mb); 99,999 
% este conţinută până la circa 80 km. 

Această distribuţie restrânsă a masei aerului cu înălţimea explică faptul că procesele şi 
fenomenele meteorologice nu se întind prea mult în altitudine. 

În decursul timpului, în legătură cu forma atmosferei, au fost emise mai multe ipoteze. 
Cercetările au arătat că, teoretic, atmosfera are o formă asemănătoare elipsoidului de rotaţie 
terestru, însă mult mai turtit la poli decât Pământul. Această formă s-ar datora, atât forţei 
centrifuge de inerţie (datorată rotaţiei în jurul axei terestre), cât şi dilatării termice a aerului din 
zona ecuatorială, precum şi a curenţilor convectivi ascendenţi din această regiune. 
 Observaţiile făcute cu ajutorul sateliţilor au arătat că, în realitate, atmosfera are o 
formă de „pară”, mai turtită către parte luminată de Soare şi cu o prelungire însemnată în partea 
în partea opusă, datorată acţiunii vântului solar. 

 Atmosfera mai prezintă, asemenea oceanelor şi mărilor din vecinătatea acestor 
oceane, un fenomen de mare, numit maree atmosferică, ca urmare a acţiunii atracţiei 
gravitaţionale din partea Lunii (în principal) şi Soarelui. Acest fenomen exercită o influenţă 
asupra variaţiei diurne a presiunii atmosferice (cu o perioadă de 12 h). Mareele oceanice se 
manifestă la fel şi în punctul diametral opus la scara globului terestru. 
 

2.2 Compoziţia aerului atmosferic şi a celui din sol 
 
Aerul atmosferic are o alcătuire complexă, în care sunt incluse mai multe componente 

reprezentate de un amestec de gaze ale aerului uscat (care nu reacţionează între ele), cele trei 
faze ale apei (cele trei stări de agregare: lichidă, solidă şi gazoasă – numită şi vapori) şi particule 
solide şi lichide (altele decât apa) care formează aerosolul atmosferic (tabelul 2.1). Conform 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale (O.M.M.) aerul uscat este alcătuit dintr-un amestec de 20 
de gaze distincte.  

 
Tabelul 1.1 – Principalele gaze ale aerului uscat (fără vaporii de apă) din atmosfera 

inferioară. 
 

Gazul Concentraţia  
(% din volum) 

Azot (N2) 
Oxigen (O2) 
Argon (Ar) 

Dioxid de carbon(CO2) 
Neon (Ne) 
Heliu (He) 

Kripton (Kr) 
Hidrogen (H2) 
Xenon (Xe) 
Ozon (O3) 

Radon (Rn) 

78,09 
20,95 
0,93 
0,03 

1,8.10-3 
5,2.10-4 
1,0.10-4 
5,0.10-5 
8,0.10-6 
1,0.10-6 
6,0.10-18 

 
La aceste gaze se adaugă şi alte urme de componenţi precum: dioxid de sulf (SO2), 

monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx) şi alţi poluanţi. 
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Constituenţii principali sunt azotul, oxigenul, argonul şi dioxidul de carbon. Dintre 
aceştia azotul (N2) şi oxigenul (O2) reprezintă împreună 99,037 % din volumul atmosferei şi de 
98,670 % din masa atmosferei. 

Deşi amestecul componentelor aerului atmosferic este eterogen, din punctul de vedere al 
compoziţiei şi a distribuţiei pe verticală, se poate face o distincţie între două straturi mari ale 
atmosferei şi anume: omosfera şi eterosfera. 

a). Omosfera este partea din atmosferă cuprinsă între 0 şi circa 85 -100 km şi prezintă o 
compoziţie relativ omogenă datorită turbulenţei termice şi dinamice a atmosferei, gazele aflându-
se într-o stare predominant moleculară. Compoziţia omogenă a stratului, determină ca acest 
amestec să poată fi tratat ca un singur gaz (aerul). 

În omosferă, după timpul de viaţă în atmosferă, se disting cele trei categorii de 
componente gazoase (aflate, unele, în cantitate mare, iar altele, în cantitate mică) şi anume: 

- componenţi relativ constanţi (permanenţi) – N2 (78,09 %, procente din volumul 
aerului), O2 (20,95 %), Ar (0,93 %), Ne (1,8·10-3 %), He (5,2·10-4 %), Kr (1,0·10-4 %) şi Xe 
(8,0·10-6 %); 

- componenţi cu variaţie lentă a cantităţii (cvasiconstanţi, semipermanenţi) - CO2 (0,03 
%), H2 (5,0·10-5 %), O3 (cca.1,0·10-6), CH4 (metan) şi CO. Dioxidul de carbon dispare din 
omosferă după circa 25 – 30 km altitudine; 

- componenţi cu variaţie rapidă a cantităţii - SO2, H2S, NO, NO2 şi NH3 (amoniac). 
În plus, omosfera mai conţine apă (sub cele trei stări de agregare) şi, în suspensie, o 

cantitate variabilă în timp şi spaţiu de particule şi microparticule solide şi lichide (cu dimensiuni 
de 10-1 – 103 µm), reprezentând aerosolul atmosferic. 

Apa se găseşte, îndeosebi, sub formă de vapori de apă, care reprezintă între 0 % şi 5 % 
din volumul total al aerului (procentul mai mic înregistrându-se în regiunile mai reci ale planetei, 
iar procentul mai mare în zonele maritime ecuatoriale). În zonele temperate cantitatea de vapori 
de apă din aer poate reprezenta o pondere cuprinsă între 0,4 % - iarna şi 1,3 % - vara (Măhăra, 
2001). 

De menţionat că, densitatea aerului umed este mai mică decât a aerului uscat, ceea ce 
contribuie la creşterea instabilităţii aerului. Totodată, întrucât evaporarea şi condensarea sunt 
procese ce se desfăşoară cu consum, respectiv, eliberare de căldură, prezenţa vaporilor de apă în 
aer contribuie la bilanţul caloric al atmosferei şi la efectul de seră. 

Aerosolul din omosferă este un sistem polidispers alcătuit din particule solide sau lichide 
aflate în suspensie în gazele aerului. Particulele de aerosol prezintă un domeniu dimensional larg 
ce se întinde pe patru ordine de mărime, de la cel caracteristic unei grupări de câteva molecule 
(„clusters”), până la picăturile de nor şi particulele de praf crustal având mărimi de câteva zeci de 
micrometri (Mc Murry, 2000). 

Originea naturală sau artificială a aerosolului, mineral sau organic, este una preponderent 
terestră [dezintegrarea prin acţiunea eoliană, a apei, variaţiilor de temperatură etc. şi dispersia în 
atmosferă a particulelor provenind de la suprafaţa Pământului – sol (sfărâmarea rocilor) şi ocean 
planetar, vulcanism, reacţii chimice, procese de coagulare a particulelor, condensarea gazelor şi 
vaporilor de apă din atmosferă] şi într-o măsură mult mai mică de origine extraatmosferică 
(dezintegrarea meteoriţilor). 

Concentraţia medie a particulelor de aerosol, în vecinătatea Pământului variază, de 
exemplu, între circa 50 - 200 particule/cm3 în Antarctica, aproximativ 900 particule/cm3 pe 
oceane şi ajungând la concentraţii de ordinul a 150.000 particule/cm3 (şi chiar mai mult) în 
marile oraşe şi regiunile inductriale. Variaţia (scăderea) concentraţiei cu înălţimea se face, în 
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medie, după o lege exponenţială. Cele mai mari valori se observă vara, iar iarna concentraţiile 
sunt minime. 

Aerosolul atmosferic produce difuzia şi absorbţia radiaţiilor solare, determinând o 
anumită încălzire a atmosferei, reduce vizibilitatea meteorologică vizibilităţii şi joacă rol de 
centri (nuclei) de condensare a vaporilor de apă din atmosferă, contribuind la generarea 
precipitaţiilor. 

b). Eterosfera conţine relativ aceleaşi gaze ca şi omosfera, dar starea lor se modifică, în 
sensul că gazele trec din stare moleculară în stare atomică sau ionizată şi se stratifică în funcţie 
de masa lor atomică. După 100 – 110 km altitudine, oxigenul trece treptat în stare atomică sub 
acţiunea radiaţiei U.V. (O2, O; O2 + hν → O + O, hν – cuantă de energie), formând un strat ce se 
poate întinde până la aproximativ 1.100 km. Apoi, peste înălţimea de 400 km, azotul se disociază 
trecând şi el în stare atomică (N2 + hν → N + N). La altitudini de peste 1.000 km (până la 
aproximativ 3.500 km) gazele atmosferei se prezintă în stare ionizată, ajungându-se la starea de 
plasmă, ca urmare a interacţiunii dintre atomii gazelor aerului şi radiaţiile electromagnetice cu 
lungimi de undă mici (γ şi X), radiaţiile corpusculare solare şi radiaţiile cosmice. 

Din punct de vedere fizic solul este un corp cu o structură capilar-poroasă, iar spaţiile 
libere pot fi ocupate de aer şi/sau apă. Cantitatea de aer din sol este cu atât mai mare cu cât 
umiditatea solului este mai mică. 

Sub aspect chimic, aerul din sol are aceleaşi componente ca aerul atmosferic, însă cu 
unele deosebiri. Acestea se datorează activităţii rădăcinilor plantelor şi a microorganismelor din 
sol, proceselor de descompunere a substanţelor organice, naturii solului (solurile nisipoase au cea 
mai mare cantitate de aer). 

În aerul din sol oxigenul (O2) se găseşte în cantitate mai mică (16 – 19 %) decât în 
atmosfera liberă, iar concomitent are loc o creştere a cantităţii de CO2 (de circa 10 ori), 
densitatea gazului carbonic fiind mai mare decât a oxigenului. 

Totodată, aerul din sol este mai umed, fiind mai bogat în vapori de apă, decât cel din 
atmosfera liberă, adesea fiind chiar saturat. Circulaţia vaporilor de apă în sol se va face de la 
niveluri cu presiuni parţiale mai mari (temperaturi mai mari) spre niveluri ale solului cu presiuni 
parţiale ale vaporilor de apă mai mici (temperaturi mai mici). 

În plus, aerul din sol este şi mai ionizat într-o proporţie mai mare decât aerul atmosferic, 
din cauza elementelor radioactive din sol. 

Aerul din sol mai conţine cantităţi mai mari de NH3, CH4, H2S (hidrogen sulfurat) şi 
altele, îndeosebi în cazul solurile mlăştinoase şi turbe. 

Aeraţia solului reprezintă schimbul permanent dintre aerul atmosferic şi cel din sol. Ea se 
produce, în principal, prin difuziune (ca urmare a diferenţelor de concentraţie dintre cele două 
medii naturale) şi prin transport masic (fizic şi biologic).  

Aeraţia solului poate fi influenţată de: variaţiile sezoniere ale presiunii atmosferice, 
acţiunea vântului şi curenţilor de convecţie, modificările temperaturii aerului şi solului, acţiunea 
precipitaţiilor, activităţile biologice generale şi cele ale plantelor, gradului de compactare/afânare 
a solului şi altele. 

 
2.3 Structura verticală a atmosferei 
 
Atmosfera se prezintă ca un mediu eterogen, deoarece în cuprinsul ei un număr însemnat 

de proprietăţi fizice variază cu înălţimea. Dintre parametri care descriu atmosfera se consideră că 
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temperatura constituie elementul cel mai important pentru caracterizarea stratificării verticale a 
atmosferei. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe verticală a temperaturii şi a cinematicii atmosferei 
se disting 5 straturi (sfere) ale atmosferei (adoptate de O.M.M., 1951): troposfera, stratosfera, 
mezosfera, termosfera şi exosfera (fig. 2.1). 

1). Troposfera este primul strat atmosferic, situat în vecinătatea suprafeţei terestre şi a 
cărui grosime variază cu latitudinea şi cu anotimpul.  

Grosimea cea mai mare o prezintă la ecuator (16 – 18 km), iar cea mai mică la poli (6 – 8 
km). La latitudini temperate grosimea este cuprinsă între 10 km şi 12 km. 

În cuprinsul troposferei temperatura aerului scade cu altitudinea cu un gradient termic 
vertical de 0,5 – 0,7 0C/100 m (5 – 7 0C/km). Această scădere se explică, pe de o parte, prin 
îndepărtarea de principala sursă de încălzire a aerului reprezentată de suprafaţa terestră şi, pe de 
altă parte, ca urmare a răcirii prin destinderea adiabatică a aerului încălzit la sol, mai uşor, şi aflat 
în urcare. 

În cuprinsul troposferei se disting mai multe substraturi. 
a). Troposfera inferioară, numită şi strat limită planetar sau strat de turbulenţă, are o 

grosime variabilă cuprinsă, în general, între 0 şi 2 km altitudine. Acest substrat, fiind sub 
influenţa directă a suprafeţei subiacente a atmosferei, se caracterizează prin fenomenul de 
turbulenţă (amestec dezordonat al maselor de aer, inclusiv sub formă de vârtejuri). Există o 
turbulenţă de natură dinamică (mecanică) datorastă frecării aerului cu solul şi cu obiectele de pe 
sol şi o turbulenţă de natură termică datorată încălzirilor diferite ale suprafeţei solului şi aerului, 
care conduc la apariţia unor curenţi convectivi (ascendenţi şi descendenţi). 

Un loc aparte în troposfera inferioară, îndeosebi sub aspect agricol, îl prezintă zona 
primilor 2 m de la sol, unde cresc majoritatea plantelor, numit, de aceea, strat de microclimă a 
plantelor. 

b). Troposfera mijlocie sau stratul de convecţie este cuprins între 2 şi 6 – 7 km. În 
cuprinsul acestui substrat se observă existenţa curenţilor de convecţie, care conduc la generarea 
diferitelor tipuri de nori mijlocii, ceea ce conferă acestui substrat o importanţă climatică aparte. 

c). Troposfera superioară este cuprinsă între 6 - 7 km şi limita superioară a troposferei. 
În acest strat se pot întâlni norii de tip Cirrus formaţi numai din cristale de gheaţă sau vârfurile 
norilor cu dezvoltare pe verticală. 

Trecerea de la troposferă la următorul strat atmosferic (stratosfera) se face printr-o zonă 
de tranziţie a cărui grosime variază de la câteva sute de metri până la aproximativ 2 km în care s-
a constatat o schimbare relativ bruscă a variaţiei temperaturii atmosferei, zona numindu-se 
tropopauză sau substratosferă. 

2). Stratosfera este stratul situat deasupra troposferei, până la o altitudine medie de circa 
32 km. În cuprinsul stratosferei inferioare temperatura aerului se menţine relativ constantă 
(izotermie) cu o valoare medie de -56,5 0C sau creşte uşor, după care, în stratosfera superioară, 
temperatura începe să crească accentuat (strat de inversiune termică). 

Stratul de izotermie se datorează echilibrului termic realizat între cantităţile de căldură 
primite radiativ din stratul inferior şi cele pierdute pe aceeaşi cale în straturile de deasupra. După 
unii cercetători, încălzirea observată la partea superioară a stratosferei se datorează unei suite de 
reacţii fotochimice (primare şi secundare – în prezenţa unei molecule care nu participă la 
reacţie), prin absorbţia radiaţiei U.V. de către stratul de ozon (O3) prezent în cantitate relativ 
mare în atmosferă la aceste altitudini. Acest strat se mai numeşte ozonosferă. După alţi 
cercetători, încălzirea (până la 50 – 70 0C) s-ar datora frecării cinetice a gazelor rarefiate. 
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Troposfera este stratul atmosferic în care au loc diminuarea intensităţii radiaţiilor solare şi 
majoritatea fenomenelor şi proceselor meteorologice care determină vremea. 

 

 
Fig. 2.1 – Structura (termică) verticală a atmosferei (T – troposfera, S – stratosfera, M – 
mezosfera, T – termosfera, Ex – exosfera, I – balon meteorologic, II – rachetă meteorologică, III 
– satelit meteorologic, IV – zonă de disipaţie, D, E, F1, F2 – straturi ionosferice, St – nori 
Stratus, Ac – nori Altocumulus, Ci – nori Cirrus, Cb – nori Cumulonimbus, N.s. – nori sidefii, 
N.l.n. – nori luminoşi nocturni) 

 
Cercetările făcute cu rachetele geofizice şi cu sateliţii au arătat că, la aceste altitudini 

există curenţi orizontali rapizi de aer (în vecinătatea tropopauzei) – curenţii jet - ce se deplasează 
cu viteze de sute de km/h, dar şi prezenţa unor curenţi verticali. 

În anumite cazuri excepţionale vaporii de apă pot pătrunde în stratosferă dând naştere la 
nori sidefii (situaţi la înălţimi cuprinse între 17 km şi 27 – 35 km), formaţi numai din cristale de 
gheaţă şi din care nu cad precipitaţii, rezultaţi din ascensiunea aerului peste zonele montane, 
continuată, apoi, şi în troposfera superioară şi stratosferă. 
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3). Mezosfera este stratul cuprins între 32 km şi circa 80 km. În cuprinsul ei temperatura 
aerului suferă variaţii însemnate. 

De la partea inferioară, unde atinge valori negative, temperatura creşte până la valori de 
50 – 70 0C în jurul înălţimii de 50 – 55 km, după care, în mezofera superioară, temperatura scade 
până la -80 ÷ -110 0C, către altitudinea de 80 km. Mezosfera inferioară (mezosfera caldă) se 
prezintă sub forma unui strat de inversiune termică ca urmare a absorbţiei radiaţie U.V. (cu 
lungimea de undă mai mică de 290 nm) de către moleculele de ozon, dispuse în două straturi 
subţiri. 

Stratul de ozon mai prezintă rol în energetica atmosferei, întrucât absoarbe şi unele 
radiaţii I.R. emise de Pământ, împiedicând, astfel, alături de alţi constituenţi ai aerului, răcirea 
puternică a acestuia. 

În mezosfera superioară (mezosfera rece), la latitudini mai mari îşi fac apariţia, uneori, o 
serie de nori cu dezvoltare verticală redusă şi aspect ondulat, numiţi nori luminoşi nocturni sau 
argintii, sub forma a patru tipuri (pânze subţiri, bancuri, benzi sau vârtejuri), precum şi primele 
aurore polare. Se consideră că sunt formaţi din particule de praf cosmic înconjurate de o peliculă 
subţire de gheaţă, ca urmare a prezenţei unor vapori de apă, chiar în cantitate foarte mică la 
aceste altitudini sau prin reacţii chimice. 

4). Termosfera este cuprinsă între 80 km şi 1000 km şi este stratul cu temperaturile cele 
mai ridicate (de unde şi numele stratului). Temperatura creşte de la valori negative ajungând 
până la valori cuprinse între 400 şi 2.000 – 3.000 0C la înălţimea de 500 km. 

La altitudinile termosferei temperatura nu a fost măsurată cu un termometru obişnuit, din 
cauza aerului foarte rarefiat (p ~ 10-8 mb la 500 km), ci a fost calculată ţinând cont de energia 
cinetică medie a moleculelor de aer (de care depinde temperatura oricărui corp). 

Deşi fenomenul de ionizare are loc în întreg cuprinsul atmosferei, el este specific 
termosferei, straturile bune conducătoare de electricitate în care se manifestă numindu-se 
ionosferă. Intensitatea ionizării aerului este mai mare la înălţimi de până de la 300 - 500 km. 

Tot datorită rarefierii aerului, în mezosfera inferioară începe să devină tot mai dificilă 
propagarea sunetului. După altitudinea de 170 km sunetul nu se mai percepe. 

Cercetările privind propagarea anormală a undelor radio au pus în evidenţă, în general, 
între 50 km (ziua) - 80 km (noaptea) şi 500 – 1.200 km existenţa mai multor pături cu conţinuturi 
şi grade diferite de ionizare a aerului, notate cu majuscule: stratul C (50 – 80 km), stratul D sau 
Kennelly – Heaviside (80 – 85 km) – cu temperatură de 250 K (se reaminteşte că, ionizarea este 
însoţită de creşterea temperaturii cinetice), stratul E (90 - 140 km) – cu o temperatură tot de 250 
K, stratul F sau Appleton care se desface vara, în timpul zilei, în stratul F1 (140 - 280 km) – cu 
temperatură de 700 K şi stratul F2 (circa 300 - 320 km, uneori până la 500 km) – cu o 
temperatură de 1.500 K, iar peste 400 km, stratul G - heliosfera (500 – 800 km) şi protonosfera 
(> 800 km). Aceste pături joacă un rol important în propagarea undelor radio cu lungime de undă 
mică la mari distanţe faţă de postul de emisie. 

Transmisiile la distanţă prin radar, TV şi radiaţii din domeniul vizibil se fac prin 
intermediul releelor, sateliţilor etc., întrucât fac apel la radiaţii cu lungimi de undă mai mici decât 
cele radio, ceea ce le permite să străbată mai uşor ionosfera şi să se reflectă mai puţin de 
straturile acesteia. 

În termosferă se formează majoritatea aurorelor polare, care pot ajunge până la altitudini 
de circa 1.200 km. 

Trecerea la următorul strat se face printr-o zonă de tranziţie numită termopauză sau 
subexosferă. 
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5). Exosfera este stratul cel mai gros al atmosferei, cuprins 1.000 km şi 3.000 km, şi care 
are o densitate extrem de mică (distanţa medie dintre molecule şi atomi este de circa 100 km). Se 
consideră că spre partea superioară a exosferei temperatura poate să atingă 2.000 – 3.000 0C, 
după care scade spre temperatura vidului cosmic. 

În exosfera inferioară gazele se prezintă sub formă de atomi, iar în exosfera superioară 
sub formă de ioni şi electroni (plasmă). La limita superioară aceste particule pot scăpa foarte uşor 
din sfera de atracţie a Pământului din cauza gravitaţiei foarte reduse. Această zonă de 
întrepătrundere cu spaţiul cosmic a mai fost numită şi zonă de disipaţie (dispersie, „spray”). 

Începând cu altitudinea de 1.500 km de la suprafaţa Pământului au fost puse în evidenţă, 
cu ajutorul sateliţilor artificiali, trei zone de dimensiuni diferite, de forma unor inele concentrice, 
care conţin particule electrizate şi neutre (protoni, neutroni, electroni etc.) cu energii mari, 
numite zone (centuri) de radiaţii. Aceste particule au fost capturate de câmpul magnetic terestru 
din radiaţia cosmică şi din radiaţia corpusculară a Soarelui (vântul solar). Primele două se 
numesc centurile lui van Allen, centura interioară (situată între latitudinile de 35 0 N şi S), de 
forma unui inel bombat (brâu toroidal), fiind plasată între circa 500 km (emisfera însorită) – 
1.500 km (în emisfera umbrită) şi 3.200 - 6.000 km, iar centura exterioară (situată între 
latitudinile de 55 – 65 0 N şi S), de forma unui menisc convergent,  este plasată la o altitudine 
cuprinsă între 8.000 km şi 16.000 km (în zona ecuatorială dimensiunile sunt mai mari). Cea de-a 
treia centură, numită şi centura Vernov, este situată între 55.000 km şi 75.000 km înălţime, cu 
formă turtită pe partea iluminată de Soare şi conţine particule mai puţin energetice decât primele 

două (fig. 2.2). 
 
Fig. 2.2 – Reprezentare schematică a 
centurilor de radiaţii (dispunere în plan 
ecuatorial magnetic) 

 
S-a mai adoptat, totodată, şi convenţia 

ca prin atmosferă inferioară să se înţeleagă 
troposfera şi stratosfera, iar prin atmosferă 

superioară, celelalte trei straturi. 
 
2.4 Mase de aer 
 
Masele de aer sunt porţiuni (volume de aer) întinse din troposferă care se caracterizează 

prin aceleaşi proprietăţi fizice pe orizontală, deci, aerul prezintă o omogenitate accentuată (sau 
însuşirile variază foarte puţin sau treptat). 

Dimensiunile unei mase de aer sunt, uneori, asemenea celor ale continentelor (sau 
oceanelor) sau a unor părţi ale acestora, având o extindere orizontală de la câteva sute de 
kilometri (500 km) până la mii de kilometri (4.000 - 5.000 km), dar cu o grosime ce poate varia 
de la doar 1 - 2 kilometri până la limita superioară a troposferei (grosime mai mică iarna). 

Datorită expunerii îndelungate la aceiaşi factori (radiaţia solară şi natura suprafeţei 
terestre) se observă, la acelaşi nivel, o omogenitate a proprietăţilor fizice, chimice şi 
termodinamice ale masei de aer, care se comportă, iniţial, ca o entitate atmosferică staţionară 
(stabilitate atmosferică, vânt slab), iar, apoi, aflată în mişcare, se manifestă o tendinţă de 
schimbare treptată a acestor proprietăţi, pe măsură ce se deplasează spre alte regiuni. Atunci când 
deplasarea se face rapid, masa de aer îşi păstrează caracteristicile originare (caracter conservativ) 
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şi influenţează vremea conform acestor proprietăţi. Dimpotrivă, atunci când masa de aer se 
deplasează lent sau stagnează un timp deasupra unei regiuni, atunci proprietăţile ei se modifică 
treptat, întrucât aerul masei interacţionează cu suprafaţa subiacentă de la care „împrumută” unele 
caracteristici fizice, diferite de cele de origine. 

Varietatea proprietăţilor maselor de aer permite clasificarea acestora din mai multe 
puncte de vedere (geografic, natura suprafeţei subiacente, termic şi termodinamic). 

I. Conform criteriul geografic (după originea geografică a suprafeţelor deasupra căreia 
iau naştere), mai vechi, masele de aer se clasifică în patru tipuri: arctice şi antarctice, polare sau 
temperate, tropicale şi ecuatoriale. 

1. Mase de aer arctic sau antarctic (notate cu A), sunt cele formate la latitudini foarte 
mari în vecinătatea regiunilor Polului Nord, respectiv, Polului Sud. Ele sunt mase de aer foarte 
rece generate într-o regiune dominată de un maxim barometric de natură termică, cu gradienţi 
termici verticali mari.  

2. Mase de aer polar (P), sunt cele formate în regiunile subpolare şi temperate în cadrul 
unor regiuni de maxim barometric întinse, cu caracteristici diferite pentru cele două emisfere, în 
funcţie de natura suprafeţei subiacente atmosferei.  

3. Mase de aer tropical (T), sunt cele formate la latitudini subtropicale şi tropicale în 
zone de maxim barometric (anticicloni subtropicali) foarte stabile.  

4. Mase de aer ecuatorial (E), sunt cele formate în regiunile ecuatoriale şi prezintă o 
extindere verticală mare. Aerul este cald şi umed. 

Criteriul geografic (stabilit de T. Bergeron şi S. Pettersen) exprimă clar nu numai locul de 
origine, ci şi unele caracteristici meteorologice induse maselor de aer de aspecte geografice, cum 
sunt cele determinate de latitudine şi, îndeosebi, de natura suprafeţei subiacente atmosferei. 
Criteriul geografic (stabilit de T. Bergeron şi S. Pettersen) exprimă clar nu numai locul de 
origine, ci şi unele caracteristici meteorologice induse maselor de aer de aspecte geografice, cum 
sunt cele determinate de latitudine şi, îndeosebi, de natura suprafeţei subiacente atmosferei. Vor 
exista, deci: mase de aer arctic (antarctic) continental (cA), mase de aer arctic maritim (mA), 
mase de aer arctic maritim (mA), mase de aer polar maritim (mP), mase de aer tropical 
continental (cT), mase de aer tropical maritim (mT) şi numai mase de aer ecuatoriale (E) pentru 
că, indiferent dacă generarea sa s-a făcut deasupra oceanelor sau uscatului, ele au aceleaşi 
caracteristici. 

II. Conform criteriului termic (după temperatura aerului) se disting două categorii de 
mase de aer: reci şi calde. Caracterul cald sau rece al unei mase de aer (pentru altitudini 
comparabile) depinde de temperatura regiunii unde ajunge aerul respectiv, în raport cu care masa 
de aer este percepută ca atare. 

Masele de aer cald sunt acelea care se formează la latitudini mici (ecuatoriale şi 
tropicale), în regiuni mai calde şi se deplasează către latitudini mai mari, spre regiuni mai reci. 

O masă de aer este considerată caldă atunci când temperatura ei este mai mare decât cea a 
aerului şi a suprafeţei deasupra căreia se află şi când aerul cedează căldură suprafeţei respective. 

Masele de aer rece sunt acelea care se formează la latitudini mai mari – în regiuni mai 
reci şi ajung la latitudini mai mici, spre regiuni mai calde. 

O masă de aer este considerată rece atunci când temperatura ei este mai mică decât cea a 
aerului şi a suprafeţei deasupra căreia se află şi când aerul primeşte căldură din partea suprafeţei 
respective. 

Acest criteriu termic este relativ, întrucât o masă de aer poate fi considerată caldă sau 
rece în funcţie de regimul termic al aerului regiunii unde ajunge. 
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III. Conform criteriului termodinamic (după gradul de stabilitate) se disting  două 
categorii de mase de aer: stabile şi instabile. 

Masele de aer stabile sunt masele calde, în cuprinsul cărora variaţia temperaturii pe 
verticală se face cu o rată mai mică decât cea adiabatică. O masă de aer cald care ajunge într-o 
regiune rece se va răci de jos în sus, ceea ce nu va permite generarea de curenţi convectivi şi va 
împiedica apariţia de turbulenţe atmosferice. 

Masele de aer instabile sunt masele reci, în cuprinsul cărora variaţia temperaturii pe 
verticală se face cu o rată mai mare decât cea adiabatică. O masă de aer rece care ajunge într-o 
regiune caldă se va încălzi de jos în sus, ceea ce va permite generarea de curenţi convectivi, 
apariţia de nori, variaţii diurne mari ale elementelor meteorologice (noaptea, însă, nebulozitatea 
scade, iar vântul îşi micşorează intensitatea), deci, o creştere a instabilităţii aerului. 

Masele de aer stabile pot deveni instabile şi invers, în funcţie de sezonul din an şi de 
transformările la care este supusă masa respectivă în decursul deplasării. 

 
2.5 Fronturi atmosferice 
 
Fronturile atmosferice reprezintă totalitatea fenomenelor care apar în troposferă în zona 

de  întâlnire a două sau mai multor mase de aer cu proprietăţi diferite. Această întâlnire are loc 
datorită deplasării maselor de aer sub acţiunea circulaţiei generale a atmosferei, mişcării de 
rotaţie a Pământului în jurul axei sale (care determină apariţia forţei Coriolis) şi a diferenţelor de 
presiune atmosferică (formelor barice) de la nivelul suprafeţei terestre. Astfel de întâlniri  apar 
atunci când: o masă de aer - cu viteză mai mare, ajunge din urmă o altă masă de aer ce se 
deplasează în aceeaşi direcţie - dar cu viteză mai mică (în principal), masele de aer se deplasează 
după direcţii contrare, masele se deplasează spre aceeaşi regiune şi altele. 

La întâlnirea celor două mase de aer se generează o suprafaţă de separaţie, numită 
suprafaţă frontală (suprafaţă de discontinuitate) cu înclinări diferite (1 0 – 10 0), care delimitează 
caracteristicile diferite (contrastante) ale celor două mase de aer. Suprafaţa frontală intersectează 
suprafaţa Pământului după o linie, prezentă şi pe hărţile sinoptice, numită linia frontului (linie 
frontală) sau, adesea, front atmosferic, reprezentat pe hărţile sinoptice prin semne convenţionale 
specifice tipului de front. 

Zona frontală, unde se produce amestecarea celor două mase de aer, are o extindere 
orizontală – d - relativ mică (5 - 30 km, uneori mai mult – 60 km), faţă de dimensiunile masei de 
aer şi o grosime verticală – h - situată între câteva sute de metri şi 2 km (fig. 2.3). 

Deplasarea frontului se face, cel mai adesea, odată cu masele de aer pe care le separă, 
aproape paralel cu izobarele. În cuprinsul zonei frontale se manifestă foarte frecvent curenţi 
ascendenţi care facilitează formarea norilor specifici fronturilor şi, apoi, generarea de precipitaţii. 
Din cauza acestor mişcări ascendente fronturile respective se mai numesc şi anafronturi (de la 
cuvântul grecesc ana = în sus). În situaţiile în care, temporar, apare o mişcare descendentă, 
atunci fronturile respectiv se mai numesc 
catafronturi (de la cuvântul grecesc cata = în 
jos). 

Apropierea unei mase de aer, mai rapidă, 
de o altă masă de aer cu caracteristici diferite, 
mai lentă, constituie esenţa procesului de 
generare a fronturilor atmosferice, numit 
frontogeneză. 

Tropopauză 
h 

x 

H 

d 
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Fig. 2.3 – Secţiunea verticală a unei zone frontale (d – lăţime orizontală, h – grosime verticală) 

 
Procesul invers, de dispariţie (destrămare, disipare) a unui front atmosferic se numeşte 

frontoliză şi are loc atunci când cele două mase de aer ajung să aibă aceleaşi caracteristici sau 
prezintă mişcări divergente, iar zona frontală se extinde foarte mult. 

Clasificarea fronturilor atmosferice se poate face din mai multe puncte de vedere: 
dimensiunea şi dinamismul frontului, dezvoltarea sa verticală, direcţia de deplasare, 
complexitatea zonei de separaţie a maselor de aer şi altele. 

După direcţia de deplasare (de obicei, a proprietăţilor masei de aer mai activă, cu viteză 
mai mare) se disting: fronturi calde, fronturi reci şi fronturi staţionare. 

1. Frontul cald – F.C. - (fig. 2.4) este acela care ia naştere atunci când o masă de aer cald, 
mai activă, cu viteză mai mare 
( 1v
r

), ajunge din urmă o masă de 
aer rece, ce se deplasează cu viteză 
mai mică ( 2 1v v〈

r r
). 

 
Fig. 2.4 – Schema secţiunii 
verticale şi orizontale a unui front 
cald (F.C.) 
 

Aerul cald, mai uşor pentru 
că are o densitate mai mică, este 
obligat să alunece ascendent 
continuu de - a lungul suprafeţei 
frontale, peste masa de aer rece, cu 
densitate mai mare, care rămâne 
sub formă de pană, în contact cu 
solul, sub masa de aer cald.  

Masa de aer cald în urcare se destinde adiabatic, se răceşte, vaporii de apă se condensează 
(şi/sau desublimează) şi, în consecinţă, îşi face apariţia un sistem noros caracteristic, cu 
formaţiuni de genul Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs) – eventual cu Cirrocumulus (Cc), Altostratus 
(As) – eventual cu Altocumulus (Ac) şi Nimbostratus (Ns).  

Din norii Nimbostratus cad precipitaţii generalizate liniştite (ploaie – vara sau zăpadă - 
iarna), dar cu caracter continuu şi cu durată mare (12 – 16 h, uneori aproape o zi) şi intensitate 
mică sau medie, de obicei, cam cu aproximativ 300 km înaintea frontului - pentru ploi şi circa 
400 km – pentru ninsori (în anumite cazuri, precipitaţiile se pot manifesta şi în spatele liniei 
frontale pe distanţe de câteva zeci de km). Limitele orizontale ale zonei cu precipitaţii sunt mari 
(300 - 400 km, în funcţie de înclinarea suprafeţei frontale şi de conţinutul în vapori de apă al 
aerului cald), la început căzând ploi sau ninsori slabe care, odată cu apropierea frontului, cresc în 
intensitate. La frontul cald formaţiunile noroase (Ci, Cs) îşi fac apariţia cu circa 800 – 1.000 km 
(chiar şi mai mult), înaintea frontului cald (chiar cu 2 – 3 zile înainte de trecerea frontului), 
respectiv cu circa 300 km înaintea zonei cu precipitaţii. Norii de genul Ci şi Cs se consideră nori 
prevestitori ai acestui tip de front. Înălţimea sistemului noros este diferită, în partea anterioară 
norii ajung la limita troposferei, în timp ce spre partea posterioară (faţă de direcţia de înaintare a 

Aer rece 

Aer cald 

F.C. 

1v
r

 
2 1v v〈
r r

Ci 
Cs 

As 

Ns 

~ 300 km 

~ 800 km 
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frontului) norii ajung doar până la 2 – 3 km. Lăţimea acestor fronturi poate atinge 900 – 1.000 
km. 

Pe hărţile sinoptice fronturile calde se reprezintă convenţional prin linii roşii, însoţite de 
semicercuri de aceeaşi culoare, cu semicercurile îndreptate în sensul de mişcare. 

2. Frontul rece – F.R. - (fig. 2.5) este acela care ia naştere atunci când o masă de aer rece, 
cu viteză mai mare ( 1v

r
), ajunge din urmă o masă de aer cald, ce se deplasează cu viteză mai mică 

( 2 1v v〈
r r

) şi pe care o înlocuieşte. 

 
Fig. 2.5 – Schema secţiunii verticale 
şi orizontale a unui front rece (F.R.) 
 

Aerul rece, pentru că are o 
densitate mai mare, pătrunde ca o 
pană sub masa de aer cald, cu 
densitate mai mică, obligând-o să 
sufere o mişcare ascendentă rapidă. 
Suprafaţa frontală este înclinată 
invers ca la frontul cald şi are o 
pantă mai accentuată decât la cel 
cald. Masa de aer cald suferă o 
urcare intensă, se destinde adiabatic, 
se răceşte, vaporii de apă se 
condensează (şi/sau desublimează) 
şi, în consecinţă, îşi fac apariţia, în general, formaţiuni noroase specifice de genul Stratus (St), 
Altocumulus (Ac) – care nu acoperă tot cerul, iar apoi, nebulozitatea creşte cu participarea norilor 
Cumulonimbus (Cb). 

La început cad ploi sau burniţe slabe care, însă, se transformă rapid în ploi cu intensitate 
mare (averse) ce provin din norii Cumulonimbus şi care au o durată relativ scurtă (3 – 6 ore). Ele 
cad de o parte şi de alta a frontului rece pe o distanţă de circa 70 km, uneori chiar mai mult. 
Întrucât aceste precipitaţii cad concomitent cu trecerea frontului, ele nu pot anticipa trecerea 
frontului. Prevestirea trecerii frontului este realizată de apariţia formaţiunilor noroase specifice 
(Altocumulus lenticularis), cu circa 200 km înaintea liniei frontale (aproximativ 2 – 6 ore). 

Pe hărţile sinoptice fronturile reci se reprezintă convenţional prin linii albastre marcate cu 
triunghiuri de aceeaşi culoare, cu vîrfurile îndreptate în sensul de mişcare. 

Fronturile reci se pot subîmpărţi, în funcţie de viteza lor de deplasare, unghiul de 
înclinare al suprafeţei frontale şi al izobarelor cu frontul propriu-zis şi de modificarea structurii 
verticale, în două categorii: fronturi reci de ordinul I şi de ordinul II. 

3. Frontul staţionar sau cvasistaţionar – F.S. - (fig. 2.6) este acela care separă mase de 
aer cu proprietăţi diferite şi care alunecă concomitent de o parte şi de alta a liniei frontului din 
direcţii contrare şi fără deplasarea liniei frontului (linia frontului este staţionară). 
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F.O. 

F.R. 

F.C. 
 

Fig. 2.6 – Front staţionar (F.S.): a- secţiune orizontală, b – secţiune verticală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste fronturi se manifestă, de obicei, pe axa unor talveguri depresionare înguste situate 

între două regiuni de maxim barometric, masele de aer deplasându-se în lungul izobarelor. 
Acest front se caracterizează prin nori stratiformi, vreme închisă, ceţoasă şi cu precipitaţii 

sub formă de burniţe ce se manifestă pe distanţe de 50 – 100 km de o parte şi alta a liniei 
frontale. 

Pe hărţile sinoptice fronturile staţionare sau cvasistaţionare se reprezintă convenţional 
prin linii marcate cu semicercuri şi triunghiuri alternative de culoare maro. 

După complexitatea zonei de separaţie dintre masele de aer se disting fronturi simple şi 
fronturi ocluse (complexe). Ele rezultă la întâlnirea unui front rece cu unul cald, de obicei în 
partea centrală a unei depresiuni barice. 

Fronturile simple sunt acelea care separă două mase de aer oarecare cu caracteristici 
fizice diferite. 

Fronturile ocluse (complexe, mixte) – F.O. - sunt acelea care separă mai mult de două 
mase de aer şi în care este implicată contopirea unui front rece 
(F.R.) cu un front cald (F.C.), pe care îl ajunge din urmă - fig. 
2.7. 
 
Fig. 2.7 – Front oclus (F.O.) 
 

Aceste fronturi apar, de regulă, în formaţiuni barice 
depresionare şi generează o structură verticală complexă în care 
sunt implicate trei mase de aer: o masă de aer rece (sau foarte 
rece) care se deplasează cu viteză mare, o masă de aer cald care 
este obligată să se deplaseze în aceeaşi direcţie şi o masă de aer 
foarte rece (sau rece) pe a cărei suprafaţă frontală alunecă o masă de aer cald forţată să se 
deplaseze de către prima masă de aer rece (dintre cele două mase de ae rece cea mai rece se 
consideră „foarte rece”). 

Ca şi în cazul fronturilor calde şi reci, frontul oclus influenţează semnificativ vremea. 
Aceasta prezintă un aspect mohorât, cu nori de genuri diferite dispuşi pe mai multe straturi până 
la peste 5 – 6 km înălţime. Iarna, baza norilor poate să coboare până la circa 200 m. 
Caracteristicile precipitaţiilor depind de tipul de front oclus. 

 

Aer cald 

Aer rece 

F.C. 

F.R. 

F.S. 

a. b. 

Aer cald 

Aer rece 



 23

Întrebări: 
1. Care se consideră limita superioară teoretică şi limita reală a atmosferei ? 
2. Ce se înţelege prin atmosferă omogenă ? 
3. Cum se poate determina masa atmosferei ? 
4. Cum este distribuită masa atmosferi în altitudine ? 
5. Care este compoziţia procentuală a principalelor gaze ale aerului ? 
6. Care este compoziţia procentuală a principalelor gaze din sol ? 
7. Care sunt principalele caracteristici fizice ale troposferei ? 
8. Care sunt principalele caracteristici fizice ale stratosferei ? 
9. Care sunt principalele caracteristici fizice ale mezosferei ? 
10. Care sunt principalele caracteristici fizice ale termosferei ? 
11. Care sunt principalele caracteristici fizice ale exosferei ? 
12. Să se definească masele de aer. 
13. Daţi exemple de clasificări ale maselor de aer. 
14. Care sunt principalele caracteristici ale unui front cald ? 
15. Care sunt principalele caracteristici ale unui front rece ? 
16. Sunt fronturile staţionare şi ocluse ? 
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Capitolul 3 
 

Factorii care determină evoluţia stării timpului şi geneza diferitelor tipuri de climă 
 
 

Cuvinte cheie: factori genetici ai climei, radiaţie solară directă, difuză, globală, reflectată, netă, 
circulaţia generală atmosferică. 

 
Obiective: 

- Cunoaşterea factorilor genetici ai climei: radiaţia solară, starea suprafeţei subiacente, 
circulaţia generală a atmosferei; 

- Înţelegerea diferitelor tipurilor de radiaţii care se manifestă la nivelul suprafeţei terestre; 
- Cunoaşterea modului în care atmosfera influenţează propagarea radiaţiei solare; 
- Analizarea variaţiei zilnice şi anuale a radiaţiei solare; 
- Cunoaşterea efectelor radiaţiei solare asupra plantelor. 
 

Rezumat: 
 Regimul radiativ (cu diversele tipuri de radiaţii ce se manifestă la nivelul suprafeţei terestre) şi 

factorii fizico-geografici tereştri (dar şi cei antropici) foarte variaţi determină valorile parametrilor 
meteorologici, ceea ce explică existenţa unei multitudini de stări ale timpului, modificarea acestora în 
timp şi spaţiu (variaţii periodice şi neperiodice), precum şi diferitele tipuri de climă. Radiaţiile solare 
exercită acţiuni şi efecte asupra plantelor în funcţie de proprietăţile lor spectrale. 

Sinteza tuturor acestor valori la un moment dat sau pe un număr mare de ani, reflectate în evoluţia 
vremii, respectiv, în geneza diverselor tipuri de climă, sunt rezultatul interacţiunii a trei factori principali 
numiţi, din aceste motive, factori genetici ai climei: radiaţia solară, starea suprafeţei subiacente 
atmosferei (natura şi starea solului, reliful, îmbrăcămintea vegetală) şi circulaţia generală a atmosferei. 

 
 
3.1 Radiaţia solară 
 
3.1.1 Soarele şi spectrul radiaţiei solare. 
 
Radiaţia solară este principalul factor genetic al stării timpului şi al diferitelor tipurilor de 

climă, întrucât furnizează energie necesară desfăşurării şi menţinerii acestora. 
Izvorul energiei solare îl constituie reacţiile termonucleare, care constau în principal din 

fenomenul de fuziune nucleară a unor nuclee de elemente uşoare în nuclee ale unor elemente mai 
grele. Se consideră că cele două grupe de reacţii termonucleare sunt reprezentate de ciclul 
hidrogen – heliu, numit şi ciclul Bethe (~ 90 %) şi ciclul carbon - azot (~ 10 %). Reacţia 
corespunzătoare primului ciclu, scrisă într-o formă concentrată, este: 

4 E32e2HeH 0
0

0
1

4
2

1
1 ∆+γ+ν++→ +        (3.1) 

Reacţiile termonucleare sunt puternic exoenergetice, ceea ce explică temperaturile extrem 
de ridicate din Soare, la suprafaţa sa înregistrndu-se 6000 K. 

Activitatea Soarelui este reprezentată de totalitatea fenomenelor şi proceselor variabile 
spaţio-temporal care se desfăşoară în straturile superioare ale Soarelui (fotosferă şi atmosfera 
solară). Un loc important în evaluarea activităţii solare revine zonelor reci ale fotosferei, 
reprezentate de pori şi, în principal, petelor solare, ambele structuri apărând mai întunecate decât 
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restul suprafeţei fotosferei. Măsurătorile şi calculele au arătat că în activitatea Soarelui există o 
anumită ritmicitate grosieră, cu o perioada de circa 11 ani (11,5 ani), pe parcursul căreia apar 
anumite perturbaţii, reprezentate de „furtuni solare”. 

Toate aceste variaţii ale activităţii solare, precum şi furtunile solare asociate se resimt la 
nivelul Pământului, direct şi indirect, sub diferite forme, iar cunoaşterea acstei variaţii poate 
oferii date utile privind elaborarea prognozei pe lungă durată. 

Energia solară se propagă în spaţiu sub formă de radiaţii (energie radiantă), care pot fi 
clasificate în două categorii: corpusculară şi electromagnetică. 

Radiaţia corpusculară este un flux de plasmă care conţine electroni, protoni, neutroni, 
particule α, ioni (de C, N, O, şi ai unor elemente mai grele) ce se deplasează cu viteze de 250 – 
500 km/s (dar care pot atinge circa 1.000 km/s, cu densitate şi energie mare în perioadele de 
„Soare activ”) şi care, într-un cuvânt, formează aşa-numitul „vânt solar”. Aceste particule, în 
majoritate încărcate electric, atunci când ajung în apropierea Pământului (după circa 1 – 4 zile), 
sunt deviate de câmpul magnetic terestru spre polii magnetici, iar în atmosfera înaltă, determină 
fenomene de ionizare a gazelor rarefiate şi de formare a aurorelor polare. 

Radiaţiile electromagnetice sunt unde electromagnetice cu un spectru foarte larg şi ale 
căror lungimi de undă sunt cuprinse între 10–13 şi 106 m, ce cuprind mai multe intervale spectrale. 
Cunoaşterea diferitelor intervale spectrale şi a distribuţiei energetice în funcţie de lungimea de 
undă (sau frecvenţă) permite o mai bună înţelegere a acţiunii şi efectelor termice, fotochimice şi 
biologice produse la nivelul organismelor vii. 

Principalele intervale spectrale sunt: 
1. Undele radio, din cadrul câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă, cuprind:  
- undele lungi cu lungimile de undă cuprinse între 103 – 106 m; 
- undele medii  (200 – 103 m); 
- undele scurte (20 – 200 m); 
- unde ultra scurte (0,5 – 20 m). 
2. Microundele cu lungimile de undă cuprinse între 0,1 mm – 0,5 m. 
3. Radiaţiile I.R. cuprinnd următoarele subdomenii: 
- radiaţii I.R apropiate (λ: 0,76 – 5 µm); 
- radiaţii I.R medii/intermediare (λ: 5 – 30 µm); 
- radiaţii I.R îndepărtate (λ: 30 – 1000 µm). 
4. Radiaţiile vizibile cuprind următoarele subdiviziuni (culori): 
- roşu (640 – 760 nm), 
- portocaliu (585 – 640 nm), 
- galben (560 – 585 nm), 
- verde (490 – 560 nm), 
- albastru (460 – 490 nm), 
- indigo (430 – 460 nm), 
- violet (390 – 430 nm). 
Din punct de vedere al fotosintezei, studiile spectrale au indicat faptul că radiaţiile cu 

lungimea de undă cuprinsă între 400 şi 700 nm reprezintă radiaţia activă fotosintetic (P.A.R. – 
„Photosynthetically Active Radiation”). Acestor radiaţii le corespund aproximativ 50 % din 
energia radiaţiei solare care ajunge pe suprafaţa solului. Intervalul spectral cuprins între 200 şi 
800 nm reprezintă radiaţiile active morfogenetic (M.A.R. – „Morphogenetically Active 
Radiation”). 

5. Radiaţiile U.V. cuprind următoarele subdomenii: 
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- radiaţii U.V. apropiat (300 – 400 nm); 
- radiaţii U.V. mediu (200 – 300 nm); 
- radiaţii U.V. îndepărtat sau de vid (100 – 200 nm); 
- radiaţii U.V. extrem (10 – 100 nm). 
6. Radiaţii X sau roentgen (0,01 µm – 10-2 Å). 
7. Radiaţii gama (10– 3 – 10– 2 Å). 
Radiaţiile U.V.- mediu, îndepărtat şi extrem, precum şi radiaţiile X şi γ emise de Soare 

sau provenind din spaţiul cosmic sunt absorbite de atmosferă şi nu mai ajung pe suprafaţa 
terestră. 

Organismele vii au o temperatură, în general, puţin peste 300 K, ceea ce le face capabile 
să emită o radiaţie de corp negru cu un maxim în I.R. 

La limita superioară a atmosferei valoarea densităţii fluxului solar (energia solară primită 
la incidenţă normală de unitatea de suprafaţă plană în unitatea de timp, iradierea solară) – 
constanta solară - are o valoare medie de I0 = 1,98 cal·cm-2

·min-1 = 1.374 W/m2 (1 cal·cm-2
·min-1 

= 697,93 W·m-2). 
 
3.1.2 Factorii care determină energia radiantă solară la limita superioară a atmosferei 
 
La limita superioară a atmosferei variaţia energiei radiante solare este determinată de 

modificarea: duratei insolaţiei (durata inegală a zilelor şi nopţilor), unghiului de incidenţă al 
radiaţiei solare faţă de suprafaţa orizontală (oblicitatea diferită a razelor solare în timpul zilei şi 
al anului) şi distanţei Pământ – Soare. La aceşti factori se adaugă forma de geoid de rotaţie a 
Pământului şi înclinarea axei sale de rotaţie faţă de planul eclipticii. 

1. Durata insolaţiei (lungimea zilei) reprezintă intervalul de timp cât o suprafaţă 
recepţionează direct radiaţiile solare, adică timpul cât Soarele este prezent pe bolta cerească 
deasupra orizontului. 

La ecuator ziua este egală cu noaptea tot timpul anului, însă, pentru orice altă locaţie, ziua 
este egală cu noaptea doar la cele două echinocţii (21 martie şi 23 septembrie). În aceste 
momente, la amiază Soarele trece la zenit, când razele sale cad perpendicular pe o suprafaţă 
orizontală. În celelalte zile ale anului Soare nu mai ajunge la zenit. 

Odată cu creşterea latitudinii geografice durata zilei creşte. Astfel, în perioada 
corespunzătoare verii din emisfera nordică, la ecuator durata zilei este de 12 ore, la tropice este 
de 13 ore şi 12 min., la latitudini temperate durata iluminării creşte la 15 ore şi 30 min. (în ziua 
solstiţiului de vară), la cercul polar (66 0 33 ’) lungimea zilei este de 24 de ore (o zi), la 70 0 
latitudine iluminarea durează este de 2 luni, iar la poli 6 luni (zi continuă). 

La Polul Nord Soarele răsare pe 21. III - ziua echinocţiului de primăvară (când Soarele 
răsare exact la est şi apune exact la vest) şi descrie un cerc complet pe linia orizontului, apoi, pe 
22. III mai descrie odată linia orizontului, dar un pic mai sus pe bolta cerească, ş.a.m.d. până în 
ziua solstiţiului de vară, când ajunge cel mai sus pe bolta cerească, însă, la o înălţime deasupra 
orizontului de numai 23 0 27 ’. În continuare, în mod asemănător, descrie traiectorii circulare pe 
bolta cerească dar coboară treptat în fiecare zi, până în ziua echinocţiului de toamnă (când ajunge 
la linia orizontului şi o parcurge inegral), după care începe noaptea polară, pe parcursul celorlalte 
6 luni. În emisfera sudică (unde, în aceeaşi perioadă este iarnă) variaţia duratei zilelor şi nopţilor 
este inversă. 
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Rezultă că energia solară recepţionată de Pământ la limita superioară a atmosferei va fi cu 
atât mai mare cu cât lungimea zilei va fi mai mare. Această cantitate de energie este, însă, 
influenţată de următorii doi factori (înclinaţia razelor solare şi distanţa Pământ – Soare). 

2. Unghiul de incidenţă (înclinaţia) a razelor solare. Legea lui Lambert (legea 
cosinusului). Acest factor explică faptul că, pe o suprafaţă orizontală (la limita superioară a 
atmosferei sau la nivelul suprafeţei terestre), energia solară recepţionată sub un unghi oarecare 
este mai mică decât la incidenţă normală. 

Legea lui Lambert (legea înclinaţiei razelor) are forma: 
φ0’ = φ0·cos z = φ0·sin h      (3.2) 

unde φ0’ este densitatea de flux corespunzătoare suprafeţei orizontale, φ0 este densitatea de flux 
radiativ corespunzătoare incidenţei normale, z – unghiul de distanţă zenitală, iar h – unghiul de 
înălţime a Soarelui faţă de orizontul locului. 

Legea arată că densitatea de flux de energie radiantă care cade pe o suprafaţă orizontală 
este proporţională cu cosinusul unghiului de distanţă zenitală (numită, de aceea, legea 
cosinusului unghiului de incidenţă) sau cu sinusul unghiului de înălţime a Soarelui deasupra 
orizontului locului. Din această lege se observă că, pe o suprafaţă orizontală, odată cu creşterea 
lui h (respectiv, scăderea unghiului de incidenţă z), are loc o creştere a cantităţii de energie solară 
recepţionată de suprafaţă (lărgirea fasciculului de raze care cade pe aceeaşi suprafaţă) şi invers. 

Variaţia celor două unghiuri are loc, atât în cursul zilei (determinând variaţia diurnă a 
radiaţiei solare), al anului (determinând variaţia anuală a radiaţiei solare), cât şi cu latitudinea 
geografică, ceea ce antrenează modificări corespunzătoare ale radiaţiei solare. 

În cursul zilei, la apus şi răsărit unghiul h este foarte mic şi, astfel, energia radiantă solară 
înregistrată pe o suprafaţă orizontală este foarte mică. Dimpotrivă, la amiază Soarele se 
caracterizează printr-un unghi h maxim (când astrul trece la meridianul locului) şi, deci, energia 
solară este maximă. 

În cursul anului, pentru acelaşi loc şi oră din zi, unghiul h se modifică în funcţie de 
momentul din an, fiind mai mare în anotimpul cald decât în cel rece (în emisfera nordică). 
Aceasta explică (împreună cu durata insolaţiei), faptul că vara se primeşte mai multă energie 
solară decât iarna. 

Variaţia cu latitudinea geografică a radiaţiei solare arată că, odată cu creşterea latitudinii 
(pentru aceeaşi zi şi oră) scade valoarea unghiului de înălţime a Soarelui deasupra orizontului 
locului, ceea ce conduce la o diminuare a energiei radiante solare înregistrată pe o suprafaţă 
orizontală. Se disting mai multe situaţii şi anume: 

la ecuator, Soarele trece de două ori prin zenit (h =  90 0 - valoare maximă; z = 0) la cele 
două echinocţii la ora 12, iar în restul anului h < 90 0 (z creşte la 23 0 27 ’ la solstiţii); 

- pentru localităţile situate între ecuator şi tropice (23 0 27 ’) Soarele se găseşte la zenit de 
două ori pe an la două date care se apropie între ele; 

- la tropicul racului (tropicul de nord) Soarele este la zenit o dată pe an în ziua solstiţiului 
de vară, la ora 12, iar dincolo de tropice Soarele nu mai ajunge la zenit niciodată în cursul anului, 
iar razele solare nu mai cad perpendicular pe o suprafaţă orizontală (cazul ţării noastre); 

- la 45 0 latitudine, Soarele este situat cel mai sus pe bolta cerească (h = 68 0 27’; z = 21 0 
33’- valoare minimă) în ziua solstiţiului de vară la ora 12; 

- pentru localităţile situate pe cercul polar (66 0 33’) ziua este egală cu noaptea la cele 
două echinocţii, Soarele nu trece la zenit, lungimea zilei crescând de la echinocţiul de primăvară 
până la solstiţiul de vară, când Soarele coboară la orizont, dar nu apune. Lungimea zilei de la 
această latitudine are 24 de ore. 
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- la Polul Nord, Soarele ajunge la cel mult 23 0 27 ’ deasupra orizontului tot în ziua 
solstiţiului de vară (în acest moment al anului, la Polul Sud Soarele se găseşte sub linia 
orizontului, în timpul nopţii polare australe). De la echinocţiul de primăvară până la cel de 
toamnă Soarele rămâne continuu pe bolta cerească. 

3. Distanţa Pământ – Soare. Legea lui Kepler (legea distanţelor). În cursul rotaţiei anuale 
pe orbită în jurul Soarelui, Pământul îşi modifică distanţa faţă de principala sa sursă de energie 
(cu aproximativ 5·106 km), ceea ce influenţează cantitatea de energie radiantă ce ajunge la limita 
superioară a atmosferei şi, implicit, la sol. 

Pentru stabilirea dependenţei densităţii 
fluxului radiant de energie în funcţie de distanţă se 
consideră o sursă (izvor) de energie (S) şi două 
suprafeţe sferice concentrice cu raze diferite (R1 < 
R2) – fig. 3.1. 

 
Fig. 3.1 – Variaţia densităţilor fluxurilor de 
energie radiantă (φ1, φ2) pe două elemente de arie 
- aparţinând de două suprafeţe sferice 
concentrice, în funcţie de distanţa (razele R1, 
respectiv R2) faţă de o sursă de radiaţii (S) 

 
Energia emisă de sursă se va distribui pe 

cele două suprafeţe (A1 < A2) sub un unghi solid 
de 4π sr. Deoarece ambele suprafeţe vor primi 
acelaşi flux de energie radiantă, atunci: Φ1 = Φ2. Dacă se ţine cont de densităţile de flux 
corespunzătoare (φ1, φ2), rezultă: 

φ1·A1 = φ2·A2                      (3.3) 
sau: 

φ1·4πR1
2 = φ2·4πR2

2       (3.4) 
sau: 
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Relaţia (2.5) reprezintă legea lui Kepler sau legea distanţelor. Ea arată că densitatea de 
flux radiant solar este invers proporţională cu pătratul distanţei dintre sursa radiantă (Soarele) şi 
suprafaţa normală care o primeşte (Pământul). 

Din punctul de vedere al energiei recepţionate de către Pământ, această lege permite 
obţinerea unor concluzii. 

În emisfera nordică, la începutul lunii 
ianuarie (1 – 4 ianuarie) Pământul se află cel 
mai aproape de Soare (la periheliu). Ar trebui, 
deci, ca energia radiaţiei solare să fie cu circa 
7 % (mai exact 6,7 %) mai mare decât la 
începutul lui iulie (când Soarele este la afeliu). 
Deşi energia este crescută, în această perioadă 
în emisfera nordică este iarnă (fig. 3.2), 
întrucât ceilalţi doi factori acţionează 
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predominant în sens opus (durata insolaţiei este mică, iar înclinarea radiaţiilor este mare). 
În emisfera sudică (unde anotimpurile sunt inversate faţă de emisfera nordică), în aceeaşi 

perioadă este vară, pentru că Pământul se află cel mai aproape de Soare, iar ceilalţi doi factori 
acţionează în acelaşi sens (deci, în final, toţi cei trei factori acţionează în acelaşi sens). Astfel, ar 
fi de aşteptat ca temperaturile din vara australă să fie mai mari decât cele corespunzătoare verii 
boreale. 
 
Fig. 3.2 – Înclinarea radiaţiei solare faţă de Pământ în timpul iernii nordice (partea haşurată 
reprezintă suprafaţa terestră care nu este iluminată de Soare) 
 

Totuşi, paradoxal, regimurile termice al verilor celor două emisfere sunt comparabile, 
fapt explicat prin predominarea apei (mări şi oceane) în emisfera sudică. Apa se caracterizează 
prin constante termice mari (valori mai mari ale căldurii specifice şi conductivităţii termice decât 
ale uscatului), ceea ce implică cantităţi mari de căldură absorbite şi transportate în comparaţie cu 
uscatul. 

 
3.1.3 Atenuarea radiaţiilor solare la străbaterea atmosferei. Legea lui Bouguer 
 
De la limita superioară a atmosferei până la suprafaţa Pământului radiaţia solară este 

influenţată de însăşi atmosfera terestră. În timpul traversării atmosferei, radiaţia solară suferă 
transformări şi influenţe atât cantitative – prin scăderea intensităţii sale (fenomen numit şi 
extincţie, guvernat de legea lui Bouguer), cât şi calitative – prin schimbarea compoziţiei 
spectrale, ca urmare a fenomenelor de reflexie, refracţie, absorbţie, difuziune optică şi 
interferenţă. 

Cu cât lungimea drumului parcurs de către radiaţia solară (grosimea coloanei de aer) este 
mai mare, cu atât extincţia ei este mai mare, la incidenţa oblică parcursul prin atmosferă fiind 
mai lung decât la incidenţă normală. Întrucât atenuarea radiaţiei solare depinde de lungimea de 
undă, la străbaterea atmosferei, radiaţia îşi modifică densitatea fluxului şi compoziţia sa 
spectrală. Fenomenul  este descris de legea lui Bouguer, adică: 

φλ = φλ0·τλ
ε        (3.6) 

unde φλ este densitatea fluxului radiaţiei solare la incidenţă normală la nivelul suprafeţei terestre, 
φλ0 - densitatea fluxului radiaţiei solare la incidenţă normală la limita atmosferei (constanta 
solară), τλ - coeficientul de transparenţă monocromatică al atmosferei, ε - masă atmosferică 
relativă (grosimea relativă a stratului de aer sau număr de mase atmosferice) – fig. 3.3. 

Pentru distanţe zenitale mici se poate face abstracţie de curbura Pământului şi atmosferei, 
ceea ce revine la a scrie că: 

1 1
sec cos

cos sinh
z ech

z
ε = = = =        (3.7) 

Pentru cazul incidenţei normale a radiaţiei solare pe suprafaţa Pământului, pentru 
radiaţiile policromatice, legea lui Bouguer devine: 

φ = φ0·τ
sec z = φ0·τ

cosec h      (3.8) 
Dacă suprafaţa solului este orizontală, iar radiaţiile solare ajung oblic faţă de aceasta, 

atunci, ţinând cont de legea lui Lambert (φ = φ0·cos z = φ0·sin h), se obţine expresia insolaţiei: 
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 φ’ = φ0·τ
sec z
·cos z = φ0·τ

cosec h
·sin h     (3.9) 

Această relaţie permite calcularea 
atenuării radiaţiei solare de către 
atmosferă, densitatea de flux solar pe o 
suprafaţă orizontală depinzând de două 
ori de z, respectiv de h. 

 
Fig. 3.3 – Schema parcursului 

prin atmosferă a două fascicule de 
radiaţii solare, la incidenţă normală şi 
înclinat faţă de o suprafaţă orizontală 
(m0 şi m – masa atmosferei în cele două 
situaţii) 

 
La latitudinile ţării noastre 

valoarea lui φ este de circa 1,3 
cal/m2·min. 

Totodată, această lege explică evoluţia diurnă şi anuală a radiaţiei solare directe, precum 
şi modificarea compoziţiei sale spectrale. Astfel, la apus şi răsărit, atunci când razele solare au de 
străbătut o masă atmosferică maximă, energia radiantă înregistrată pe o suprafaţă de sol 
orizontală este mică. 

 
3.1.4 Influenţa atmosferei asupra radiaţiilor solare 
 
După cum s-a menţionat în deschiderea paragrafului anterior, la interacţiunea cu 

atmosfera, radiaţia solară suferă influenţe din partea fenomenelor de reflexie, refracţie, absorbţie 
şi difuzie optică. 

Reflexia, în general, este fenomenul fizic de schimbare a direcţiei de propagare la 
incidenţa radiaţiilor pe o suprafaţă, radiaţiile întorcându-se în mediul de unde au provenit. 

Capacitatea de reflexie a undelor electromagnetice de către diferitele corpuri este 
apreciată în meteorologie prin intermediul albedoului (A) şi definit, de regulă, ca raportul 
procentual dintre fluxul radiaţiei reflectate de un corp şi fluxul radiaţiei incidente pe suprafaţa 
corpului respectiv, adică: 
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Capacitatea de reflexia a corpurilor depinde de lungimea de undă a radiaţiilor incidente, 
unghiul de înălţime a Soarelui deasupra orizontului (intensitatea reflexiei creşte atunci când 
valoarea unghiul scade), natura suprafeţei reflectante şi de proprietăţile ei fizico-chimice (grad de 
rugozitate, structură fizică, culoare, compoziţie chimică, densitatea şi talia îmbrăcăminţii 
vegetale a solului etc.). În aerul atmosferic reflexia se produce pe suprafaţa norilor (a picăturilor 
de apă şi gheaţă din alcătuirea lor) şi a particulelor aflate în suspensie în aer (dimensiunile 
particulelor trebuie să fie mult mai mari decât lungimea de undă a radiaţiilor). Albedoul 
suprafeţelor acvatice depinde de gradul de agitaţie al acesteia, gradul de transparenţă al apei şi de 
înclinarea razelor solare în raport cu suprafaţa respectivă. 

Variaţia albedoului în funcţie de lungimea de undă explică culoarea obiectelor 
înconjurătoare. Culoarea albastru-verzuie a apelor este rezultatul pătrunderii radiaţiilor verzi şi 
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albastre în stratul de la suprafaţa apei, urmată apoi de difuzia şi reflexia acestora. În schimb, o 
apă tulbure, cu un conţinut ridicat de suspensii, reflectă radiaţiile într-o proporţie mai mare decât 
o apă limpede. 

Albedoul suprafeţei terestre depinde de natura şi proprietăţile fizice ale solului (culoare, 
umiditate, compoziţie chimică, gradul de prelucrare şi fertilizare), unghiul de înclinare al 
radiaţiei solare incidente (un unghi mic de înălţime deasupra orizontului determină o reflexie mai 
însemnată decât dacă Soarele se apropie de zenit), natura, felul şi dimensiunile învelişului 
vegetal, gradul de acoperire cu zăpadă, sezon, moment din zi şi altele. 

Majoritatea rocilor, nisipul, solul şi vegetaţiei reflectă în medie între 10 % şi 30 % din 
radiaţia solară vizibilă incidentă, albedoul solurilor umede fiind mai mic decât al celor uscate. În 
schimb, în I.R.- apropiat albedoul frunzelor şi al vegetaţiei poate ajunge la 60 %. Un sol cu un 
albedo mic determină temperaturi ridicate în cursul zilei, aspect favorabil în zonele reci, dar 
nefavorabil în regiunile reci. 

O suprafaţă umedă reflectă mai puţin pentru că ea absoarbe radiaţiile în proporţie mai 
mare decât una uscată, aspect important în modificarea regimului termic al suprafeţelor irigate. 

Sunt reflectate în special radiaţiile verzi – cea cu λ = 550 nm (ceea ce explică culoarea 
majorităţii frunzelor verzi) şi radiaţiile I.R. (pentru a proteja plantele de supraîncălzire). Reflexia 
radiaţiilor albastre şi roşii este mică, pentru că aceste lungimi de undă sunt absorbite puternic de 
culturi. De exemplu, pentru o cultură de soia se apreciază că radiaţiile reflectate din domeniul 
vizibil reprezintă  5 %, iar cele din I.R.- apropiat de 50 %. 

Pădurile au un albedo mai mic decât terenurile acoperite cu vegetaţie cultivată. 
Gradul de rugozitate al suprafeţei pe care ajunge radiaţia solară poate determina mai 

multe tipuri de reflexie (fig. 3.4). 
 
Fig. 3.4 – Diferite tipuri de reflexie: (a) – 
reflexie direcţionată, (b) – reflexie difuză, 
(c) – reflexie combinată (după Gates, 
1980) 
 

Reflexia direcţionată (speculară) 
se produce, de exemplu, pe zăpadă, 
gheaţă sau pe suprafeţe uniforme (cu 
rugozitate mică) şi pentru înălţimi mici 
ale Soarelui deasupra orizontului. În 
marea majoritate a cazurilor suprafaţa solului determină o reflexie difuză, când radiaţiile 
incidente sunt distribuite uniform în toate direcţiile. 

Refracţia, în general, este fenomenul de modificare a vitezei şi direcţiei de propagare a 
unei radiaţii (radiaţiei solare) la trecerea dintr-un mediu în alt mediu, cu proprietăţi optice diferite 
de ale primului. Devierea se manifestă ca urmare a neomogenităţii densităţii aerului atmosferic 
(produsă de diferite cauze, îndeosebi de natură termică), care conduce la modificarea indicelui de 
refracţie. 

Devierea razelor respectă următoarele legi ale refracţiei: 
1). Raza incidentă, raza refractată şi normala la suprafaţa de separaţie a celor două medii 

sunt situate în acelaşi plan; 

a b 

c 
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2). Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi sinusul unghiului de refracţie este 
constant şi egal cu indicele de refracţie al mediului al doilea faţă de primul, adică: (sin i/sin r) = 
= n21 (unde n21 este indicele de refracţie al mediului al doilea în raport cu primul). 

La trecerea radiaţiilor dintr-un mediu mai puţin dens într-unul mai dens se produce o 
scădere a vitezei de propagare şi o apropiere a radiaţiilor faţă de normala trasată în punctul de 
incidenţă. Dimpotrivă, dacă propagarea se face dintr-un mediu mai dens spre unul mai puţin 
dens, atunci viteza radiaţiilor creşte, iar radiaţiile emergente se depărtează de normală. 

Se disting, în principal, două cazuri de refracţie atmosferică (terestră) care conduc la 
deplasări aparente diferite ale obiectelor îndepărtate faţă de observator, ca urmare a dependenţei 
proprietăţilor de refracţie ale aerului de temperatura straturilor străbătute şi, deci de densitatea 
acestora. Cu cât temperatura aerului va fi mai mare, cu atât razele luminoase se vor depărta faţă 
de normală. Imaginile observate pot să fie simple sau multiple, drepte sau răsturnate, mărite sau 
micşorate pe verticală. 

- Mirajul superior se manifestă atunci când densitatea aerului scade cu creşterea 
altitudinii (ρ ~ 1 / h), iar indicele de refracţie scade cu înălţimea (situaţie întâlnită, de exemplu, 
dimineaţa într-un strat de aer din vecinătatea oceanului). În acest caz, razele de lumină provenite 
de la surse îndepărtate faţă de observator capătă o traiectorie ce prezintă o concavitate orientată 
spre suprafaţa pământului ca urmare a refracţiilor multiple pe straturi cu indici de refracţie 
diferiţi (curbă de refracţie). În acest caz, un obiect real va apărea observatorului sub forma unei 
imagini aparente situată la o înălţime mai mare decât cea reală (fig. 3.5).  

 
Fig. 3.5 – Schema mirajului superior - 
devierea razelor de lumină prin refracţie se 
face într-un strat în care densitatea aerului 
(ρ) variază invers proporţional cu 
altitudinea  (h) 
 

Această modificare aparentă a 
poziţiei unui obiect se explică prin faptului 
că ochiul uman vede în prelungirea ultimei 
raze de lumină. 

Acest tip de refracţie (mirajul 
superior), explică discul aparent mai mare al Lunii şi Soarelui la apus şi răsărit, precum şi faptul 
că aceste corpuri cosmice sau alte obiecte pot fi văzute la linia orizontului, chiar dacă ele, în 
realitate, se găsesc sub această linie, la distanţe mari faţă de observator. Aceasta face ca limita 
vizibilităţii maxime reale, numită orizont vizibil, să se situeze în altă poziţie (mai coborâtă) decât 
orizontul geometric al observatorului. 

Fenomenul se produce, adesea, în sezonul rece, la latitudini mari, deasupra suprafeţelor 
de gheaţă sau zăpadă, când se pot observa obiecte situate sub linia orizontului (de exemplu, 
luminile oraşelor etc.) sau în condiţiile existenţei unei inversiuni termice. Imaginile obiectelor 
apar drepte sau răsturnate şi pot fi mai mari, egale sau mai mici decât obiectul. Miraje superioare 
răsturnate se observă mai ales în mările polare. 

- Mirajul inferior se manifestă atunci când densitatea aerului creşte cu creşterea 
altitudinea (ρ ~ h) – temperatura aerului scade puternic cu înălţimea şi razele de lumină 
provenind de la obiecte mult mai îndepărtate de orizontul vizibil. Ca urmare a refracţiilor 
succesive, lumina se propagă după o traiectorie cu convexitatea orientată spre suprafaţa 
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pământului, urmată, la un moment dat, de o reflexie totală (când razele de lumină întâlnesc un 
strat de aer mai puţin dens, iar incidenţa s-ar face sub un unghi mai mare decât unghiul limită). 
Ca urmare, un observator terestru va percepe o imagine virtuală care poate fi dreaptă sau 
răsturnată.  

Mirajul inferior se produce cel mai frecvent, iar imaginile aparente ale obiectelor reale 
provin dintr-o poziţie situată la o înălţime mai mică decât cea reală (fig. 3.6). 
 
Fig. 3.6 – Schema mirajului 
inferior - devierea razelor de 
lumină prin refracţie se face într-
un strat în care densitatea aerului 
(ρ) variază direct proporţional cu 
altitudinea  (h) 
 

O astfel de situaţie se 
întâlneşte de cele mai multe ori la 
latitudini mici şi medii în sezonul 
cald deasupra unor suprafeţe încălzite, când gradientul termic vertical al aerului de lângă sol este 
foarte mare. În aceste cazuri (de exemplu, şosele cu suprafaţa foarte caldă, dar şi deşerturi, plaje, 
stepe, apa mării etc), întrucât indicele de refracţie al aerului mai cald este mai mic faţă de cel al 
straturilor învecinate de deasupra, razele de lumină se refractă în straturi cu indici de refracţie tot 
mai mici până ajung să se reflecte total spre ochiul observatorului. În consecinţă, şoselele 
(deşerturile, stepele etc.) cu suprafaţa înfierbântată vor lăsa impresia că sunt umede la o anumită 
distanţă în faţa observatorului.  

Razele de lumină albastre provenite de la bolta cerească sunt înclinate astfel încât, 
aparent, lasă senzaţia că vin dinspre suprafaţa terestră. În acest caz, un obiect real va apărea ca o 
imagine la o înălţime mai mică decât în realitate, ca şi când obiectul s-ar reflecta pe suprafaţa 
unei ape albastre liniştite. 

Apariţia mirajelor pe mare poate constitui un indiciu al unei schimbări apropiate a vremii, 
din cauza distribuţiei verticale anormale a densităţii aerului 

Absorbţia radiaţiilor solare. Absorbţia, în general, este fenomenul de micşorare a 
intensităţii unei radiaţii incidente la traversarea unui mediu. Absorbţia  radiaţiilor 
electromagnetice este un proces complex care implicată captarea fotonilor şi tranziţia aproape 
simultană a moleculei din starea iniţială într-una finală cu energie mai mare. Prin absorbţie se 
produce o modificare a structurii spectrului radiaţiei în funcţie de capacităţile absorbante 
(selective sau neselective) ale componentelor mediului interpus în calea radiaţiilor (atomi, 
molecule, particule) şi o transformare a energiei incidente în altă formă de energie (calorică, 
mecanică, electrică etc.). În atmosferă, absorbţia selectivă sau neselectivă a radiaţiilor solare se 
face la nivelul moleculelor gazelor aerului şi particulelor aflate în suspensie. 

Micşorarea cantităţii de energie radiantă (solară), după ce străbate un strat cu proprietăţi 
absorbante, se face în conformitate cu legea lui Lamber, adică: 
  φλ = φλ0·e

-ax        (3.11) 
unde φλ este densitatea fluxului de energie radiantă pentru o lungime de undă dată după ce a 
străbătut un strat de grosime x, φλ0 – densitatea fluxului de energie radiantă respectivă incidentă 
pe stratul considerat, a – coeficientul de absorbţie al stratului (atmosferei), a cărui valoare 
depinde de lungimea de undă (fig. 3.7). 
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Fig. 3.7 – Schema scăderii densităţii de flux radiativ la 
traversarea unui strat absorbant de grosime x 
 
Legea lui Lambert arată că densitatea de flux de energie scade 
în progresie geometrică atunci când grosimea stratului creşte 
în progresie aritmetică. Legea se poate folosi pentru descrierea 
atenuării radiaţiei în atmosferă, în aer, apă şi, totodată, 
aproximează atenuarea radiaţiilor printr-o frunză şi printr-un 
înveliş vegetal. 

Absorbţia radiaţiilor de către atmosferă se face 
selectiv, în funcţie de lungimea de undă, deoarece numai anumite radiaţii sunt absorbite de către 
componenţii atmosferei. În consecinţă, spectrul de absorbţie al atmosferei va prezenta linii şi 
benzi de absorbţie. 

Ozonul (O3) se găseşte, în majoritate,  în ozonosferă (5 – 10 ppm), cu un maxim de 
concentraţie în jurul altitudinii de 25 km şi absoarbe, în principal, radiaţii din domeniul U.V. 
începând cu lungimi de undă λ < 0,29 – 0,30 µm (între 0,200 µm şi 0,320 µm – banda Hartley cu 
un spectru, îndeosebi, continuu), cu un maxim pentru λ = 0,255 µm (la altitudinea de 40 km – 
valoare care corespunde cu adâncimea de penetrare pentru acest interval spectral), dar şi între 
0,320 – 0,360 µm (banda Huggins). Ozonul asigură, astfel, micşorarea cantităţii de radiaţii U.V. 
care ajunge pe Pământ, având un rol protector pentru lumea vie. Ozonul mai prezintă absorbţii în 
vizibil pentru λ = 0,600 µm (banda Chappuis, mai intensă în portocaliu şi roşu, între 0,430 şi 
0,750 µm) şi în I.R., pentru λ = 4,8 µm şi între 9 şi 10 µm – benzile Angström (cu un maxim al 
absorbţiei în I.R. pentru λ = 9,6 µm). 

Oxigenul (O2) absoarbe selectiv, în principal, radiaţiile cu λ < 0,185 – 0,200 µm, în 
domeniul U.V. (benzile Herzberg şi Schumann - Runge), transformându-se în ozon, cu un 
maxim pentru radiaţiile cu λ = 0,155 µm. Oxigenul mai absoarbe şi în două benzi situate în 
domeniul vizibil al spectrului (λ = 0,687 µm şi λ = 0,759 µm, în roşu), precum şi în domeniul 
I.R. pentru radiaţiile λ = 6 – 8,5 µm şi λ = 18 µm. 

Azotul (N2), prin absoarbţia radiaţiilor X cu λ < 0,127 λ µm, iar dioxidul de carbon (CO2) 
absoarbe, în general, radiaţii în domeniul I.R., preponderent pentru radiaţiile cu λ > 30 µm. Acest 
gaz mai prezintă benzi de absorbţie semnificative pentru λ = 2,3 µm, λ = 4,3 µm, λ = 12,9 – 17,1 
µm, (cu un maxim la 15,0 µm) şi λ = 84,7 µm. 

Vaporii de apă (H2O) absorb radiaţii în domeniul I.R. într-o măsură însemnată, în 
general, tot pentru radiaţiile cu λ > 30 µm, iar cu intensităţi mai scăzute pentru lungimi de undă 
mai mici. Mai exact, ei absorb şi în intervalul 5,5 – 7,5 µm şi pentru valori mai mari de 20 – 22 
µm. Vaporii de apă mai absorb în unele benzi pentru λ < 4 µm (λ = 0,93 µm, 1,13 µm, 1,39 µm, 
1,87 µm, 2,68 µm), o absorbţie puternică la 6,3 µm şi într-o bandă care începe la 9 µm şi care 
creşte cu lungimea de undă. Apa sub formă de vapori mai prezintă multe alte linii şi benzi de 
absorbţie în domeniul vizibil, situate între 0,498 µm şi 0,730 µm, însă acestea sunt slabe şi foarte 
slabe. 

Cea mai mare transparenţă a atmosferei este cea pentru radiaţiile cu λ = 8 – 13 µm. 
Difuzia optică este fenomenul complex de împrăştiere în toate direcţiile a unei radiaţii 

incidente pe componentele mediului respectiv, ceea ce conduce  la o scădere a intensităţii 
radiaţiilor. Fenomenul de difuziune se desfăşoară concomitent cu un fenomen de absorbţie 
aparentă. Particulele mediului absorb neselectiv o parte din radiaţiile care străbat mediul 
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considerat, după care, imediat, ele reemit energia absorbită în toate direcţiile sub formă de 
radiaţii având frecvenţele radiaţiei incidente, ca şi când o parte din radiaţia incidentă ar fi 
împrăştiată de către componentele mediului în toate direcţiile. 

În atmosferă, fenomenul de difuziune se desfăşoară pe componentele aerului atmosferic 
(molecule de gaz, vapori de apă, particule lichide şi solide aflate în suspensie în aer, 
micropicături, microcristale etc.) conducând la o scădere (extincţie) a radiaţiei solare şi la o 
împrăştiere a acesteia în toate direcţiile. 

  În funcţie de tipul de interacţiune al radiaţiilor electromagnetice cu componentele 
aerului atmosferic se disting trei tipuri de fenomene de difuzie, şi anume :  

- difuzia  Raman  - atunci când radiaţiile împrăştiate de unele componente ale aerului au o 
lungime de undă diferită de cea incidentă (cu rol neimportant în atmosferă); 

- difuzia Reyleigh  - atunci când diametrul componentei aerului este mult mai mic decât 
lungimea de undă a radiaţiei incidente ce interacţionează cu componentele respective; 

- difuzia Mie - atunci când diametrul componentei aerului este mai mare decât lungimea de 
undă a radiaţiei incidente cu care interacţionează. 
Difuzia Rayleigh (difuzia moleculară) este o difuziune selectivă care are loc pe 

moleculele aerului, ale căror dimensiuni sunt mai mici decât lungimile de undă ale radiaţiilor 
solare, mai exact, pentru radiaţii cu λ < 1 µm. 

Difuzia moleculară se face în conformitate cu legea Rayleigh – Jeans, care are forma: 
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unde kR este coeficientul de extincţie a radiaţiei prin difuziune, C – constantă (în care este inclus 
N0 - numărul de molecule din unitatea de volum şi ρ0 - densitatea în condiţii de temperatură şi 
presiune standard), n – indicele de refracţie al aerului, λ – lungimea de undă a radiaţiei difuzate. 

Conform relaţiei (2.12), mărimea kR variază invers proporţional cu puterea a patra a lui λ, 
ceea ce face ca radiaţiile cu lungimile de undă cele mai mici să fie cel mai difuzate, adică din 
domeniul vizibil, radiaţiile albastre, indigo şi violet. De aceea cerul senin are culoarea albastră. 

Ochiul uman are, însă, sensibilitate mai mare pentru radiaţiile albastre decât pentru cele 
indigo şi violet, iar proporţia radiaţiilor albastre din spectru este mai mare decât cea a radiaţiilor 
indigo-violete. Ca urmare, deoarece acest tip de difuziune se manifestă începând din atmosfera 
superioară, aceasta explică de ce culoarea bolţii cereşti în cursul zilei este albastră şi nu indigo-
violet. Atunci când aerul este nepoluat sau fără un conţinut prea mare de vapori de apă, atunci 
culoarea cerului este albastru închis, în timp ce înaintea unei ploi este de culoare albastru 
deschis. 

Difuzia moleculară este răspunzătoare şi pentru culoarea roşu-portocalie a Soarelui la 
apus şi răsărit, ca urmare a faptului că, în aceste perioade ale zilei, razele solare străbat un drum 
mai lung prin atmosferă şi, astfel, razele albastre, indigo şi violet sunt puternic difuzate, 
rămânând să se recompună numai cele roşii-portocalii, mai puţin difuzate. Când Soarele se 
găseşte în vecinătatea zenitului, culoarea sa este galben deschis spre alb, pentru că radiaţiile au 
intensitate mare şi sunt difuzate aproape la fel. 

Totodată, acest tip de difuzie explică, de asemenea, faptul că astronauţii văd cerul negru 
(nu albastru), pentru că, odată cu creşterea altitudinii până la înălţimea de zbor a navelor spaţiale 
cu echipaj uman, moleculele devin tot mai rare, iar fenomenul de difuziune se reduce treptat şi 
chiar nu se produce. 

Difuzia Mie (difuzia pe particule sau totală) este un fenomen de difuziune neselectivă 
care are loc pe componenţi ai aerului (particule solide sau lichide, micropicături, cristale de 



 36

gheată etc.) ale căror dimensiuni sunt de acelaşi ordin de mărime sau mai mari decât lungimea de 
undă a radiaţiilor solare (între 0,1 şi până la 25 din λ). 

Dacă dimensiunile particulelor sunt mai mari de 25 de ori decât λ, atunci se respectă 
consideraţiile de interacţiune a radiaţiei cu substanţa din optica geometrică. 

Acest tip de difuziune se manifestă în nori (explică culoarea aparentă a norilor), 
atmosferă şi pe suprafaţa Pământului (culoarea mai albastră a cerului la zenit, decât la orizont). 
Culoarea norilor depinde de mărimea şi densitatea picăturilor, precum şi de grosimea norilor, 
ceea ce va face ca difuzia să fie mai intensă în unele părţi ale norului decât în altele. De aceea, 
norii pot fi albi, gri sau gri închis (pentru norii groşi de furtună). Difuzia multiplă pe picăturile de 
apă şi pe cristalele de gheaţă din nori şi din ceţuri dense compensează difuzia moleculară şi 
determină culoarea alb-lăptoasă a acestora. 

 Atunci când aerul este încărcat cu particule solide sau lichide în suspensie, praf etc., 
Soarele capătă o culoare roşiatică (radiaţiile galbene şi portocalii sunt difuzate, rămânând doar 
cele roşii), iar bolta cerească apare de culoare alb-lăptoasă. 

 
3.1.5 Fluxuri de energie radiantă 
 
Atmosfera este un mediu străbătut de numeroase categorii de energii radiante naturale de 

diferite origini, care generează, la rândul său, propriile radiaţii. 
Radiaţia solară directă (φd) reprezintă fluxul de radiaţii solare care ajunge nemodificat 

(prin refracţie, reflexie etc.) pe suprafaţa terestră şi care provine de la discul solar şi de la o zonă 
de cer de 5 0 din jurul discului. Ea conţine toate radiaţiile solare care nu au fost absorbite de 
atmosfera solară, de spaţiul cosmic dintre Soare şi Pământ şi de atmosfera terestră, fiind 
principala sursă de energie pentru suprafaţa terestră. 

Pentru majoritatea suprafeţelor terestre, radiaţia solară directă nu cade la incidenţă 
normală, ci oblic, unghiul de incidenţă (unghiul de distanţă zenitală) influenţând intensitatea 
radiaţiei recepţionată la nivelul solului. De aceea, se preferă exprimarea acestei radiaţii la 
incidenţa pe o suprafaţă orizontală (φd), adică: 
  φd = φd’·sin h = φd’·cos z      (3.13) 
unde φd’ este densitatea de flux solar direct la incidenţă normală. 

Densitatea de flux radiant solar direct care cade pe o suprafaţă orizontală (φd) se mai 
numeşte şi insolaţie şi, conform relaţiei (2.13), depinde de unghiul de înălţime a Soarelui 
deasupra orizontului (h) sau de unghiul de distanţă zenitală (z). 

Radiaţia difuză (φD) reprezintă radiaţia solară împrăştiată în toate direcţiile ca urmare a 
fenomenului de difuziune (pe molecule şi pe particule). 

Atunci când cerul este acoperit cu nori, radiaţia solară indirectă care determină 
luminozitatea zilei este reprezentată de radiaţia difuză. 

Mărimea şi caracteristicile radiaţiei difuze recepţionate de suprafaţa terestră depind de 
înălţimea Soarelui deasupra orizontului, natura, dimensiunile, anizotropia şi concentraţia 
particulelor difuzante, gradul de nebulozitate, forma şi caracteristicile optice ale particulelor 
aflate în suspensie, latitudine, distribuţia particulelor/neomogenităţilor în mediul respectiv, 
altitudine, grad de transparenţă al atmosferei, existenţa stratului de zăpadă, existenţa unor 
fenomene meteorologice, lungimea de undă a radiaţiei şi nebulozitate. 

Radiaţia difuză joacă un rol însemnat la latitudini medii şi mari (la sol revenindu-i 
aproximativ 24 – 28 % din constanta solară) şi contribuie la radiaţia solară totală (la latitudini 
medii radiaţia difuză poate reprezenta 30 – 40 % din radiaţia solară totală). Aportul radiaţiei 
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difuze este mai mare în lunile de iarnă şi atunci când unghiul de înălţime a Soarelui deasupra 
orizontului este mic. 

Dacă atmosfera este încărcată cu particule de aerosol şi praf (atmosferă de tip Mie), se 
constată o scădere a radiaţiei solare directe şi o intensificare a difuziei pentru radiaţia roşie, iar 
când atmosfera este bogată în vapori de apă, creşte proporţia de radiaţii I.R. difuzate. 

Pentru latitudini temperate caracteristice ţării noastre (între 45 0 şi 48 0 N), în sezonul 
cald, densitatea de flux a radiaţiei difuze variază între circa 0,1 cal/cm2

·min. la răsărit şi 0,65 – 
0,70 cal/cm2

·min. la amiază. 
Radiaţia globală (totală) – φS - reprezintă suma dintre radiaţia directă şi cea difuză, cu 

lungime de undă mică şi mare, care ajung concomitent pe suprafaţa terestră, adică: 
  φS = φd’·sin h + φD       (3.14) 

unde φS este densitatea fluxului radiaţiei globale înregistrată pe o suprafaţă orizontală, φd’ – 
densitatea fluxului radiaţiei solare directe la incidenţă normală, z – unghiul de distanţă zenitală al 
Soarelui, iar φD – densitatea fluxului radiaţiei difuze. 

Mărimea acestei radiaţii depinde de ponderea celor două componente, valoarea unghiului 
h, transparenţa atmosferei, nebulozitate şi latitudine. O parte din radiaţia solară globală este 
reflectată în conformitate cu albedoul suprafeţei terestre respective, iar restul este absorbită. 

Radiaţia reflectată este acea parte din radiaţia incidentă pe componentele atmosferei 
(nori, pulberi etc.) sau pe suprafaţa terestră (sol, ape, vegetaţie, zăpadă etc.) care se întoarce spre 
atmosferă în conformitate cu legile fenomenului de reflexie. 

Reflexia radiaţiilor (îndeosebi a celor cu lungimi de undă mici) depinde de natura 
suprafeţei (sol, vegetaţie, apă), proprietăţile fizice ale suprafeţei reflectante (culoare, rugozitate, 
grad de umiditate şi alţii), unghiul de incidenţă al radiaţiilor etc., exprimate prin intermediul 
albedoului. Cea mai mare valoare a acestui parametru o prezintă zăpada proaspătă pe vreme 
geroasă. 

Prin absorbţia energiei transportate de radiaţia globală de către suprafaţa terestră, aceasta 
se transformă în căldură (energie termică) şi ca urmare, suprafaţa respectivă se încălzeşte şi 
devine capabilă să emită radiaţii. 

Radiaţia terestră (φT) este radiaţia proprie emisă de suprafaţa Pământului ca urmare a 
încălzirii ei (cu valori care variază între -60 0C şi +50 0C) prin absorbţia unei părţi din radiaţia 
globală. Având în vedere regimul termic al suprafeţei terestre, această radiaţie are lungime de 
undă mare (aparţine domeniului I.R.) şi cuprinde un spectru larg începând de la lungimi de undă 
de 4 µm până la 50 µm şi chiar mai mult (aproximativ 100 - 120 µm), cu un maxim pentru circa 
10 µm pentru o temperatură medie a suprafeţei terestre de circa 288 K (15 0C). 

Valoarea medie a densităţii de flux terestru este de φT = 0,57 cal./cm2
·min. = 397,1 W/m2, 

corespunzătoare temperaturii medii a suprafeţei terestre. 
Radiaţia terestră este emisă neîntrerupt atât ziua, cât şi noaptea, fiind mai mare ziua decât 

noaptea, deoarece ziua este compensată de către radiaţia solară (noaptea, temperatura solului 
scade ca urmare a răcirilor radiative). 

Cea mai mare parte a radiaţiei terestre este absorbită de către atmosferă (circa 70 – 90 %), 
încă din primul kilometru de la sol (preponderent în primii 50 m), de către vaporii de apă, 
dioxidul de carbon şi într-o măsură mai mică de ozon, oxizi de azot, metan, etc., ceea ce 
împiedică apariţia unor răciri accentuate prin radiaţie. Răcirea este şi mai mult diminuată atunci 
când bolta cerească este acoperită cu un strat de nori sau când este ceaţă (deoarece, în condiţiile 
unui cer acoperit cu nori, fluxul radiaţiilor cu λ mare, orientat în jos, este mare). 
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Se poate spune că, atmosfera este diatermană (transparentă) pentru energia (căldura) 
transportată de radiaţiile vizibile (în general, pentru radiaţiile cu λ mic) şi atermană (opacă) 
pentru energia transportată de radiaţiile I.R., deci, cu λ mare. Difuzia moleculară a radiaţiei 
terestre are o intensitate scăzută, din cauza lungimilor de undă mari ale acesteia. 

Radiaţia atmosferică (φA), reprezintă radiaţiile proprii ale atmosferei emise de straturile 
acesteia ca urmare a încălzirii aerului prin absorbţia, în principal, a radiaţiilor I.R. cu diferite 
origini. 

Radiaţia atmosferică depinde de conţinutul de vapori de apă şi de dioxid de carbon al 
acesteia, care sunt principalii emiţători de radiaţii. Dacă atmosfera este uscată iar cerul senin, 
atunci benzile de emisie corespunzătoare vaporilor de apă sunt slabe şi înguste, iar atmosfera 
transmite radiaţiile atât spre sol, cât şi spre spaţiul interplanetar. Dimpotrivă, atunci când 
atmosfera este bogată în vapori de apă, cum sunt regiunile tropicale, atunci benzile spectrale 
emise de vaporii de apă sunt puternice şi largi, iar radiaţiile transmise de atmosferă spre Pământ 
sunt într-o proporţie însemnată. Dioxidul de carbon are o bandă de absorbţie importantă centrată 
în jurul lungimii de undă de 14 µm. 

Radiaţia atmosferică este emisă practic în toate direcţiile. Partea din fluxul acestei radiaţii 
orientat spre Pământ (în sens contrar radiaţiei terestre) se numeşte contraradiaţie atmosferică, iar 
cealaltă parte este dirijată spre spaţiul extraatmosferic. Valoarea medie a densităţii acestui flux 
este de φA = 0,42 cal/cm2

·min = 292,6 W/m2 (în condiţii de cer senin şi aer uscat este de circa φA 
= 230 W/m2, iar pentru un cer acoperit este de ordinul φA = 360 W/m2). 

Radiaţia efectivă (φE), reprezintă diferenţa dintre densităţile fluxurilor radiaţiilor terestre 
şi cele atmosferice (bilanţul radiativ al suprafeţei considerate la temperatura aerului ambiant), 
adică: 

  φE = φT - φA        (3.15) 
Dacă se ţine seama de valorile celor două densităţi de fluxuri, rezultă că φE = 0,15 

cal/cm2
·min. = 104,5 W/m2 (valoare relativ constantă, atât în cursul zilei, cât şi al anului), iar 

domeniul este cel al radiaţiilor cu lungime de undă mare. 
Aerul umed (dar şi ceaţa sau norii cu plafon coborât) măreşte absorbţia radiaţiei terestre, 

deci, intensifică contraradiaţia şi determină scăderea radiaţiei efective. Această dependenţă 
explică scăderea radiaţiei efective în regiunile umede (tropice, ecuator) şi scăderile însemnate de 
temperatură în cursul nopţii din regiunile deşerturilor subtropicale, ca urmare a faptului că 
aerului uscat produce o creştere a radiaţiei efective. Efectul asemănător al umidităţii aerului 
asupra radiaţiei efective, produs de prezenţa norilor sau ceţii, se explică prin faptul că 
micropicăturile de apă şi microcristalele de gheaţă au capacitate absorbantă (dar şi radiantă) 
foarte mare. De aceea, în agricultură, pentru combaterea efectelor negative produse de  
îngheţurile timpurii sau târzii şi de valurile de frig se procedează la fumigaţii în arealele de 
protejat. 

Întrucât fluxul radiaţiei terestre este, de cele mai multe ori, mai mare decât cel al radiaţiei 
atmosferice (temperatura suprafeţei terestre este, de regulă, mai mare decât a atmosferei), 
înseamnă că radiaţia efectivă este o radiaţie îndreptată în permanenţă dinspre Pământ spre 
atmosferă, deci efectiv pierdută de suprafaţa terestră (respectiv, efectiv primită de către 
atmosferă).  

Radiaţia efectivă este emisă permanent în cursul anului atât ziua, cât şi noaptea. Ziua şi 
vara, valoarea ei este pozitivă, întrucât aceste pierderi sunt compensate şi depăşite de radiaţia 
incidentă globală orientată spre sol. In schimb, noaptea şi iarna, radiaţia efectivă este negativă 
pentru că suprafaţa solului se răceşte, iar fluxul radiativ nu mai este compensat. În unele nopţi de 
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iarnă, cu cerul acoperit de un plafon jos de nori, se poate întâmpla ca radiaţia atmosferică să 
depăşească radiaţia terestră, radiaţia efectivă fiind îndreptată spre sol. 

Radiaţia efectivă din timpul nopţii se numeşte radiaţie nocturnă. 
Radiaţia efectivă devine zero înainte de răsăritul Soarelui şi după apusul acestuia, pe timp 

senin. Această radiaţie mai poate fi zero şi în condiţiile unui cer acoperit (înnourări în nopţi 
geroase). 

Radiaţia efectivă este un parametru important în elaborarea prognozelor îngheţurilor, 
ceţurilor radiative, determinarea schimburilor de căldură între suprafaţa terestră şi atmosferă, la 
calcularea bilanţului radiativ al suprafeţei solului în timpul topirii zăpezii şi alţii. 

Radiaţia netă (φn) este suma algebrică a tuturor fluxurilor radiative care, primite sau 
cedate, se întâlnesc la nivelul suprafeţei terestre (se va detalia în paragraful privind bilanţul 
radiativ al suprafeţei solului). 

Măsurătorile au arătat o dependenţă a radiaţiei nete de o serie de parametrii, cum sunt, 
altitudinea, masa de aer, conţinutul de aerosoli şi de praf atmosferic şi alţii. 

Radiaţia netă este principalul factor de care depinde evaporaţia şi evapotranspiraţia în 
situaţiile în care aprovizionarea cu apă a vegetaţiei nu este restricţionată (cum este în climatele 
umede şi subumede). Cunoaşterea radiaţiei nete este utilă pentru aprecierea necesarului de apă 
pentru irigaţii. 

 
3.1.6 Variaţia zilnică şi anuală a energiei solare 
 
Pentru studierea celor două variaţii periodice se foloseşte, de obicei, metoda grafică. 
A. Variaţia zilnic (diurnă) a energiei solare (fig. 3.8) se studiază cu ajutorul 

reprezentărilor grafice în care pe abscisă timpul este exprimat în ore (24 h), iar pe ordonată se 
consideră valorile medii normale orare (lunare sau anuale) ale intensităţii radiaţiei solare, întrucât 
într-un fel variază radiaţia solară într-o lună de iarnă şi în alt fel într-o lună de vară. 

 
 
Fig. 3.8 – Variaţia diurnă a densităţii de 
flux solar recepţionată la suprafaţa solului 
(a - în ziua echinocţiului de primăvară la 
ecuator, b – la latitudinea de 45 0, c, c’ – 
în ziua solstiţiului de primăvară la polul 
Nord) - după Dragomirescu şi Enache, 
1998 
 
 

Variaţia diurnă pentru o zi senină se caracterizează printr-o simplă oscilaţie. Pe durata 
zilei – lumină, pentru cea mai mare parte a suprafeţei terestre, intensitatea radiaţiei solare creşte 
începând cu momentul răsăritului, atinge o valoare maximă la ora 12 (timp solar mediu local), 
când Soarele ocupă poziţia cea mai înaltă pe bolta cerească, după care scade la zero în momentul 
apusului (minimul înregistrându-se în tot timpul nopţii). Maximul de la amiază este mai mare 
vara decât iarna, iar valoarea sa scade odată cu creşterea latitudinii şi a gradului de impurificare 
al atmosferei. 

Graficele a, b, şi c corespund unui coeficient de transparenţă a atmosferei de 0,8, iar 
graficul c’ corespunde unui coeficient de transparenţă al atmosferei de 0,6. Această precizare 
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este importantă pentru că explică deosebirile dintre cantităţile de energie solară primite la diferite 
latitudini (având în vedere că, suprafaţa dintre curbele de variaţie şi axele de coordonate 
reprezintă totalul diurn al energiei solare dintr-un loc oarecare între răsăritul şi apusul Soarelui). 

Aparent, energia recepţionată la pol în ziua solstiţiului de vară (curba c, pentru coeficient 
de transparenţă 0,8) ar fi mai mare decât pentru latitudini mai mici, inclusiv la ecuator (curbele a 
şi b), ceea ce nu corespunde realităţii. De fapt, la pol, coeficienţii de transparenţă sunt mai mici 
(0,5 - 0,6), iar lor le corespunde o energie solară totală zilnică mult mai mică decât la alte 
latitudini. Totuşi, de menţionat că, în ciuda unor cantităţi diurne de energie mai mari pe care le-ar 
primi regiunile polare, temperaturile se menţin scăzute datorită căldurii absorbite de cantităţile 
mari de gheaţă şi zăpadă existente (gheaţa având o căldură specifică latentă de topire mare, 80 
kcal/kg). 

B. Variaţia anuală a energiei solare (fig. 3.9) se studiază cu ajutorul reprezentărilor 
grafice în care pe abscisă timpul este exprimat în luni (12 luni), iar pe ordonată valorile medii 
normale lunare ale intensităţii radiaţiei solare. 

Această variaţie depinde de latitudinea geografică, gradul de transparenţă al atmosferei, 
unghiul de înălţime a Soarelui (masa atmosferică străbătută) şi nebulozitate. Se constată că pot fi 
identificate trei tipuri principale de evoluţie anuală a radiaţiei solare pe suprafaţa terestră. 
 
 
Fig. 3.9 – Variaţia anuală a densităţii de flux 
energetic radiant solar la diferite latitudini (— τ 
= 0,8 – aproape de limita superioară a 
atmosferei; --- τ = 0,5 - la sol) - după 
Dragomirescu şi Enache, 1998 
 
 

1. Tipul ecuatorial se întâlneşte în 
regiunile situate între circa 20 0N şi 20 0S şi se 
distinge printr-o dublă oscilaţie anuală, cu două 
maxime la echinocţii şi două minime la solstiţii (valoarea minimă din iunie este mai mică decât 
cea din decembrie, întrucât în iunie Pământul este mai departe de Soare decât în decembrie).  

2. Tipul latitudinilor mijlocii se întâlneşte în ambele emisfere în regiunile situate între 
paralele de 20 0 şi cercurile polare respective, caracterizându-se printr-o simplă oscilaţie, cu un 
maxim la solstiţiul de vară şi un minim la solstiţiul de iarnă. 

3. Tipul polar se întâlneşte între cercurile polare şi poli şi se distinge printr-o simplă 
oscilaţie cu un maxim la solstiţiul de vară şi un minim în tot cursul nopţii polare (a cărei durată 
creşte cu latitudinea de la cercul polar la pol). 

Din fig. 2.9 se mai poate constata că, dacă se face abstracţie de existenţa atmosferei 
(coeficient de transparenţă mare, τ = 0,8), în ziua solstiţiului de vară, la polul nord se primeşte o 
cantitate de energie cu circa 36 % mai mare decât la ecuator. Explicaţia acestei situaţii rezultă 
din constatarea că, în ziua solstiţiului de vară, unghiul de înălţime a Soarelui deasupra orizontului 
variază de la 0 0 la 66 0 33 ’ şi durata insolaţiei este de 12 ore, în timp ce la pol înălţimea Soarelui 
este de doar 23 0 27 ’, dar la această înălţime astrul zilei se menţine timp de 24 de ore. În schimb, 
în condiţiile unei atmosfere reale, cu un coeficient de transparenţă mai mic (τ = 0,5), densitatea 
de flux  de energie solară primită este mult mai mică. 
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C. Variaţia energiei solare cu înălţimea depinde de altitudine şi de conţinutul atmosferei 
în vapori de apă şi impurităţi. Odată cu creşterea altitudinii, se constată o creştere a intensităţii 
radiaţiei solare ca urmare a micşorării grosimii stratului atmosferic străbătut şi diminuării 
componenţilor atmosferici, care pot interacţiona prin absorbţie şi difuzie cu radiaţia solară 
incidentă, ceea ce contribuie la creşterea transparenţei aerului. 

 
3.1.7 Bilanţul radiativ la suprafaţa solului 

 
Bilanţul radiativ al acestei suprafeţe (ca, de altfel, şi la nivelul altor suprafeţe, precum a 

apei sau vegetaţiei), numit şi radiaţie netă, este reprezentat de suma algebrică a tuturor 
densităţilor de fluxuri radiative de lungime de undă mică şi mare care se întâlnesc la nivelul 
suprafeţei respective într-un interval de timp dat. În această sumă algebrică se consideră pozitive 
fluxurile primite (absorbite) şi negative fluxurile pierdute (emise) de unitatea de suprafaţă 
considerată. Rezultanta acestor densităţi de fluxuri radiative este radiaţia netă (φn) 
Pentru o zi senină (fig. 3.10), expresia bilanţului radiativ are forma: 

φn = φd + φD - φR + φA - φr - φT     (3.16) 

unde: φd este densitatea fluxului corespunzător radiaţiei solare directe (insolaţia) - λ mic , 
φD – densitatea fluxului corespunzător radiaţiei difuze (λ mic), 
φR – densitatea fluxului corespunzător radiaţiei reflectate (din radiaţia globală) - λ mic, 
φA – densitatea fluxului corespunzător radiaţiei atmosferice (λ mare), 
φr – densitatea fluxului corespunzător radiaţiei reflectate din radiaţia atmosferică (λ mare), 
φT  –  densitatea fluxului corespunzător radiaţiei terestre (λ mare). 

Bilanţul radiaţiilor la suprafaţa Pământului se poate calcula pentru diferite intervale de 
timp (o oră, 24 h, o lună, un an etc.) şi 
poate fi pozitiv sau negativ, în funcţie de 
contribuţia fiecărui termen (pozitiv ziua şi 
în în sezonul cald, respectiv, negativ 
noaptea în sezonul rece).  
 
Fig. 3.10 – Reprezentare schematică a 
componentelor densităţii fluxului radiaţiei 
nete (bilanţul radiativ 
 

Dacă se ţine cont că radiaţia 
directă şi cea difuză formează împreună 

radiaţia globală (φS = φd + φD), iar cu A s-a notat albedoul suprafeţei, atunci relaţia (2,16) devine: 
φn = (1 – A)φS + φA - φr - φT      (3.17) 

În cursul zilei valoarea densităţii fluxului net este pozitivă şi depinde de momentul zilei, 
latitudine, anotimp, natura şi caracteristicile suprafeţei (mai mare deasupra apei decât deasupra 
uscatului), nebulozitate, conţinutul de vapori al aerului, poluarea atmosferei şi alţii. 

Pentru un cer acoperit cu nori, insolaţia este nulă (φD = 0, φS = φd), iar relaţia (2.17) 
devine: 

 φn = (1 – A)φd + φA - φr - φT      (3.18) 
În cursul nopţii, când φS = 0 (în relaţia 2.17), expresia corespunzătoare bilanţului radiativ 

capătă forma: 
 φn = φA - φr - φT  = φA – (φr + φT)     (3.19) 

φD 

φd 

φR 

φA 

φr 

φT 
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Întrucât în expresia (2.19) a bilanţului radiativ φr are o pondere mică, se poate considera 
φr ≈ 0, iar această densitate de flux radiativ net va reprezenta radiaţia nocturnă. Ea este negativă 
(φT > φA), fiind orientată de la sol spre atmosferă. Neglijarea termenului φr se întâlneşte într-o 
serie de aplicaţii, ca, de exemplu, necesarul de apă pentru irigaţii. 

Un strat de zăpadă, pe timp senin, prezintă un bilanţ radiativ, de obicei, negativ, ca 
urmare a valorilor mari ale albedoului şi capacităţii de emisie. 

În cazul suprafeţelor acoperite cu vegetaţie, fluxurile radiative cu λ mare emise de 
vegetaţia mai rugoasă (din punct de vedere al aspectului suprafeţei), cum sunt pădurile, sunt mai 
mici decât cele pentru culturile agricole. Datorită acestui fapt şi a albedoului corespunzător 
acestora (A = 0,1 pentru păduri, A = 0,15 – 0,25 pentru culturi agricole, A = 0,15 – 0,60 pentru 
sol lipsit de vegetaţie), densitatea de flux radiativ pentru păduri este mai mare decât pentru 
culturile agricole. 

Studierea bilanţului radiativ se poate face pentru diferite sisteme şi la diverse scale, de la 
o frunză, până la sistemul Pământ – atmosferă. 

Bilanţul radiativ devine zero înainte de apusul Soarelui şi după răsăritul Soarelui. 
Cunoaşterea bilanţului radiativ al suprafeţei solului prezintă importanţă climatologică, 

pentru că determină regimul termic al solului şi aerului din vecinătate, influenţează evaporaţia şi 
evapotranspiraţia, îngheţul şi dezgheţul, proprietăţile maselor de aer şi condiţiile de mediu pentru 
organismele vii. Totodată, are şi importanţă agrometeorologică, întrucât, printr-o serie de măsuri 
agrotehnice (de exemplu, irigaţii) se pot micşora albedoul şi temperatura solului, ceea ce 
antrenează creşterea bilanţului radiativ al suprafeţei respective. 

 
3.1.8 Bilanţ termic (caloric) al suprafeţei terestre 
 
Bilanţul energiei termice (căldurii) pentru un sistem oarecare din mediu (de exemplu, o 

coloană de sol împreună cu vegetaţia respectivă) are în vedere toate formele sub care are loc 
primirea sau pierderea de energie termică de către sistemul considerat. 

Bilanţul termic pentru suprafaţa solului este dat de suma algebrică a tuturor fluxurilor de 
căldură schimbate de suprafaţa respectivă şi care sunt răspunzătoare de schimbările de 
temperatură ale acesteia. În această sumă se vor considera pozitivi termenii care determină un 
aflux de căldură spre suprafaţa respectivă şi negativi cei care determină o pierdere de căldură din 
partea suprafeţei considerate. 

Suprafaţa solului primeşte o anumită cantitate de energie radiantă în conformitate cu 
bilanţul radiativ solar (densitatea fluxului radiaţiei nete, φn). Această energie este convertită în 
energie termică (căldură de origine solară), fiind singura primită de suprafaţa solului, iar apoi, 
această căldură – devenită sursă de energie termică - se propagă şi/sau este preluată, apoi, de 
către straturile solului prin conducţie, de către straturile de aer de deasupra solului prin convecţie 
(curenţi) şi  este implicată în procesele de transformare de fază ale apei (evaporarea sau 
condensarea apei, caracterizate de căldura specifică latentă), precum şi în producerea unor 
procese biologice – biofizice şi biochimice (de exemplu, încălzire, reacţii biochimice, respiraţie, 
procese de descompunere şi altele). (fig. 3.11). 
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Fig. 3.11– Reprezentare schematică a elementelor implicate în bilanţul termic (caloric) 

al suprafeţei solului 
 
 
În cazul suprafeţei solului (sau a suprafeţei efective a unei culturi) se poate scrie ecuaţia 

bilanţului termic (caloric) diurn în care să apară partenerii de schimb de căldură menţionaţi mai 
sus, adică: 

 
 φn - LE - G - H – PH = 0      (3.20) 

sau: 
 

φn = LE + G + H + PH      (3.21) 
unde este LE – densitatea de flux corespunzător căldurii latente, MS – densitatea fluxului de 
căldură necesară topirii zăpezii, G – densitatea de flux de căldură schimbată de suprafaţa solului 
cu solul (schimb conductiv), H – densitatea de flux de căldură schimbată de suprafaţa solului cu 
aerul (schimb convectiv), iar PH – densitatea de flux de căldură datorată unor procese biologice 
(de exemplu, încălzire, reacţii biochimice, fotosinteză, oxidări organice etc.). 

Expresia (2.21) corespunzătoare bilanţului termic al suprafeţei solului reprezintă căldura 
rămasă disponibilă ce urmează a fi utilizată la încălzirea suprafeţei terestre în timpul zilei. Dacă 
valoarea corespunzătoare acestui bilanţ este pozitivă, atunci temperatura suprafeţei solului va 
creşte şi invers. 

Între apusul şi răsăritul Soarelui se poate vorbi de un bilanţ termic (caloric) nocturn, în 
care densităţile de flux vor avea alte orientări decât în timpul zilei. Chiar dacă în timpul nopţii 
suprafaţa terestră nu mai primeşte energie solară, ea, totuşi, cedează căldură, determinând răcirile 
nocturne. 

Densitatea de flux termic corespunzătoare căldurii latente (LE; W·m-2), pe direcţie 
verticală, se poate exprima sub diverse forme, în funcţie de parametrii care descriu proprietăţile 
aerului, adică: 

a
w a w

q e
LE K K

z p z

ρ ε
ρ λ λ

⋅∂ ∂
= − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅

∂ ∂
    (3.22) 

unde λ este căldura latentă de vaporizare a apei (J/kg), ρa – densitatea aerului (kg·m-3), Kw – 
coeficientul de transport turbulent (difuzivitatea turbulentă) a vaporilor de apă  (m2/s), µw – masa 
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(LE) 
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molară a vaporilor de apă (0,018 kg/mol), R – constanta generată a gazelor ideale, temperatura 
absolută a vaporilor de apă (K), cw – concentraţia aerului în vapori de apă – umiditatea absolută a 
aerului (kg/m3), ε – densitatea relativă a aerului (raportul dintre densitatea vaporilor şi densitatea 

aerului uscat; 0,622), p – presiunea atmosferică, e – tensiunea vaporilor de apă (Pa), iar 







∂

∂

z

q
- 

gradientul vertical al umidităţii specifice a aerului (g/kg·m). 
În ecuaţiile (2.20) şi (2.21) termenul LE se consideră pozitiv pentru procesul de evaporare 

(pierdere de căldură pentru suprafaţa considerată) şi negativ pentru condensare (aport de căldură 
pentru suprafaţă). 

Densitatea de flux de căldură schimbată de suprafaţa solului cu solul (G) prin conducţie 
are forma: 

  
z

T
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∂
⋅−=         (3.23) 

unde ks este coeficientul de conducţie a căldurii în sol (conductivitatea termică a solului, 

măsurată în S.I. în J/m·s·0C sau W·m-1
·K), iar 
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z

Ts  - gradientul vertical al temperaturii solului 

(0C/m sau K/m). Semnul minus arată că transportul de căldură se face în sensul descrescător al 
temperaturii. 

Acest termen din expresia bilanţului se consideră pozitiv, atunci când straturile solului se 
încălzesc (suprafaţa solului se răceşte pierzând căldură) şi negativ, când straturile solului se 
răcesc (prin aport de căldură spre suprafaţa solului, care se încălzeşte). 

Densitatea fluxului căldurii schimbată de suprafaţa solului cu aerul (căldura sensibilă –  
H; W/m2), are forma: 
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      (3.24) 

 
unde cp este căldura specifică a aerului la presiune constantă (J/kg·0C), ρa - densitatea aerului 
(kg/m3), KH – coeficientul de transport turbulent a căldurii (difuzivitatea termică turbulentă; 

m2/s), iar 
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Ta - gradientul vertical al temperaturii aerului (0C/m). Semnul lui H va depinde de 

cel al gradientului de temperatură şi de convenţia privind semnificaţia semnului minus din 
membrul drept. 

Termenul H din expresia bilanţului caloric se consideră pozitiv, dacă aerul se încălzeşte 
(adică, pentru o masă de aer rece, care se încălzeşte pe seama căldurii pierdute de suprafaţa 
solului) şi se consideră negativ, dacă aerul se răceşte (adică, pentru o masă de aer cald, care 
cedează căldură suprafeţei solului). 

Termenul H este numit şi căldură « sensibilă » pentru că acest tip de transfer termic 
determină temperatura aerului, adică o proprietate a aerului care se poate simţi personal. 

Există trei tipuri de convecţie: liberă (când transportul de căldură de face ca urmare a  
diferenţelor de densitate a aerului, deci, a gradienţilor termici), forţată (când transportul căldurii 
se face, în condiţiile atmosferei, sub acţiunea gradientului de presiune, care determină apariţia 
vântulul) şi mixtă (când transportul este asigurat de o combinaţie a primelor două tipuri). În 
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funcţie de valorile pe care le au parametri de care depinde convecţia termică, curenţii de aer pot 
avea aspecte caracteristice curgerii laminare sau turbulente. 

Pentru un volum de sol, în cazul unor intervale de timp de 24  de ore sau de câteva zile, 
termenul G se poate neglija, pentru că energia termică acumulată în cursul zilei este pierdută 
noaptea. Dacă se are în vedere bilanţul caloric al suprafeţei solului pentru perioade de 10 – 30 de 
zile şi chiar mai mult sau pentru un sol acoperit cu o cultură, termenul G este relativ mic şi, 
adesea, pentru unele estimări practice care implică bilanţul caloric, de asemenea, se poate 
neglija. Rezultă, astfel: 

 φn = LE + H        (3.25) 
În domeniul agro-horticol, studiul bilanţului caloric se poate face la diferite scări spaţiale 

(regiune, parcelă, plantă sau frunză) sau de timp (24 h, o lună etc.). Integrarea termenilor ecuaţiei 
bilanţului termic dă posibilitatea obţinerea cantităţilor de căldură pe intervalele de timp 
respective, ceea ce permite, în final, determinarea temperaturii suprafeţei analizate sau aprecierea 
altor parametri de interes, cum este evapotranspiraţia. 

 
3.1.9 Proprietăţi spectrale ale vegetaţiei 
 
Principalele proprietăţi spectrale ale plantelor se referă la felul în care au loc reflexia, 

absorbţia şi transmisia radiaţiei solare la nivelul frunzelor (dar şi la nivelul coronamentului 
covorului vegetal arboricol). Cercetările au reliefat complexitatea deosebită a interacţiunilor 
dintre undele electromagnetice specifice anumitor domenii spectrale, pe de o parte, şi frunzele 
plantelor şi copacilor, pe de altă parte.  

Această interacţiune depinde de specia şi dimensiunile plantelor, lungimea de undă a 
radiaţiei, condiţiile fizico – geografice ale zonei, grosimea, forma, structura şi vârsta frunzei, 
compoziţia chimică şi morfologia suprafeţei acesteia, conţinutul în apă al frunzelor, starea de 
sănătate, unghiul sub care ajung razele solare pe frunză, nebulozitate etc.  

a). Plante cu frunze căzătoare. Interacţiunea radiaţiilor solare cu frunzele acestor plante 
nu este aceeaşi pentru toate lungimile de undă care ajung la nivelul suprafeţei învelişului vegetal. 
Se observă că absorbanţa, reflectanţa şi transmitanţa radiaţiilor solare sunt selective atât calitativ, 
cât şi cantitativ. 

Dintre radiaţiile vizibile ale spectrului solar care ajung pe suprafaţa Pământului, la 
nivelul unei frunze, circa 85 – 90 % sunt absorbite, aproximativ 5 – 10 % sunt reflectate şi în jur 
de 5 - 10 % sunt transmise. În interiorul învelişului vegetal al plantelor se constată o creştere a 
ponderii radiaţiilor verzi (dar şi a celor IR – A), celelalte radiaţii din domeniul vizibil fiind 
diminuate. De altfel, pe măsura pătrunderii în stratul vegetal, cel mai puternic atenuate sunt tot 
radiaţiile vizibile verzi şi cele I.R.-A. 

În domeniul U.V., în domeniul vizibil şi în majoritatea P.A.R., aceste plante prezintă o 
absorbţie semnificativă. Excepţie face o mică porţiune din domeniul radiaţiilor vizibile, centrată 
în zona verde. Aceste radiaţii au un rol fotochimic important pentru desfăşurarea proceselor 
biologice de la nivelul frunzei. În plus, se cunoaşte faptul că, pentru această culoare (λ = 555 
nm), ochiul uman are cea mai puternică senzaţie vizuală. Ca urmare, frunzele plantelor ne apar 
verzi atât prin reflexie cât şi prin transmisie. 

Acţiunea radiaţiilor U.V. cu lungimea de undă mai mare este resimţită diferit de către 
plante. În cantitate moderată stimulează sinteza vitaminei C. Unele plante leguminoase (salata, 
ridichea, spanacul, varza) sunt sensibile la scăderea ponderii acestor radiaţii producând etiolarea 
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plantelor şi formarea de frunze mici, neturgescente, în timp ce altele (tomatele, castraveţii) se pot 
cultiva în sere, unde aceste radiaţii nu ajung, fiind absorbite de către sticlă. 

Dintre cele şapte culori ale spectrului vizibil absorbţia cea mai mare o prezintă radiaţiile 
roşii. Aceste radiaţii, împreună cu cele portocalii şi galbene au rol în formarea glucidelor, în 
creşterea şi acumularea substanţelor de rezervă, în timp ce radiaţiile vizibile cu lungime de undă 
mică intervin în producerea proteinelor şi la formarea organelor tinere. Radiaţiile galbene şi verzi 
ajută la fructificare. Dacă radiaţiile roşii sunt absorbite într-o cantitate însemnată de toate 
plantele, în special de cele de zi lungă, radiaţiile albastre şi violet sunt absorbite îndeosebi de 
plantele de semiumbră. 

Absorbţia puternică în domeniul vizibil se explică prin prezenţa pigmenţilor foliari 
(clorofila a şi b) cu două benzi de absorbţie în albastru (450 nm) şi roşu (650 nm). Clorofila “a” 
are afinitate mai mare pentru radiaţiile roşii, portocalii şi galbene şi, de aceea, este preponderentă 
în frunzele expuse la lumină. In schimb, clorofila “b” şi pigmenţii galbeni au afinitate pentru 
radiaţiile albastre, indigo şi violete şi, de aceea, sunt preponderenţi în frunzele expuse la umbră. 

În domeniul I.R. al spectrului radiaţiilor solare se constată o comportare diferenţiată a 
frunzelor pe subdomenii spectrale. 

 În domeniul I.R. – A (apropiat), reflexia şi transmisia sunt mai mari decât în vizibil iar 
absorbţia este mică în intervalul 700 – 1400 nm. Ca urmare, se constată o scădere accentuată a 
absorbanţei (care ajunge la numai 10 %) începând cu lungimea de undă λ = 700 nm până la λ = 
1400 nm. Modificarea bruscă a proprietăţilor spectrale pentru λ = 700 nm se datorează 
pigmenţilor frunzei şi este rezultatul trecerii de la interacţiunea specifică benzilor de absorbţie 
electronice ale acestora (cu rol important în reflexia şi transmisia radiaţiilor vizibile şi U.V.), la 
interacţiunea caracteristică radiaţiilor din I.R. - A cu moleculele respective. Cu toate acestea, s-a 
constatat că radiaţiile cuprinse între 720 nm şi 740 nm grăbesc dezvoltarea vârfului de creştere şi 
apariţia primordiilor florale şi au o acţiune stimulatoare a proceselor de morfogeneză. 

În I.R. - A transparenţa frunzelor este destul de însemnată şi, deci, se presupune o 
participare mai redusă a acestor radiaţii la procesele fiziologice din plante, ceea ce face ca, într-o 
anumită măsură, acest interval spectral să fie considerat abiotic. 

Pentru I.R. - B (mediu) cu lungimi de undă de 1500 – 2.600 nm şi pentru I.R .- C 
(depărtat) se constată o creştere a absorbţiei în defavoarea reflexiei şi transmisiei. Aceste radiaţii 
sunt absorbite de apa din celulele plantelor şi nu de către pigmenţii frunzei. Prin încălzirea 
ţesuturilor plantei ele pot duce la modificarea distribuţiei temperaturilor şi, astfel, să conducă la 
dereglări ale procesului de fotosinteză, respiraţiei şi transpiraţiei frunzelor. Radiaţiile cu lungimi 
de undă mai mari de 2.000 nm sunt absorbite aproape integral (Gates şi Tantraporn, 1952; Gates, 
1965). Acest mod de interacţiune se datorează modificării naturii schimbului de energie a 
structurilor frunzei cu fotonii radiaţiei, prin creşterea ponderii tranziţiilor de vibraţie şi rotaţie a 
moleculelor. 

Pentru lungimi de undă mai mari de 4.000 nm reflectanţa scade foarte mult, frunzele 
devenind aproape complet “negre” (asemănătoare absorbantului integral). Pentru cele mai multe 
specii emisivitatea este situată între 0,94  şi 0,99 (Idso şi alţii, citat de Hamlyn, 1992). 

Măsurătorile au condus la constatarea că în I.R. - B şi C, pentru anumite lungimi de undă, 
se produc creşteri izolate ale reflectanţei, diferite de la o specie la alta. De exemplu, la măr 
(Malus spp.) s-a observat o reflectanţă mărită pentru λ = 3.700 nm, ca urmare a modului de 
distribuţie al grupării CH în ţesuturile frunzei. Aceleaşi creşteri se constată, de exemplu, şi la 
arborele ornamental – arborele de lalele (Liriodendron tulipifera) pentru λ = 3.900 nm sau la 
arţarul argintiu (Acer saccharium). Cercetări făcute cu ajutorul izotopilor radioactivi au arătat că, 
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sub acţiunea radiaţiilor I.R., are loc o creştere a absobţiei de P32 în plante şi se produce o grăbire 
a vegetaţiei şi fructificării (Kuperman, Rusu, 1971). 

Unghiul de incidenţă al radiaţiilor solare influenţează proprietăţile spectrale ale frunzelor. 
Atunci când Soarele se caracterizează prin unghiuri mici ale înălţimii deasupra orizontului (la 
începutul şi sfârşitul zilei), absorbanţa medie este cuprinsă între 0,34 şi 0,44 (estimativ o valoare 
medie de 0,40), iar reflectanţele medii sunt situate între 0,26 şi 0,32. 

Când Soarele se găseşte în vecinătatea zenitului (la amiază), absorbanţa medie creşte la 
valori medii cuprinse între 0,48 şi 0,56 (estimativ o valoare medie de 0,50), iar reflectanţele 
medii sunt situate între 0,20 şi 0,26. Pentru acelaşi moment al zilei se constată o creştere cu 
câteva procente (5 – 9 %) a absorbanţei odată cu vârsta plantei. 

Pentru unele plante, cum este urzica (Coleus), se constată la nivelul frunzei o reflexie în 
domeniul vizibil care respectă relativ bine legea cosinusului. La alte plante, cum este panseaua 
(Violax wittrokiana) această observaţie, privind reflexia radiaţiilor de către frunză, nu se 
confirmă (Moss şi Loomis,1952). 

În cazul pădurilor de foioase, ponderea radiaţiilor difuze în raport cu cea directă creşte 
odată cu scăderea unghiului de înălţime a Soarelui (Anderson, 1970) şi odată cu pătrunderea în 
adâncimea stratului vegetal. Studierea legăturii dintre distribuţia direcţiei radiaţiei difuze şi 
poziţia Soarelui pe bolta cerească într-o zi senină sau parţial acoperită cu nori a arătat că odată cu 
scăderea unghiului de înălţime a Soarelui deasupra orizontului creşte ponderea radiaţiilor I.R.-A 
reflectate într-o măsură mai mare dect cea a P.A.R. 

Nebulozitatea poate constitui un alt factor care determină regimul spectral la nivelul 
frunzei. Astfel, în condiţiile unui cer acoperit, absorbanţa este mai mare (0,59) decât cea 
corespunzătoare radiaţiei solare pentru un cer senin (0,50). Această diferenţă se datorează 
faptului că norii absorb în cantitate foarte mare radiaţiile din domeniul I.R.- A şi mai puţin în 
U.V. şi vizibil, unde frunza prezintă cea mai mare capacitate de absorbţie. 

Învelişul vegetal prezintă o reflectanţă mai mică decât a frunzelor individuale ca urmare a 
reflexiilor multiple dintre frunze, frunze şi tulpini, aspect observat în special la păduri, pentru 
care coeficientul de reflexie pentru lungimi de undă mici poate fi mai mic de 0,10. În condiţiile  
unui înveliş vegetal scurt şi des valorile reflectanţei se apropie de cele ale frunzelor individuale. 

b). Conifere. Această specie vegetală se distinge printr-o foarte mare capacitate de 
absorbţie în U.V., vizibil, I.R.-apropiat şi, deci, prin reflectanţe extrem de scăzute (transmisia 
este aproape absentă în aceste intervale spectrale). De exemplu, în domeniul vizibil absorbanţa 
are valoarea de 0,974. De altfel, este cunoscut faptul că pădurile de conifere apar pe fotografiile 
aeriene făcute în I.R. ca porţiuni întunecate. Această comportare spectrală se explică prin 
culoarea închisă a pigmentului acestor acestei specii, în ciuda formei geometrice specifice, care 
nu ar permite receptarea unei energii radiante prea mari. 

Determinările absorbanţei făcute în condiţii de cer senin şi de cer acoperit au condus la 
valori foarte apropiate (0,88 - 0,89 pentru Pinus strobus; 0,88 pentru Thuja occidentalis), ceea 
ce, împreună cu pigmentul, evidenţiază o bună adaptare a speciei la condiţiile de mediu. Pentru 
I.R. îndepărtat, ca şi la alte plante, se observă creşteri izolate ale reflectanţei, ca în cazul 
molidului (Picea mariana) pentru λ = 5000 nm. 

 
3.1.10 Efectele radiaţiilor solare asupra vegetaţiei 
În general, atunci când plantele sunt supuse radiaţiilor, în particular radiaţiilor solare, o 

parte din energia acestora este reflectată şi transmisă, iar o altă parte este absorbită şi folosită 
(uneori transformată), în principal, sub trei forme: 
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- încălzire – transformarea energiei radiante în energie termică (căldură) prin creşterea 
agitaţiei termice a moleculelor, 

- evaporare – schimbarea stării de agregare prin transferul moleculelor de apă  în 
molecule de vapori de apă şi 

- fotosinteză – conversia energiei solare prin reacţii fotochimice şi alte reacţii care 
implică un transfer de molecule de CO2. 

Fotosinteza este principalul proces de la nivelul plantelor prin care, pe baza energiei 
solare, pe Pământ se generează oxigenul necesar respiraţiei. Procesul de fotosinteză este 
principalul element al ciclului care determină producţia vegetală (agronomică, silvică) şi indirect 
influenţează activitatea zootehnică şi cea umană. 

Sensibilitatea plantelor la radiaţiile vizibile se manifestă şi prin faptul că lumina 
influenţează respiraţia, transpiraţia, viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene, 
determină direcţia de creştere a tulpinii şi stadiile de dezvoltare a plantelor. 

Efectele produse de lumină asupra plantelor depind atât de lungimea de undă a radiaţiilor 
(efecte spectrale), cât şi de intensitatea radiaţiei. 

Efecte spectrale. La nivelul plantelor recepţionarea de radiaţii cu lungimi de undă diferite 
produce efecte fiziologice diferenţiate. Astfel, radiaţiile luminoase roşii şi portocalii (λ = 600 – 
700 nm) sunt cel mai puternic absorbite, după care urmează cele albastru – violet (λ = 400 – 500 
nm), de aceea, aceste radiaţii se numesc radiaţii fiziologice. 

Prin intervenţii exterioare se poate acţiona asupra plantelor. Astfel, de exemplu, la 
crizantemă, dacă noaptea se intervine cu lumină roşu - deschis înflorirea este inhibată (apariţia de 
P730 ), iar dacă se intervine cu lumină roşu - închis înflorirea nu este inhibată (menţinerea sau 
apariţia de P660) – Mănescu şi alţii, 1977. 

Observaţiile făcute cu ajutorul izotopilor radioactivi au arătat că radiaţiile galbene, 
portocalii şi roşii servesc, îndeosebi, la sinteza a hidraţilor de carbon, iar cele albastre la 
producerea de proteine. Prin selectarea optimă a compoziţiei spectrale a luminii, în condiţiile 
serelor, se poate dirija ponderea glucidelor şi protidelor din plante în funcţie de necesităţi. 
Radiaţiile verzi sunt cel mai puţin absorbite, dar reflectate în cantitate mare. Din această cauză, 
după cum s-a mai menţionat, frunzele privite prin reflexie sau transmisie apar ochiului uman de 
culoare verde. 

Nu numai radiaţiile vizibile prezintă importanţă pentru plante, ci şi alte intervale 
spectrale, precum sunt radiaţiile U.V. şi I.R. 

Radiaţiile U.V. prezintă efecte diferenţiate asupra plantelor. Cele cu lungimi de undă mici 
(U.V.–C) sunt considerate dăunătoare plantelor, iar cele din categoria U.V. mediu (U.V.–B) pot 
să stimuleze, în cantitate moderată, sinteza vitaminei C. Acţiunea constantă a luminii cu un 
conţinut crescut de radiaţii U.V. asupra plantelor, cum sunt cele care trăiesc în zonele alpine, 
conduce la un efect de piticire a plantelor. 

Plantele se dovedesc a fi organisme foarte sensibile la acţiunea radiaţiilor U.V., îndeosebi 
cele tinere. Astfel, s-a constatat că răsadurile scoase din sere de sticlă (opacă la U.V.) fără o fază 
de adaptare, au de suferit. De aceea, se recomandă, înainte de plantare, măsuri care să gradeze 
expunerea până la condiţii naturale neprotejate. 

Cercetările au condus la obţinerea unor producţii crescute, de exemplu la spanac, în cazul 
folosirii de sticle sau folii colorate (fotoselective) care să modifice ponderea spectrală a 
radiaţiilor în favoarea plantelor. 

Radiaţiile U.V. pot avea însă şi un efect pozitiv fitopatologic, întrucât reduc răspândirea 
bolilor la plante prin distrugerea sau inhibarea acţiunii unor ciuperci şi microorganisme. 
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Radiaţiile I.R. exercită efecte asupra respiraţiei şi a transpiraţiei. 
Efecte produse de intensitatea luminii. Procesul de fotosinteză depinde nu numai de 

lungimea de undă a radiaţiilor, ci şi de intensitatea luminii incidente. 
 Intensitatea luminii trebuie să aibă un nivel adecvat fiecărei specii, întrucât 

determină înflorirea, fructificarea, compoziţia chimică, culoarea atât a plantei, cât şi a fructelor, 
calitatea recoltei, atacul agenţilor patogeni etc. În caz contrar se produc efecte nefavorabile 
asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. 

- Dacă intensitatea este prea mare în raport cu acesta ea poate produce o încălzire a 
frunzelor însoţită de îngălbenirea şi căderea lor datorită modificării structurii clorofilei. 

Cerinţele plantelor pentru iluminare diferă cu specia şi cu faza de dezvoltare a plantei. De 
exemplu, pentru creşterea vegetativă la tomate este necesară o intensitate minimă de 400 lx., 
pentru creşterea şi dezvoltarea inflorescenţelor este nevoie de minimum 3.500 lx., pentru 
fructificare la tomate, ardei, vinete, pepene şi alte legume sunt necesari 5 – 8.000 lx, pentru 
fasole, varză, morcov, salată, spanac ardei iute şi altele sunt necesari 3 – 5.000 lx, pentru legume 
perene, ceapă verde, doar 1 – 3.000 lx. Înflorirea şi fructificarea intensă are loc la 25.000 – 
35.000 lx. Stomatele se deschid complet la salată la valori de 5.000 lx, la tomate la 10.000 lx, iar 
la castraveţi la 15.000 lx. 

O creştere a iluminării permite acumulări de substanţe de rezervă şi, în general, generează 
efecte benefice. Dacă plantele dispun de lumină suficientă se observă o creştere a lungimii şi 
grosimii rădăcinilor (lumina directă influenţează creşterea rădăcinilor). Atunci când plantele 
beneficiază de lumină în cantitate mare, rădăcinile devin mai lungi şi mai ramificate şi formează 
un număr mai mare de nodozităţi (la leguminoase), iar tulpinile devin mai groase şi capătă un 
ţesut mecanic mai puternic (datorită lignificării ţesuturilor). Acest proces prezintă un rol deosebit 
în cazul cerealelor păioase prin asigurarea unei rezistenţa mecanice paiului (mai bună la partea 
superioară şi mai redusă la partea inferioară). Alte exemplu: fructele crescute în partea însorită a 
coroanei sunt mai gustoase decât cele din partea umbrită, iarba păşunilor alpine are o calitate mai 
bună decât a celor de la câmpie etc. 

O iluminare intensă are efecte de diminuare a creşterii în lungime a lăstarilor. Totuşi, o 
iluminare puternică, care urmează însă după un interval slab luminat poate dăuna plantelor prin 
încălzire şi pierderi de apă accentuate. De aceea, sunt necesare perioade de adaptare. De 
exemplu, la tomate sunt necesare perioade de adaptare de 8 – 10 zile cu valori crescute la 3 – 
5.000 lx pentru iluminări de peste 15.000 lx. 

O intensitate mai mare de lumină împiedică creşterea, însă favorizează dezvoltarea. De 
aceea, se recomandă de exemplu, ca pentru legumele de la care prezintă importanţă pentru 
consum fructul (tomate, vinete, ardei), să beneficieze de intensităţi luminoase mai mari în 
perioada înfloritului, formării şi maturării fructelor. În schimb, pentru legumele la care prezintă 
importanţă partea vegetativă (varza, conopida etc.), se recomandă cultivarea lor în zonele cu 
luminozitate mică, cu climă umedă nebulozitate relativ mare şi căldură suficientă. O intensitate 
prea mare a iluminării poate duce însă şi la pierderi însemnate de apă din ţesuturi, tendinţe de 
ofilire, accentuarea respiraţiei şi altele. Efectul dăunător se accentuează atunci când expunerea la 
lumină intensă se face după o perioadă cu intensitate mică (cum se întâmplă la înfiinţarea 
culturilor timpurii prin răsaduri, la trecerea bruscă din sere în câmp). Pentru evitarea acestui şoc 
fiziologic la nivelul cloroplastelor (“solarizare”) se procedează la călirea răsadurilor. 

Din aceste considerente în sere, solarii sau răsadniţe, atunci când iluminarea este foarte 
puternică, se procedează la micşorarea intensităţii luminii prin stropiri cu suspensii sau emulsii 
de var, praf de cretă argilă, humă etc. Valorificarea corespunzătoare a luminii din spaţiile 
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acoperite se poate face prin cultivarea unor soiuri şi hibrizi adaptate la aceste condiţii (de 
exemplu, soiul Jessy de salată). 

Iluminarea optimă pentru asimilaţie se apreciază la aproximativ 20 – 30.000 lx. Dacă 
această iluminare depăşeşte valoarea de 50.000 lx asimilaţia nu se mai intensifică, ci se menţine 
constantă. 

- Dacă intensitatea luminii este prea mică se produce o scădere a ritmului de creştere şi 
este împiedicată sinteza anumitor substanţe organice şi fotosinteza, la întuneric nefiind posibilă 
asimilarea dioxidului de carbon. 

Observaţiile au arătat că, în general, o cantitate mai mică de lumină împiedică 
dezvoltarea, însă favorizează creşterea, produce etiolarea plantelor (alungirea şi decolorarea 
tulpinilor şi frunzelor), încetineşte ritmul de creştere, prelungeşte vegetaţia, întârzie recoltarea, 
provoacă avortarea florilor şi uneori chiar a fructelor, micşorează conţinutul în substanţă uscată, 
vitamine şi glucide. 

Absenţa sau insuficienţa luminii (umbrire intensă) influenţează negativ dezvoltarea 
plantelor, care devin mai lungi, mai subţiri şi lipsite de clorofilă sau cu o cantitate redusă din 
acest pigment. Chiar şi sistemul radicular este afectat, fiind mai puţin dezvoltat. 

Prin etiolarea plantelor tinere acestea prezintă tulpini alungite, distanţe mai mari între 
noduri, au rezistenţă mecanică scăzută, ţesuturi de protecţie puţin dezvoltate, capacitate scăzută 
de a rezista la boli, la acţiunea unor factori negativi şi în general, lipsa luminii afectează calitativ 
produsele agro-horticole. Lăstarii arborilor crescuţi la întuneric au fost mai lungi decât cei care 
au beneficiat de lumină. 

În unele cazuri, pentru obţinerea anumitor caracteristici pentru produsele vegetale şi deci, 
cu anumite proprietăţi comerciale (frăgezime, suculenţă, gust plăcut, cantitate scăzută de 
substanţe amare etc.) se procedează la etiolarea dirijată prin “înălbirea” unor organe ale plantelor 
(de exemplu, lăstarii sparanghelului, inflorescenţa conopidei) 

O micşorare a iluminării (cauzată uneori de desimea prea mare a plantelor) determină 
scăderea circulaţiei protoplasmei, reducerea respiraţiei, inhibarea activităţii unor fermenţi, ceea 
ce conduce la: scăderi ale cantităţii substanţelor nutritive (glucide, vitamine şi altele), creşteri ale 
duratei fenofazelor, creşteri unilaterale, alungirea tulpinii, împiedicarea înfloririi şi legării 
fructelor, rezistenţă mecanică scăzută etc., cu consecinţe negative asupra recoltei. 

În alte situaţii micşorarea iluminării are efecte calitative favorabile asupra plantelor şi 
produselor vegetale. În cazul pomilor, fructele crescute în zonele umbrite ale coroanei sunt mai 
fragede decât cele din porţiunile însorite (care au, însă conţinuturi mai mari de glucide), datorită 
scăderii procentului de celuloză. 

Pentru evitarea umbririi reciproce, în special pentru plante cu frunze mari şi dese, în 
agrotehnică se stabilesc norme adecvate pentru semănat. 

În situaţiile în care intensitatea luminii este slabă (perioada de iarnă), dar se doreşte o 
iluminare mai mare în spaţiile acoperite (sere, solarii etc.) pentru obţinerea unor producţii 
timpurii, se poate face apel la iluminarea artificială. 

Intensitatea luminii este implicată şi în modul în care are loc asimilarea dioxidului de 
carbon în frunze. S-a constatat că, atunci când intensitatea radiaţiei luminoase scade la jumătate 
din cea caracteristică amiezii (dimineaţa şi la sfârşitul zilei) este asimilată în frunze cantitatea 
maximă de CO2. În aceste momente din zi, datorită difuziei radiaţiilor vizibile cu lungime de 
undă mică (albastru şi violet), predominante sunt radiaţiile roşii şi portocalii, care au rol 
important în morfogeneză şi fotosinteză. 
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În funcţie de necesităţile de iluminare al plantelor, acestea se pot clasifica în trei 
categorii. 
 1. Plante iubitoare de lumină (heliofile, pretenţioase la lumină), care au nevoie de valori 
mai mari ale iluminării (minimum 8000 lx) pentru activităţi fiziologice (creştere, înflorire, 
fructificare, acumularea substanţelor de rezervă şi altele). Pentru aceste plante lumina permite 
acumularea în cantităţi mai mari a amidonului, zahărului şi altele. Din această categorie fac parte 
sfecla de zahăr, cartoful, viţa de vie, tomatele, vinetele, ardeiul, castraveţii, bamele, pepenii 
(galbeni şi verzi), porumbul, lucerna, orezul, floarea soarelui, bumbacul, unele cereale, 
mesteacănul, salcia, stejarul etc. 
 2. Plante rezistente la umbrire (moderat pretenţioase la lumină), care au nevoie de valori 
mai mici de iluminare (4.000 – 5.000 lx) pentru asigurarea activităţilor fiziologice. Din această 
categorie fac parte, de exemplu, morcovul, pătrunjelul, mărarul, ţelina, spanacul, varza, fasolea, 
salata, ridichea, trifoiul mărunt, teiul, bradul, feriga etc. 
 3. Plante iubitoare de umbră (ombrofile, puţin pretenţiose la lumină), care solicită 2.000 
– 3.000 lx, cum sunt, de exemplu, plantele perene, ceapa verde, sfecla pentru frunze, măcrişul, 
iedera şi altele. 

Din punct de vedere fitopatologic lumina este un factor care împiedică, într-o anumită 
măsură, dezvoltarea unor ciuperci parazite. Totuşi la rugina cerealelor s-a observat că lumina (5 
– 10·103 lx) contribuie la dezvoltarea ciupercilor. În cazul altor agenţi patogeni sporularea şi 
infectarea plantelor se face numai în absenţa luminii, cum este Plasmopara viticola care 
provoacă mana la viţa de vie şi Phytophtora infestans care provoacă mana la cartof. 

Influenţa luminii asupra plantelor se poate constata în cadrul proceselor de creştere şi 
dezvoltare (fotomorfogenetic), în diferite moduri şi anume: fototropism, fotoperiodism, 
fotonastie şi fotomorfogeneză. Rolul de detectori ai stimulilor luminoşi îl joacă pigmenţii 
clorofilieni. 

Fototropismul, în general, reprezintă fenomenul de modificare a direcţiei de creştere ca 
urmare a stimulului direcţionat de lumină. Fototropismul asigură orientarea cea mai bună a 
frunzelor pentru recepţionarea luminii şi pentru acumularea de substanţe hidrocarbonate 
(amidon, zahăr, celuloză). 

Exemplul cel mai frecvent de fototropism, este cel oferit de floarea soarelui, care se 
orientează după Soare. Răspunsuri asemănătoare se observă şi la lucernă, bumbac, în general la 
leguminoase, unde se constată mişcări ale frunzelor în raport cu Soarele. Dirijarea plantelor în 
direcţia sursei de lumină se numeşte fototropism pozitiv. 

Un alt termen întâlnit pentru această categorie de plante este cel de heliotropism. 
Atunci când plantele beneficiază de apă în cantitate suficientă, frunzele la o serie de 

specii tind să se orienteze perpendicular pe direcţia razelor solare pe întreaga durată a zilei, ceea 
ce le permite să beneficieze de o cantitate maximă de energie necesară fotosintezei. Dimpotrivă, 
atunci când există un deficit de apă, pentru evitarea supraîncălzirii plantele tind să-şi orienteze 
frunzele paralel cu direcţia incidentă a radiaţiilor solare, pentru o mai bună conservare a apei. În 
primul caz avem de a face cu diaheliotropism, iar în cel de al doilea caz de paraheliotropism. Se 
constată, de exemplu, că o frunză diaheliotropică poate recepţiona cu circa 50 % mai multă 
radiaţie decât o frunză dispusă orizontal. Astfel, ca urmare a heliotropismului, floarea soarelui 
reuşeşte să recepţioneze cu 40 % mai multă radiaţie solară decât o plantă cu distribuţie fixă a 
frunzelor. De altfel, la plantele diaheliotropice fotosinteza se produce mai rapid în cursul zilei, în 
timp ce la plantele paraheliotropice se observă o temperatură mai redusă a frunzei şi pierderi prin 
transpiraţie mai mici. 
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Fotoperiodismul este procesul care constă în răspunsul de dezvoltare nedirecţională a 
plantelor sub acţiunea unor stimuli luminoşi nedirecţionali dar periodici. Fotoperiodismul  
reprezintă adaptarea necesităţilor de creştere şi dezvoltare ale plantelor la lungimea zilei şi a 
nopţii (prin perioadă înţelegându-se lungimea zilei – lumină între răsărit şi apus necesară 
apariţiei florilor). 

Din categoria efectelor fotoperiodice produse de lumină fac parte diviziunea celulară, 
gutaţia, creşterea rărăcinii şi altele. 

Fotoperiodismul este folosit de plante precum un semnal cert pentru declanşarea 
proceselor de creştere şi dezvoltare, precum şi asigurarea trecerii spre fiecare fază de vegetaţie, 
îndeosebi de trecere da la stadiul vegetativ la cel de reproducere. De exemplu, un astfel de 
semnal este folosit pentru ca planta să se asigure că înflorirea se poate produce la momentul 
optim în raport cu condiţiile climatic locale sau pentru a se proteja cu mult timp înainte de atacul 
produs de ger, secetă etc., în funcţie de caracteristicile climatice ale zonei. 

Plantele trebuie să parcurgă anumite etape, numite stadii de dezvoltare, care impun 
anumite condiţii externe. Stadiile de dezvoltare a plantelor reprezintă etape de schimbări 
calitative în evoluţia acestora, fără de care nu are loc diferenţierea organelor de reproducere şi 
procesul de fructificare. Dintre aceste stadii mai importante sunt stadiul de iarovizare şi stadiul 
de lumină. 

Stadiul de iarovizare se manifestă în prima perioadă de creştere, atunci când sunt 
asigurate, în principal, condiţiile de temperatură şi umiditate necesare dezvoltării plantei. 

Stadiul de lumină este etapa ulterioară care presupune asigurarea condiţiilor de mediu 
privind durata şi intensitatea luminii, necesare atingerii fazei de fructificare. 

Cerinţele diferite ale plantelor faţă de durata zilei –lumină a făcut posibilă clasificarea lor 
fotoperiodică în patru categorii: 

a). Plante de zi lungă (sau noapte scurtă) - acelea care au nevoie de o lungime mai mare a 
zile (fotoperioadă de 14 – 16 ore). La aceste plante (de exemplu, trifoiul) inflorirea este mai 
rapidă în zile lungi. Culturile de acest tip sunt limitate pentru latitudinile mari. În raport cu alte 
plante, prelungirea perioadei de iluminare determină o înflorire mai devreme a acestora. 

b). Plante de zi scurtă (sau de noapte lungă) – care au nevoie de o perioadă de lumină 
mai mică (fotoperioadă de 8 – 12 ore) care înfloresc mai repede când zilele sunt scurte (soia, 
cartofi dulci, mei şi altele). În comparaţie cu alte plante, scurtarea zilei produce o înflorire mai 
devreme a acestora. O lungire a perioadei de iluminare inhibă însă înflorirea (dar se dezvoltă 
organele vegetative) 

c). Plante intermediare, cu o fotoperioadă de 12 – 14 ore şi la care se produce inhibarea 
reproducerii dacă lumina scade sau depăşeşte acest interval. 

Plantele de zi lungă şi cele intermediare pot fi limitate la latitudini mici, iar pentru 
latitudini mari doar dacă primăvara şi toamna sunt suficient de calde pentru a le permite un ciclu 
complet al creşterii şi dezvoltării. 

d). Plante indiferente (neutre)- care nu sunt afectate de variaţiile intervalului de lumină 
dat de lungimea zilei (tabelul 2.1) 

Plantele leguminoase de zi lungă sunt originare din regiunile cu climat temperat sau 
mediteranean, iar cele de zi scurtă provin din zonele cu climat tropical şi subecuatorial (unde 
ziua nu depăşeşte niciodată 14 ore). 

Vinetele se dezvoltă bine în condiţii de zi scurtă, când se constată o creştere mai 
accentuată în etapa de alungire a vârfului de creştere şi formare a primordiilor frunzelor, precum 
şi în etapa de diferenţiere a organelor florii. 
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Tabelul 3.1  - Comportarea plantelor faţă de lungimea zilei. 
 

Plante de zi lungă Plante de zi scurtă Plante indiferente 
(neutre) la lungimea 

zilei 
Grâul, secara, orzul, ovăzul, 
mazărea, unele specii de 
cartof, ceapa, usturoiul, varza, 
salata, spanacul, ridichea, 
cicoarea, sfecla de zahăr, 
muştarul, alfalfa, inul, trifoiul, 
rapiţa, crizantema etc. 

Porumbul, meiul, soia, unele 
soiuri de fasole, vinetele, unele 
soiuri de tutun şi orez, 
bumbacul, tutunul, căpşuna, 
sorgul, cânepa, pepene galben, 
iarba de Sudan, orhideea,  
violeta etc. 

Hrişca, unele soiuri de 
porumb, bumbac, tutun, 
tomate şi orez, 
morcovul, castravetele, 
ţelina, arahidele, 
azaleea, begonia, 
gardenia, panseaua etc. 

  
Cercetările făcute la castraveţi au arătat că plantele se dezvoltă pentru durate diferite ale 

fotoperioadei, de la 4 – 6 ore la 10 – 12 ore. Se observă diferenţieri ale vârfului de creştere, de 
formare a mugurilor florali şi a numărului de frunze. 

Cultura salatei în sere (soiul Blackpool) a arătat o tendinţă de alungire a tulpinii pentru o 
zi de 14 ore, proces care se amplifică la o lungime de 16 ore a zilei. 

La diverse soiuri de tomate, crescute în sere, rezultatele au fost mai puţin concludente. 
Plantele crescute în condiţii de zi lungă au înregistrat un conţinut mai mare de clorofilă decât 
cele crescute în condiţii de zi scurtă, precum şi o masă mai mare a răsadului produs în regim de 
zi lungă (16 ore) faţă de cel produs în regim de zi scurtă (8 ore). 

Fotonastia este fenomenul care constă în mişcări reversibile la nivelul unor componenţi 
morfologici ai plantei ca urmare a acţiunii unor stimuli luminoşi direcţionali sau nedirecţionali. 
Din această categorie face parte deschiderea şi închiderea florilor în funcţie de gradul de 
iluminare şi cel de pliere a frunzelor pe timp de noapte. De exemplu, regina nopţii, Lupinus 
albus, tutunul, zorelele, o serie de leguminoase şi cunoscuta Mimosa pudica. Nu se poate spune 
exact care este “senzorul” de lumină care determină aceste mişcări pentru “dormire”, întrucât s-a 
constatat că acest ritm poate continua câteva zile în condiţiile expunerii continue la lumină 
(Hamlyn, 1992). 

Fotomorfogeneză este fenomenul se referă la numeroase alte modalităţi de dezvoltare 
nedirecţionată a unei plante ca răspuns la stimuli de lumină nedirecţionali şi neperiodici. Din 
categoria efectelor morfogenetice (modificarea structurii plantei) controlate de lumină fac parte: 
germinaţia seminţelor, alungirea tulpinii, dezvoltarea frunzelor, a cloroplastelor, sinteza 
clorofilei şi altele. Lumina contribuie şi la diferenţierea organelor de reproducere, întrucât s-a 
constatat că numai în condiţiile unei intensităţi suficiente a luminii plantele trec la reproducere. 
Dacă lumina este insuficientă (chiar dacă celelalte condiţii sunt favorabile creşterii), atunci faza 
de înflorire este întârziată sau nu se mai produce. 

Germinaţia seminţelor poate să fie sau să nu fie influenţată de lumină, răspunsul 
diverselor specii de plante fiind complex, în dependenţă de conţinutul diferitelor forme de 
fitocrom al acestora, în raport cu alte părţi ale plantelor. Astfel, spre deosebire de seminţele unor 
plante care nu sunt influenţate de lumină, altele sunt puternic dependente de lumina albă (precum 
salata – Lactuca sativa, firuţa – Poa pratensis şi fagul – Fagus sylvatica). Pentru seminţele altor 
plante lumina albă joacă un rol inhibator (la unele varietăţi de Cucumis sativa). 
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Cerinţele legate de durata expunerii la lumină pentru germinaţie variază cu specia, de la 
câteva minute de expunere până la câteva ore pe zi. Se menţionează, de asemenea, adaptarea 
foarte variată a unor plante (unele specii de buruieni) în raport cu stimularea/inhibarea 
germinaţiei sub acţiunea luminii. Astfel, de exemplu, există plante ale căror seminţe, inhibate de 
lumină, germinează numai atunci când au fost îngropate sau, dimpotrivă, plante ale căror 
seminţe, stimulate de lumină, rămân în stadiul de „adormire” pentru perioade mari de timp, ceea 
ce le permite o răspândire mai sigură în natură. 

Influenţele morfologice produse de lumina naturală şi artificială depind atât de cantitatea 
cât şi calitatea luminii. Ca dovadă, răsadurile crescute la întuneric devin etiolate, în schimb 
dezvoltarea frunzelor şi a tulpinii este în strânsă legătură cu lungimea de undă a radiaţiilor.  

Astfel, se constată deosebiri de creştere la plantele supuse unei iluminări cu lămpi 
fluorescente sau cu lămpi cu incandescenţă, în condiţiile asigurării unei aceleaşi densităţi de flux 
pentru fotonii aparţinând P.A.R.. La plantele supuse luminii cu lămpi cu incandescenţă s-a 
constatat o producţie totală mai mare de materie uscată şi o rată de dezvoltare a tulpinii mai mare 
decât cele supuse lămpilor fluorescente, datorită unei ponderi mai mari în radiaţii roşii şi roşu – 
depărtat (în raport cu o pondere mai mare în domeniul albastru la lămpile fluorescente). 

Dacă planta iluminată cu lămpi fluorescente este supusă suplimentar la sfârşitul perioadei 
de iluminare cu radiaţii roşu - depărtat se produc efecte morfologice reprezentate de creşterea 
distanţei dintre noduri, o extindere a peţiolului şi o dezvoltare a frunzei. 

Aceste constatări explică adaptarea la umbrire în mediul natural al unor plante, întrucât în 
lumina umbrei există o pondere mai mare de radiaţii cu lungime de undă mare. De exemplu, o 
serie de specii, cum sunt unele buruieni arabile, care în momentul umbririi de către alte plante, 
prezintă o puternică dezvoltare pentru a le permite să-şi depăşească concurenţii. În schimb, la 
ierburile adaptate pentru umbra pădurilor, efectele radiaţiilor din acest areal sunt mult mai 
scăzute (Hamlyn, 1992). 

 
3.2 Starea suprafaţei subiacente atmosferei – factor genetic al climei 
 
Proprietăţile fizico-chimice ale suprafeţei terestre interferă, însă, cu cele geografice şi 

geologice, iar, ca urmare, elementele meteorologice prezintă, la rândul lor, o mare diversitate şi 
variabilitate. De aceea, suprafaţa subiacentă a atmosferei este o suprafaţă “activă”, care, prin 
caracteristicile ei, reprezentate de natură (uscat sau apă), culoare, prezenţa sau absenţa vegetaţiei 
sau zăpezii, prin proprietăţile geomorfologice, geografice (latitudine, altitudine, expunere) etc., 
influenţează valorile elementelor meteorologice şi, deci, starea timpului şi clima regiunilor 
respective. Ca urmare, starea suprafeţei subiacente atmosferei este considerată factor genetic al 
climei. Acest rol este determinat de dominanţa uscatului sau apei, existenţa reliefului, natura şi 
dimensiunile învelişului vegetal. 

Dominanţa uscatului sau apei şi influenţa asupra parametrilor meteo - climatici. 
Proprietăţile fizice diferite ale solului şi apei (căldura specifică, căldura specifică latentă 

de topire, albedoul, indicele de refracţie), capacitatea apei de a permite propagarea în adâncime a 
anumitor radiaţii, mobilitatea mare a apei, modul de acumulare a căldurii în straturile mai adânci, 
conduc la apariţia unor diferenţe climatice semnificative între diversele zone ale globului terestru 
(chiar în cadrul aceluiaşi tip de climat). Deci, se poate spune că, la rândul ei, apa are un rol 
climatogenetic important. 

Constantele termo - fizice mai mari ale apei în raport cu ale uscatului (de exemplu, 
căldura specifică a apei este de aproape 2 ori mai mare decât a solului), dar un albedo mai mic 
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decât al uscatul, determină ca încălzirea, respectiv răcirea apei, să se producă mai lent decât a 
uscatului, ceea ce face ca regimul termic deasupra mărilor şi oceanelor să se deosebească esenţial 
de cel de deasupra continentelor. 

Constantele termo - fizice mai mari ale apei în raport cu ale uscatului (de exemplu, 
căldura specifică a apei este de aproape 2 ori mai mare decât a solului), dar un albedo mai mic 
decât al uscatul, determină ca încălzirea, respectiv răcirea apei, să se producă mai lent decât a 
uscatului, ceea ce face ca regimul termic deasupra mărilor şi oceanelor să se deosebească esenţial 
de cel de deasupra continentelor. 

Caracterul continental sau maritim al unui climat se poate aprecia îndeosebi după regimul 
său termic. Apa mărilor şi oceanelor reduce amplitudinile zilnice şi anuale ale temperaturii 
aerului şi produce întârzieri ale momentelor de înregistrare ale temperaturilor extreme zilnice şi 
anuale (de exemplu, extremele anuale pot depăşi şi o lună întârziere). Aceste caracteristici pot 
conduce chiar la apariţia unor decalări ale anotimpurilor. 

Aceste deosebiri între caracteristicile suprafeţei terestre au permis stabilirea unui “grad 
de continentalism” (C) pentru diferite localităţi de pe glob, dat de relaţia: 
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+

=
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                      (3.25) 

 
unde: a, b, ϕ0 sunt parametri constanţi (Conrad: a = 1,7; b = 14,0; ϕ0 = 10 0), A - amplitudinea 
anuală a temperaturii aerului (0C), iar ϕ  - latitudinea geografică. 

Caracterul oceanic al unui climat poate fi accentuat sau diminuat de către curenţii 
maritimi permanenţi calzi sau reci, care scaldă coastele continentale respective. În funcţie de 
gradul de continentalism (C: 0 – 100) se poate face o clasificare a climatelor şi anume: 

- climate oceanice sau maritime (C: 0 – 33); 
- climate de coastă sau de litoral (C: 34 – 66); 
- climate continentale (C: 67 – 100). 
Existenţa reliefului şi influenţa asupra parametrilor meteo – climatici. Relieful constituie 

unul din elementele mediului geografic care exercită o influenţă asupra regimului elementelor 
meteorologice şi, deci, are un important rol în generarea “peisajului” climatic. 

Acţiunea climatogenă a reliefului este complexă şi se manifestă prin elementele sale 
definitorii reprezentate de altitudine, înclinarea şi orientarea (expunerea) terenului (pantelor), în 
cadrul configuraţiei principalelor forme de relief, fiecare dintre aceste elemente aducându-şi 
contribuţia la starea timpului şi a climei, atât într-un mod individual, cât şi în ansamblu cu 
celelalte elemente. 

Altitudinea este elementul caracteristic mediului înconjurător care imprimă modificările 
cele mai semnificative pentru parametri meteorologici 

Regimul radiativ se distinge printr-o creştere a intensităţii radiaţiilor solare odată cu 
altitudinea, ca urmare a scurtării parcursului razelor prin atmosferă (masei atmosferice 
străbătută), creşterii transparenţei aerului şi scăderii influenţei fenomenelor de absorbţie şi 
difuziune, cu rol în procesul de extincţie a radiaţiilor. Odată cu înălţimea se modifică şi 
compoziţia spectrală a radiaţiei solare directe (prin deplasarea maximului radiaţiilor spre lungimi 
de undă mai mici - creşterea ponderii radiaţiilor U.V.) şi diminuarea radiaţiei difuze (mai lentă 
iarna decât vara, ca urmare a cantităţii mai mici de vapori de apă din aer în sezonul rece) în 
favoarea celei directe. 
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Temperatura aerului prezintă o distribuţie cu înălţimea în care se reflectă repartiţia 
radiaţiei solare şi a temperaturii solului. Atât evoluţia pe verticală, cât şi amplitudinile termice, 
cunosc o scădere odată cu creşterea altitudinii. Această evoluţie se explică prin creşterea ponderii 
radiaţiei pierdute (radiaţia terestră) în raport cu cea primită (radiaţia globală), ca urmare a 
micşorării cantităţii de vapori de apă şi a altor componente ale aerului care pot contribui la 
absorbţia radiaţiilor şi deci la încălzirea aerului. 

Tipul formei de relief, convex sau concav, exercită, de asemenea, influenţe asupra 
evoluţiei cu altitudinea a temperaturii aerului. Depresiunile intramontane, defileurile şi văile mai 
adânci favorizează acumularea aerului rece şi deci, temperaturi mai scăzute decât pe versanţi. In 
cursul zilei, în formele de relief concave se observă încălziri însemnate ale aerului, iar în timpul 
nopţii au loc răciri intense. Formele convexe mai ridicate, cum sunt terasele înalte, piemonturile 
sau conurile de dejecţie, beneficiază de o circulaţie pe orizontală şi verticală mai intensă a 
aerului, temperaturi moderate sau mai mari ale aerului, amplitudini termice diurne şi anuale mai 
scăzute şi astfel, de o climă mai blândă decât în cazul reliefului concav. După caz, dimensiunile 
şi altitudinea tuturor formelor de relief pot accentua sau diminua caracteristicile termice 
prezentate mai sus. 

Umiditatea aerului, în atmosfera liberă, scade odată cu înălţimea, întrucât creşte distanţa 
faţă de sursele de apă. În regiunile muntoase se menţine această tendinţă de scădere, însă ea este 
diminuată ca urmare a numărului mare de surse de evaporare (râuri, vegetaţie, zăpadă şi altele). 

În văi şi depresiuni, evoluţia diurnă şi anuală a umidităţii (absolute şi relative) se 
aseamănă cu cea de la câmpie (variaţia diurnă se caracterizează printr-o dublă oscilaţie cu un 
minim radiativ dimineaţa şi altul convectiv după – amiaza, iar variaţia anuală se caracterizează 
printr-o simplă oscilaţie, cu un minim iarna şi un maxim vara). 

Pe versanţi şi pe culmi, în funcţie de zona climatică, se constată modificări ale evoluţiei 
umidităţii, depinzând de regimul termic, circulaţia locală a aerului (brizele de munte şi de vale) şi 
altitudine. 

Nebulozitatea şi precipitaţiile, dar şi ceţurile, prezintă variaţii datorate influenţei 
exercitate de formele de relief, de circulaţia maselor de aer, îndeosebi ca urmare a proceselor 
convective (dinamice şi termice), altitudine şi a altor factori. 

Apariţia norilor prin convecţie termică se face simţită pe pantele estice înainte de amiază, 
pe cele sudice la amiază şi pe versanţii vestici după – amiaza.  Dezvoltarea norilor prin convecţie 
dinamică se face pe pantele de munte expuse vântului. 

Vara, nebulozitatea este mai mare ziua decât noaptea datorită manifestărilor convecţiei şi 
asociată cu briza de vale. Iarna, însă, nebulozitatea scade, îndeosebi pentru sectoarele înalte ale 
munţilor. În aceste sectoare se formează frecvent şi ceţurile, mai ales în după–amiaza zilei şi în 
cursul verii, în timp ce în depresiuni şi văi ceţurile se formează mai des noaptea (spre dimineaţă) 
şi iarna (datorită mişcării descendente sub forma brizelor de munte). 

Mişcările ascendente cauzate de existenţa reliefului favorizează apariţia precipitaţiilor 
orografice (maximele totalurilor pluviometrice de pe suprafaţa terestră sunt de natură orografică). 
În regiunile muntoase se constată o creştere a acestora cu înălţimea (maxime grupate pe două 
zone: 500 – 700 m, 800 – 1 200 m, pe versanţii expuşi vânturilor dominante) după care scad 
treptat. În general, la latitudini temperate gradientul pluviometric vertical este de circa 100 
mm/100 m, cu variaţii în funcţie de regiune. 

Zonele cu precipitaţii frecvente depind însă de altitudinea nivelului de condensare, care 
variază cu anotimpul (zona cu precipitaţii este mai coborâtă iarna decât vara), cu tipul de 
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convecţie (cantităţile maxime absolute de precipitaţii pe glob sunt de origine orografică), masa 
de aer (temperatura şi umiditatea aerului) şi altele. 

Presiunea atmosferică scade cu creşterea altitudinii (scade grosimea atmosferei precum şi 
densitatea aerului), însă configuraţia terenului, regimul termic sau dinamica aerului pot 
determina gradienţi barici diferiţi pe versanţi (prin acumulări de mase de aer rece în depresiuni şi 
văi, circulaţii locale ale maselor de aer şi altele). 

Circulaţia aerului este influenţată, de asemenea, de altitudine, formele de relief, regimul 
termic şi cel al presiunii atmosferice pentru diverse sectoare ale reliefului muntos, prezenţa 
stratului de zăpadă,  fenomenele de evaporaţie şi evapotranspiraţie. Viteza vântului în atmosfera 
liberă creşte cu altitudinea, dar, în condiţiile orografice particulare foarte variate ale munţilor, 
vântul poate prezenta modificări locale ale direcţiei şi vitezei, precum şi regimuri foarte 
diferenţiate (calm – datorită efectului de adăpostire al unor versanţi, brize de munte şi de vale, 
föhn). 

Modificarea valorilor parametrilor meteorologici cu altitudinea are drept consecinţă 
crearea unei zonalităţi climatice verticale (etajare climatică), reflectată în modul de dispunere a 
sub zonelor de vegetaţie (repartizarea speciilor de plante şi caracterul asociaţiilor vegetale). De 
exemplu, în munţi, limitele pădurilor depind atât de regimul termic (izoterma de 10 0C a lunii 
celei mai calde – limita superioară), cât şi de umiditate (pentru limita inferioară). 

O altă categorie de observaţii se referă la modificarea datei fenofazelor şi la constatarea 
unor paralelisme între producerea anumitor fenofaze şi datele climatice. 

Un alt efect al altitudinii asupra vegetaţiei este reprezentat de micşorarea sezonului de 
vegetaţie cu înălţimea. Astfel, în etajele montane, perioada de vegetaţie este mai scurtă datorită 
pornirii vegetaţiei mai târziu primăvara şi încheierii ultimei fenofaze mai devreme toamna 
(Marcu, 1983). 

Rolul climatogenetic al orientării şi înclinării pantelor. În afară de înălţime (altitudine), 
relieful poate prezenta însemnătate ecologică şi agricolă şi prin orientarea (expoziţia) şi 
înclinarea pantelor, care influenţează atât intensitatea radiaţiei solare recepţionată de o suprafaţă, 
cât şi durata insolaţiei. 

Regimul radiativ depinde de orientarea pantelor faţă de punctele cardinale fiind diferit, 
îndeosebi pentru latitudinile temperate, deoarece, pentru latitudinile mici, Soarele fiind aproape 
de zenit, repartiţia energiei radiante este aproape aceeaşi pentru toate pantele, iar la latitudini 
mari (unde radiaţiei difuze îi revine un rol crescut) Soarele descrie un cerc complet al 
orizontului. 

La latitudini mijlocii sunt favorizate pantele cu orientare sudică, care beneficiază de 
intensităţi şi durate efective mai mari decât versanţii nordici. Valoarea maximă a radiaţiei solare 
se înregistrează în momentele în care razele solare cad perpendicular pe pantele respective (cu 
expoziţie sudică). 

Pe versanţii cu expunere estică valorile maxime ale radiaţiei solare se înregistrează la 
momente diferite de timp în funcţie de pantă şi anotimp. Vara, cele mai mari valori radiative se 
observă pe pantele cu înclinare mică, în timp ce iarna valorile maxime se observă pe pantele cu 
înclinare mai mare. 

Temperatura solului este influenţată de expoziţia, înclinarea şi proprietăţile termice ale 
solului. Versantul nordic, fiind mai umed decât cel sudic, va avea un regim termic specific, cu 
contraste ale temperaturii solului între versanţi, în funcţie de cantităţile de energie primite. 
Versantul nordic va prezenta, în general, temperaturi minime mai mici decât cel sudic (unde se 
înregistrază cele mai mari temperaturi). 
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Temperatura aerului, la rândul ei, reflectă deosebirile datorate regimului radiativ. Astfel, 
se constată modificări termice în funcţie de orientarea versanţilor faţă de punctele cardinale, 
difernţele micşorându-se odată cu depărtarea de suprafaţa solului. Pentru emisfera nordică, în 
zilele senine, pantele cu orientare sud – vestică, sudică şi sud – estică prezintă regimuri termice 
mai mari în comparaţie cu cele având expoziţie nordică, datorită bilanţului radiativ favorabil. 
Deosebirile termice ale aerului dintre versanţi se micşorează în cursul nopţii. 

Umiditatea aerului se distribuie diferenţiat în funcţie de orientarea versanţilor, fiind de 
obicei mai mare pe cei nordici, factorii care o influenţează fiind altitudinea şi configuraţia 
terenului, regimul termic şi circulaţia maselor de aer. 

Umiditatea aerului se distribuie diferenţiat în funcţie de orientarea versanţilor, fiind de 
obicei mai mare pe cei nordici, factorii care o influenţează fiind altitudinea şi configuraţia 
terenului, regimul termic şi circulaţia maselor de aer. 

Înclinarea versanţilor determină modificări nu numai ale modului de recepţie a radiaţiilor 
solare şi accentuarea contrastului termic între pante, ci şi influenţe (dacă înălţimea este relativ 
mai mare) asupra deplasării maselor de aer, nebulozităţii şi precipitaţiilor. Astfel, în cazul 
culmilor dispuse perpendicular pe direcţia de advecţie (“în vânt”), precipitaţiile sunt mai mari 
cantitativ decât pe pantele “sub vânt”. La deplasarea maselor de aer, pantele expuse vânturilor 
dominante determină mişcări ascendente, destinderi adiabatice, urmate de răciri ale aerului, 
condensări ale vaporilor de apă şi precipitaţii (dacă altitudinea formei de relief este suficient de 
mare). 

Natura şi dimensiunile învelişului vegetal şi influenţa asupra parametrilor meteo – 
climatici. Învelişul vegetal acoperă porţiuni mai mari sau mai mici ale suprafeţei Pământului, 
ceea ce determină o anumită influenţă asupra parametrilor meteo - climatici zonali (albedo, 
temperatura şi umiditatea aerului, precipitaţii), îndeosebi la nivel microclimatic (topoclimatic). 

Interacţiunea vegetaţiei şi climatului este reciprocă. Deşi sunt într-o relaţie cauză – efect, 
climatul este un factor primar iar vegetaţia este factor secundar. Climatul implică integrarea 
complexă a factorilor meteorologici, iar distribuţia vegetaţiei pe suprafaţa Pământului reflectă 
condiţiile climatice, regimul termic jucând un rol important la latitudini medii şi mari, în timp ce 
regimul precipitaţiilor prezintă importanţă la latitudini mici. La rândul său, covorul vegetal 
schimbă proprietăţile fizice ale suprafeţei active, îndeosebi prin modificarea proceselor radiative, 
a schimburilor de căldură şi a celor de umiditate, ceea ce induce modificări şi ale altor 
partametrii meteorologici. 

 
3.3 Circulaţia generală a atmosferei – factor genetic al climei 
 
Prin circulaţia generală a atmosferei în troposferă se înţelege sistemul care include 

totalitatea curenţilor de aer cu caracter permanent sau periodic care se deplasează pe suprafeţe 
terestre mari. Această circulaţie a aerului la scară planetară are loc ca urmare a încălzirilor 
diferite ale suprafeţei Pământului (consecinţă a dezechilibrului energetic radiativ latitudinal - 
surplus de energie radiativă la latitudini mici şi deficit de energie radiativă la latitudini medii şi 
mari,  precum şi a distrubuţiei apei pe suprafaţa globului) şi a mişcării de rotaţie a planetei, care 
determină apariţia forţei Coriolis. 

Circulaţia generală a atmosferei ocupă un loc central în problematica meteorologiei şi 
climatologiei, întrucât este cel de-al treilea factor genetic al climei, care, împreună cu ceilalţi doi 
factori (radiaţia solară şi starea suprafeţei subiacente atmosferei), contribuie la evoluţia vremii şi 
geneza diferitelor tipuri de climă (fiind şi cel mai dinamic dintre aceşti factori). 
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Conform schemei clasice propuse de Rossby, la nivelul fiecărei emisfere, circulaţia 
atmosferică în troposferă poată fi simplificată (suprafaţa terestră se presupune omogenă) la un 
sistem de trei circuite (celule) principale (fig. 3.12): celula Hadley (celula alizeelor şi a 
contraalizeelor sau celula tropicală), celula Ferrel (celula vânturilor de vest sau celula 
latitudinilor temperate) şi celula polară. Aceste celule prezintă variaţii însemnate atât ale 

poziţiei, cât şi ale intensităţii 
circulaţiei. 

 
Fig. 3.12 – Schema simplificată a 
circulaţiei generale a atmosferei 
(la suprafaţa Pământului şi în 
troposferă) pentru emisfera 
nordică: 1 – celula Hadley, 2 – 
celula Ferrel, 3 – celula polară 
(după Dragomirescu şi Enache, 
1998) 
 

Într-un prim circuit (celula 
Hadley), aerul cald din vecinătatea 

ecuatorului (între 50 latitudine N şi S), unde se manifestă un brâu de presiune atmosferică mică 
(zona calmelor ecuatoriale, fără vânturi dominante), prezintă o mişcare termoconvectivă 
ascendentă (zona de convergenţă intertropicală) până la înălţimi de 4 – 8 km, după care, în 
altitudine se repartizează spre nord şi spre sud. Zona de convergenţă intertropicală este o zonă 
îngustă, cu nebulozitate  mare, observată mai ales deasupra Oc. Atlantic şi Pacific între ecuator şi 
100 N, datorită distribuţiei asimetrice a uscatului şi apelor între cele două emisfere. Simultan cu 
deplasarea spre poli masele de aer sunt supuse forţei inerţiale de tip Coriolis, ceea ce face ca în 
regiune latitudinii de 30 0 devierea să se accentueze, iar masele de aer să ajungă să se deplaseze 
de la vest spre est în lungul paralelelor geografice. Întrucât circulaţia spre poli încetează, o 
anumită acumulare a aerului la aceste latitudini conduce la o creştere a densităţii acestuia, 
determinând o deplasare descendentă a aerului şi o creştere a presiunii atmosferice cu formarea 
unor brâuri de presiune atmosferică ridicată. Celula Hadley este mai intensă iarna decât vara – 
când suferă o deplasare spre nord între 15 0N şi 450N (concomitent cu o pătrundere a celulei 
Hadley sudice, care poate avansa până la 150N). 

De la nivelul suprafeţei terestre aerul se deplasează, o parte spre nord, către latitudinea de 
60 0, iar altă parte spre ecuator, ambele mişcări fiind influenţate de forţa Coriolis prin devierea 
lor spre dreapta. Deplasarea aerului la sol (vânturile) între latitudinea de 30 0 – 40 0N şi S (zona 
tropicală şi subtropicală) spre 5 0 – 12 0 latitudine N şi S (zona ecuatorială) reprezintă alizeele 
(parte a circulaţiei din celula Hadley), în timp ce mişcarea între aceleaşi latitudini în altitudine, în 
sens opus, reprezintă contraalizeele. Totodată, încălzirile diferite ale suprafaţei şi influenţele 
topografice pot determina circulaţii distincte (cum sunt musonii) şi variaţii regionale ale vremii şi 
climei. Ca urmare, chiar dacă alizeele au un caracter staţionar, aceasta nu exclude apariţia în 
această regiune a unor furtuni puternice (uragane, taifunuri etc.). 

Din zona polului, unde temperaturile scăzute determină o presiune atmosferică ridicată, 
aerul se deplasează spre latitudini mai mici. Această circulaţie, deşi foarte slabă, este, din nou, 
supusă forţei deviatoare Coriolis, astfel încât, în regiunea latitudinii de 60 0 deplasarea aerului cu 
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densitate mare din vecinătatea suprafeţei terestre să se facă de la est la vest (zona vânturilor 
estice).  

În vecinătatea latitudinii de 60 0 aceste mase de aer se vor întâlni cu masele mai calde şi 
cu densitate mai mică care vin dinspre sud (zona vânturilor de vest), generând fronturi 
atmosferice. Astfel, circulaţia convergentă a aerului spre regiunea latitudinii de 60 0 face ca 
aceasta să devină o zonă de frontogeneză în care masele mai calde suferă o mişcare convectivă 
ascendentă, iar energia transportată de acestea este disipată la scară mare prin turbulenţa 
atmosferei. În Europa de vest, acolo unde nu există baraje orografice în calea deplasării aerului, 
vânturile de vest determină o extindere a climatul de litoral în interiorul uscatului, ca urmare a 
centrelor de presiune diferite ce iau naştere deasupra oceanului şi uscatului. 

Apoi, în altitudine, aerul se îndreaptă, o parte spre sud, iar altă parte spre nord, 
închizându-se celelalte două circuite ale circulaţiei generale a atmosferei, corespunzătoare 
circuitului latitudinilor mijlocii şi circuitului polar. 

Această schemă simplificată a circulaţiei atmosferice (s-a neglijat neomogenitatea 
suprafeţei terestre) conţine alte trei circuite care se manifestă în emisfera sudică, cu deosebirea 
că, sub acţiunea forţei Coriolis, deplasarea aerului se face spre stânga.  

În realitate, circulaţia atmosferică la nivelul suprafeţei terestre este mai complicată 
(îndeosebi la latitudini temperate), datorită neomogenităţii suprafeţei terestre (continente, apa 
mărilor şi oceanelor, lanţuri muntoase), distribuţiei anotimpuale diferite a temperaturii aerului, 
prezenţei curenţilor jet, distribuţiei câmpului baric. 

Din aceste considerente, la descrierea şi explicarea circulaţiei generale, se au în vedere, 
adesea, trăsăturile atât ale unei circulaţii primare – persistentă, desfăşurată permanent pe arii 
mari (dar care poate varia în detaliu), cât şi cele ale unei circulaţii secundare – cu durate scurte, 
în care intervine mişcarea mai rapidă a ciclonilor sau cea mai lentă a anticiclonilor şi 
răspunzătoare de schimbarea vremii, suprapusă peste prima circulaţie. 

Totodată, în zona temperată din emisfera nordică, unde predomină uscatul, îşi fac apariţia 
cicloni şi anticicloni mobili care schimbă circulaţia generală atmosferică, precum şi manifestarea 
unor vânturi neregulate, a căror circulaţie se suprapune peste cea a circulaţiei generale a 
atmosferei, întrucât la aceste latitudini contrastele termice între uscat şi apă sunt mai mari decât 
în regiunea dintre ecuator şi tropice. Între ecuator şi tropice circulaţia generală atmosferică este 
mai regulată decât în regiunile temperate, pentru că deosebirile termice dintre continente şi 
oceane, atât vara, cât şi iarna, sunt mult mai mici (Ioan, 1962).  

 
 
Întrebări: 
1. Ce se înţelege prin activitate solară şi care sunt caracteristicile ei ? 
2. Care sunt principalele domenii spectrale ale undelor electromagnetice ? 
3. Care sunt principalii factori care determină energia solară la limita superioară a 

atmosferei ? 
4. Care este durata maximă a insolaţiei la latitudini temperate ? 
5. Să se scrie expresia legii lui Lambert şi să se expliciteze mărimile care intervin. 
6. De ce este iarnă în emisfera nordică, deşi în sezonul rece Pământul este mai aproape de 

Soare ? 
7. Să se scrie expresia legii lui Bouguer şi să se expliciteze mărimile care intervin. 
8. Cum se explică fenomenul de miraj ? 
9. De ce este albastru cerul unei zile senine ? 
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10. Să se scrie expresis bilanţului radiativ al solului pentru o zi senină şi să se expliciteze 
mărimile care intervin. 

11 Să se scrie expresis bilanţului caloric al solului pentru o zi senină şi să se expliciteze 
mărimile care intervin. 

12. Explicaţi felul în care dominanţa uscatului sau apei influenţează regimul parametrilor 
meteorologici. 

13. Explicaţi rolul climatogenetic al orientării şi înclinării pantelor reliefului. 
14. Explicaţi rolul climatogenetic al vegetaţiei. 
15. Menţionaţi în ce constă circulaţia generală a atmosferei. 
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Capitolul 4 
 

Elemente meteorologice 
 

Cuvinte cheie: temperatura solului, temperatura aerului, umiditatea aerului, produse de 
condensare şi desublimare a vaporilor de apă, presiunea atmosferică, vântul 

 
Obiective: 

- Cunoaşterea principalilor parametri meteorologici care descriu vremea, clima şi care 
sunt implicaţi în problematica agrometeorologică; 

- Descrierea termenilor şi a mărimilor specifice parametrilor meteorologici; 
- Cunoaşterea variaţiilor periodice şi neperiodice ale principalelor elemente 

meteorologice; 
- Cunoaşterea rolului şi efectelor produse de elementele meteorologice şi variaţia acestora 

asupra plantelor. 
 

Rezumat: 
În acest capitol sunt analizaţi pe rând fiecare element meteorologic. Astfel, despre temperstura 

solului sunt menţionaţi factorii de care depinde regimul termic al solului, variaţia zilnică şi anuală, 
principalele reprezentări grafice, precum şi acţiunea biotropă a temperaturii solului. În legătură cu 
temperatura aerului se fac referiri în legătură cu procesul de încălzire şi răcire al aerului, variaţia zilnică, 
anuală şi cu înălţimea a temperaturii aerului, principalele reprezentări grafice utilizate în meteorologie, 
dar şi.influenţa temperaturii aerului asupra vegetaţiei. Despre umiditatea aerului se fac menţiuni despre 
parametric care descriu umiditatea earplug, procesul de evaporare, variaţia zilnică şi anuală a cantităţii de 
apă evaporată, variaţiile periodice şi cu înălţimea umidităţii relative a aerului, precum şi despre influenţa 
umidităţii aerului asupra vegetaţiei.  

În legătură cu produsele de condensare şi desublimare a vaporilor de apă din atmosferă, la 
început, sunt prezentate mijloacele de răcire ale earplug, produsele primare de condensare şi de 
desublimare a vaporilor de apă (ceaţa şi norii). În conexiune cu norii este analizate nivelele caracteristice 
ale norului şi clasificarea norilor. În continuare, se fac referiri despre depuneri şi precipitaţii atmosferice. 
Apoi, este analizată, pe scurt, teoria formării precipitaţiilor, clasificarea precipitaţiilor şi variaţiile 
periodice şi cu înălţimea ale precipitaţiilor atmosferice. În final, este discutat rolul apei în lumea vegetală 
şi acţiunea biotropă a precipitaţiilor. 

Aceleaşi aspecte esenţiale sunt luate în considerare şi la prezentarea presiunii atmosferice şi 
vântului, inclusiv influenţa lor asupra vegetaţiei. 

 
 
4.1 Temperatura solului 
 
Suprafaţa subiacentă atmosferei (solul terestru sau mările şi oceanele) este o suprafaţă 

activă pentru că, în afară de asigurarea suportului mecanic pentru vegetaţie, ea recepţionează prin 
absorbţie o parte din energia radiantă solară (restul fiind, în principal, reflectată) cât şi din apa 
provenită din precipitaţii, pe care le distribuie, apoi, o parte în straturile solului sau ale apei, o 
alta spre straturile inferioare ale atmosferei, pe care le încălzeşte şi contribuie la umezeala lor, iar 
o ultimă parte este inclusă într-o serie de procese şi fenomene fizice, chimice şi biologice. 
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Suprafaţa activă este stratul planetar superficial, de grosime variabilă, în cuprinsul căruia 
radiaţia solară incidentă suferă fenomenul de reflexie, refracţie, absorbţie etc., prin care această 
energia radiantă este transformată şi redistribuită. 

Temperatura solului şi modul de propagare a căldurii în sol depind de o multitudine de 
factori, în primul rând de intensitatea radiaţiei solare şi de variaţiile sale periodice in timp, la care 
se adaugă o serie de parametri ce caracterizează natura şi proprietăţile fizice ale solului: albedoul 
suprafeţei, compoziţia, structura, textura, umiditatea sau uscăciunea solului (în funcţie de 
conţinutul de apă sau de aer), căldura specifică şi conductivitatea termică. 

Temperatura solului mai depinde de orientarea şi înclinarea pantelor versanţilor (pantele 
cu expoziţie sudică au temperatura solului mai mare decât cele nordică, aspect valabil chiar şi 
pentru minidenivelările rezultate din arături), natura şi de gradul de acoperire a suprafeţei solului 
cu vegetaţie sau cu zăpadă. 

Energia radiantă solară (globală) este, parţial, absorbită şi transformată în energie 
termică, devenind principala sursă de încălzire a suprafeţei solului şi, deci, pentru valoarea 
temperaturii solului. O anumită parte din radiaţia incidentă este reflectată, iar cealaltă parte este 
folosită pentru încălzirea stratului de la suprafaţă, a aerului din vecinătate, fotosinteză şi alte 
fenomene fizice, chimice şi biologice de la nivelul suprafeţei terestre. 

Dacă bilanţul energetic radiativ este pozitiv (ziua şi vara), atunci suprafaţa solului se 
încălzeşte, iar căldura eliberată serveşte drept sursă pentru un număr însemnat de procese fizice, 
chimice şi biologice din sol, apa din sol, apă şi din aerul învecinat suprafeţei solului. În 
consecinţă, temperatura solului creşte. Creşterea temperaturii are loc până în momentul când 
energia radiantă emisă de sol va fi echilibrată de energia solară incidentă. 

Dacă bilanţul energetic radiativ este negativ (noaptea şi iarna), atunci suprafaţa solului se 
răceşte, iar căldura pierdută de suprafaţa solului este, în parte, compensată de aportul de căldură 
din straturile solului, apei şi ale aerului învecinat care, la rândul său se răceşte, fenomene care 
contribuie la producerea altor procese în sol şi atmosfera liberă. În consecinţă, temperatura 
solului scade. 

Albedoul suprafeţei solului este dependent de culoarea şi umiditatea sa. 
Un sol cu un albedo mare (capacitate de reflexie mare), de culoare deschisă, reflectă o 

cantitate mare de radiaţie solară, conducând la o încălzire redusă şi, deci, la temperaturi mici ale 
solului. 

Dimpotrivă, solurile închise la culoare (albedo mic), cum sunt cele bogate în humus 
(cernoziomul), reflectă mai puţină radiaţie solară, vor absorbi mai multă radiaţie solară, se vor 
încălzi mai mult decât cele deschise la culoare şi vor avea temperaturi mai mari decât acestea, cu 
circa 3 – 8 0C. Aceste soluri au nu numai o capacitate de absorbţie sporită, ci şi o putere de 
emisia însemnată, ele răcindu-se (noaptea şi iarna) mai mult decât solurile deschise la culoare. 

Constituenţii chimici (dependenţi de natura solului) influenţează regimul termic al solului 
(de exemplu, între solurile nisipoase şi cele argiloase, în stratul arabil se poate atinge o diferenţă 
de temperatură de 1 - 3 0C). Întrucât, indirect, aceste proprietăţi acţionează asupra creşterii şi 
dezvoltării plantelor, amplasarea culturilor agricole pe diversele soluri trebuie să se facă astfel 
încât caracteristicile termice ale solurilor să fie în concordanţă cu cerinţele termice ale plantelor. 

Astfel, pe solurile care se încălzesc primăvara mai repede se pot cultiva plante cu 
necesităţi termice mai ridicate (porumb, bostănoase şi altele). Dimpotrivă, în condiţiile unor 
primăveri reci şi umede, temperaturile mici ale unui sol argilos pot afecta plantele cultivate. 

Natura solului influenţează şi evoluţia fenofazelor întrucât proprietăţile termofizice 
diferite ale solului conduc la încălziri diferite. Astfel, în zonele din sudul ţării noastre, în 
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condiţiile unui acelaşi regim al temperaturii aerului, beneficiind de umidităţi şi condiţii de 
nutriţie optimă, culturile cresc mai repede pe solurile nisipoase decât pe cele bogate în humus din 
Bărăgan, iar pe acestea mai repede decât pe cele argiloase din bazinul Argeşului. 

Structura, textura (modul de aranjare spaţială a componentelor solului, spaţiile lacunare 
depinzând de dimensiunile glomerulelor solului) şi gradul de umiditate al solului produc o 
modificare a constantelor termofizice ale solului şi, deci, influenţează diferit regimul termic al 
solului, pentru acelaşi regim radiativ. De exemplu, un sol proaspăt arat se încălzeşte şi se răceşte 
mai repede decât acelaşi sol tasat şi pentru aceeaşi intensitate a radiaţiei solare. Temperatura 
solului depinde şi de modul de dispunere al brazdelor, de adâncimea şi orientarea lor faţă de 
punctele cardinale, de tipul de cultivare ales. 

Căldura specifică este o constantă de material (fiecare corp având propria căldură 
specifică) şi oferă informaţii privind ritmul şi capacitatea de încălzire a corpurilor respective. 

Căldura specifică a diferitelor corpuri (inclusiv a solului) se poate defini în două moduri: 
gravimetric şi volumetric. 

Căldura specifică gravimetrică (c) reprezintă cantitatea de căldură (Q) necesară unităţii 
de masă de sol pentru a-şi varia temperatura cu un grad, adică: 
 

  
Tm

Q
c

∆⋅
=         (4.1) 

 
iar unităţile de măsură sunt: < c >SI = J/kg·K sau, în domeniul agrometeorologiei < c > = 
cal/g·grd. 

Pentru solurile uscate (lipsite complet de apă) de diferite tipuri, căldura specifică 
gravimetrică variază destul de puţin, având o valoare medie de csol = 0,2 cal/g·grd (de exemplu, 
pentru humus poate ajunge la 2.000 J·kg-1·.K-1), întrucât căldura specifică a diferiţilor 
constituenţi ai solului variază puţin de la un compus la altul. Această căldură specifică este de 
circa două până la cinci ori mai mică decât a apei (în funcţie de natura constituenţilor solului). 

Căldura specifică volumetrică (cv) reprezintă cantitatea de căldură (Q) necesară unităţii 
de volum de sol pentru a-şi varia temperatura cu un grad, adică: 
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=         (4.1) 

iar unităţile de măsură sunt: < cv >SI = J/m3
·K sau < cv > = cal/cm3

·grd. 
Pentru solurile uscate de diferite tipuri, căldura specifică volumetrică variază în medie 

între cv sol = 0,4 – 0,6 cal/cm3
·grd. 

Între cele două călduri specifice definite anterior există relaţia: 
  cv = ρ·c        (4.2) 
unde ρ este densitatea solului (kg/m3 sau g/cm3). 

Corpurile cu călduri specifice diferite vor prezenta capacităţi de încălzire diferite. Astfel, 
pentru acelaşi aport de căldură, un corp se va încălzi cu atât mai mult cu cât va avea o căldură 
specifică mai mică. De exemplu, pentru apa şi aerul existente aproape permanent în sol, se 
cunoaşte faptul că: caer = 0,24 cal/g·grd., cv aer = 3·10-4 cal/cm3·grd. (aer uscat la presiune 
constantă) şi respectiv capă = 1 cal/g·grd. = 4187 J/kg·K, cv apă = 1 cal/cm3·grd. = 4,188·103 J/l·K. 
Totodată, se observă că, cele două călduri specifice (gravimetrică şi volumetrică) pentru apă sunt 
mult mai mari decât ale aerului (capă » caer), ceea ce va conduce la valori diferite pentru căldurilor 
specifice ale solurilor respective. 
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Pentru un acelaşi aport de căldură, solurile uscate, cu porozitate mare sau aerate (cu o 
căldură specifică mică din cauza prezenţei aerului) - cum sunt cele nisipoase, se vor încălzi mai 
mult şi mai repede decât solurile umede (care au călduri specifice mari din cauza prezenţei apei) 
- cum sunt solurile argiloase. Desigur, solurile uscate (sau afânate, cu o structură granulară mare) 
se vor răci mai mult şi mai repede decât solurile umede. Solurile umede se încălzesc mai puţin şi 
datorită faptului că evaporarea apei consumă o parte din căldura acumulată. Cu alte cuvinte, 
solurile umede sunt soluri mai reci decât cele uscate, pentru aceeaşi comoziţie chimică. Totodată, 
rezultă că, în solurile uscate oscilaţiile termice sunt mai mari decât în cele umede. 

Conductivitatea termică este un parametru care caracterizează capacitatea de propagare a 
căldurii prin diferite corpuri, mărimea sa depinzând de structura acestora (în cazul solului 
depinzând de porozitate, umiditate, conţinut în materie organică), întrucât propagarea căldurii 
prin conducţie se face din aproape în aproape, de la o moleculă la alta. 

Conductivitatea termică a unui corp se apreciază prin intermediul coeficientului de 
conductibilitate termică (λ – notaţie întâlnită în fizică sau ks), definit prin cantitatea de căldură 
care se propagă prin conducţie printr-o secţiune egală cu unitatea, în unitatea de timp, în 
condiţiile unui gradient de temperatură egal cu unitatea, adică, în conformitate cu legea lui 
Fourier pentru transportul conductiv al căldurii (în sensul scăderii temperaturii): 
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=λ         (4.2) 

unde S este aria secţiunii unei coloane de sol, t – timpul în care are loc transportul căldurii prin 
secţiunea respectivă, iar (dT/dz) gradientul vertical al temperaturii solului. 

Unităţile de măsură pentru coeficientul de conducţie termică (conductibilitate termică) 
sunt: < λ >SI = J/ m·s·K sau < cv > = cal/cm·s·grd. 

Conductivitatea termică (în partea solidă a solului) depinde de natura corpului şi de 
gradul de tasare. Constituenţii solizi ai solurilor prezintă, în general, o conductivitate termică mai 
mică (tabelul 4.2) în comparaţie cu alte corpuri mai bune conducătoare de căldură, valori care, 
totuşi, sunt mai mari decât ale aerului (λaer = 5·10-5 cal/cm·s·grd) şi ale apei (λapă = 1,3·10-3 
cal/cm·s·grd.). Rezultă că, cu cât un sol va avea spaţii lacunare mai mari (umplute cu aer, apă sau 
ambele) el va prezenta o conductivitate termică mai mică decât un sol compact. Totodată, se 
observă că λaer « λapă ceea ce va determina deosebiri între solurile uscate sau aerate şi cele umede 
sau compacte. 

Astfel, un sol uscat şi afânat sau aerat (cu porozitate mare, cu structură granulară) va 
prezenta o conductivitate termică mică şi, în consecinţă, va transmite mai puţină căldură în 
profunzime decât un sol umed. Rezultă că, solurile uscate sau cu porozitate mare se vor încălzii 
ziua mai puternic numai la suprafaţă (pentru că transmit puţină căldură în profunzimea solului) în 
comparaţie cu solurile umede sau compacte. Noaptea, solurile uscate se vor răcii prin radiaţie la 
suprafaţă mai mult decât cele umede sau compacte, pentru că beneficiază de un aport mai mic de 
căldură din straturile mai adânci decât cele umede sau compacte, la care transportul căldurii din 
profunzime spre suprafaţa solului este mai intens, datorită conductivităţii termice mai mari a 
acestora (atenuând, astfel, scăderea temperaturii solurilor respective). 

Stratul de zăpadă se comportă ca un strat izolator termic, întrucât împiedică propagarea 
variaţiilor termice de la exterior spre sol, dar şi pierderile de căldură din sol. Zăpada are o 
conductivitate termică mică, de circa 10 ori mai mică decât a componenţilor solizi ai solului (în 
medie λzăp. ≈ λsol/10 = 0,5·10-3 cal/cm·s·grd). 
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Difuzivitatea termică este un parametru care apreciază viteza de propagare a variaţiilor de 
temperatură în sol. Difuzivitatea termică este caracterizată de coeficientul de propagare a 
căldurii din sol (a, α, D), definit ca raportul dintre conductivitatea termică a solului (λ) şi căldura 
sa specifică volumetrică (cv), adică: 
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λ λ

ρ
= =

⋅
        (4.3) 

iar unităţile de măsură sunt: < a >SI = m2 /s sau < a > = cm2/s. 
Rezultă că, acest parametru cuprinde concomitent în valoarea sa atât proprietăţile şi 

efectele conductivităţii termice, cât şi cele ale căldurii specifice volumetrice, permiţând 
aprecierea modului în care are loc variaţia temperaturii în sol ca urmare a variaţiei concomitente 
a celor doi factori (viteza de propagare a variaţiilor de temperatură şi de uniformizare termică a 
straturilor de sol). 

Difuzivitatea termică (a) este numeric egală cu variaţia de temperatură produsă de 
unitatea de volum de sol în cazul unui aflux de căldură numeric egal cu conductivitatea termică a 
solului. 

Ca şi la ceilalţi parametri prezentaţi anterior, difuzivitatea solului este influenţată de 
ponderea aerului (aaer = 0,16 cm2/s) sau apei (aapă = 1,3·10-3 cm2/s) din sol. Totodată, se observă 
că aaer » aapă. Rezultă că, solurile uscate (de exemplu, pe timp secetos), afânate sau cu porozitate 
mare au o difuzivitate mai mare decât solurile umede (de exemplu, după ploaie) întrucât, chiar 
dacă ele permit propagarea doar a unor cantităţi mici de căldură în straturile solului, totuşi, aceste 
cantităţi pot să producă încălziri însemnate (creşteri mari de temperatură). Dimpotrivă, un sol 
umed, deşi permite transportul unor cantităţi mai mari de căldură decât un sol uscat (λapă » λaer), 
totuşi, difuzivitatea termică este mică, iar încălzirile sunt mici (∆Tapă « ∆Taer), pentru că apa are 
căldură specifică mai mare a aerului. 

Învelişul vegetal, în funcţie de caracteristicile sale (dimensiune, desime etc.), se comportă 
ca strat izolator pentru sol, atât în decursul anului cât şi al zilei. Iarna, solul protejat cu vegetaţie 
(iarbă, frunze putrezite etc.) este mai cald, adâncimea de îngheţ mai mică şi de durată mai scurtă 
decât la solurile dezgolite. Vara, învelişul vegetal absoarbe o bună parte din radiaţia solară, ceea 
ce face ca solul să fie mai rece decât cel neacoperit de vegetaţie. 

Stratul de zăpadă, la rândul său, modifică considerabil regimul temperaturii solului, 
întrucât se comportă ca un strat care influenţează regimul radiativ şi care are şi un rol de de 
protecţie termică (zăpada are un coeficient de reflexie mare şi o conductivitate termică mică). 
Izolarea termică este foarte eficientă dacă stratul de zăpadă este afânat şi redusă dacă zăpada este 
compactă. 

 
4.2 Variaţia zilnică şi anuală a temperaturii solului 
 
Temperatura solului variază atât în spaţiu (pe verticală şi orizontală), cât şi în timp, în 

strânsă legătură cu evoluţia temporală a radiaţiei solare (deci, în funcţie de latitudine, anotimp, 
ora din zi). Variaţiile pot să fie periodice (diurne şi anuale) sau neperiodice (accidentale) şi sunt 
determinate, în principal, de variaţiile radiaţiei solare directe. 

Ca şi în cazul radiaţiei solare (principal factor care determină temperatura solului), 
studierea variaţiei diurne şi anuale a temperaturii solului, la suprafaţă şi în adâncime, se face prin 
metoda grafică pe baza valorilor medii normale orare (lunare sau anuale) – pentru variaţia diurnă 
şi a mediilor lunare – pentru variaţia anuală. 
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A. Variaţia zilnică (diurnă) a temperaturii solului (fig. 4.1) se caracterizează printr-o 
simplă oscilaţie, în care se observă o încălzire în cursul zilei şi o răcire pe parcursul nopţii. 

Întrucât propagarea căldurii necesită un anumit timp, momentele de atingere a 
temperaturilor extreme vor fi diferite în funcţie de 
poziţia locului de măsurare. 
 

Fig. 4.1 – Reprezentarea grafică a variaţiei zilnice a 
temperaturii solului la suprafaţă şi la diferite adâncimi 
(după Dragomirescu şi Enache, 1998) 

 
La suprafaţa solului temperatura maximă se 

înregistrează în jurul orei 13, iar temperatura minimă la 
câteva minute după răsăritul Soarelui. Această evoluţie se 
explică prin inerţia termică a solului, care, pentru a ajunge la valoarea termică maximă, necesită 
un timp de acumulare a căldurii de circa o oră din momentul în care radiaţia solară atinge 
valoarea sa maximă (ora 12, când Soarele trece la meridianul locului). 

 Pentru straturile de diverse adâncimi ale solului evoluţia diurnă a temperaturii 
solului se aseamănă cu cea temperaturii suprafeţei solului, dar cu unele deosebiri, în sensul că, 
valorile termice sunt mai mici şi se produc întârzieri ale temperaturilor extreme (propagarea 
căldurii necesită un timp oarecare), precum şi micşorări ale amplitudinilor termice diurne (până 
la anularea lor). 

Momentele producerii maximului şi minimului termic se înregistrează cu atât mai târziu 
(se decalează) faţă de cele corespunzătoare suprafeţei solului, cu cât adâncimea este mai mare şi, 
prin scăderea amplitudinii odată cu creşterea adâncimii. Întârzierea producerii extremelor 
termice ale solului este de circa 2 ore şi 40 min. la 12 cm adâncime şi poate să ajungă la 24 h la 
adâncimi de peste 80 cm. 

Oscilaţiile termice diurne ale temperaturii solului se micşorează cu creşterea adâncimii. 
Aceste variaţii devin nesemnificative la adâncimi cuprinse între 60 şi 160 cm, în funcţie de 
proprietăţile termo-fizice ale solului. Stratul sub care aceste amplitudini termice diurne devin 
zero se numeşte strat cu temperatura zilnică constantă. 

Principalii factori de care depinde amplitudinea termică diurnă a solului (dintre care cei 
fizico-chimici au un rol însemnat) sunt: natura solului şi a suprafeţei solului, umiditatea solului, 
albedoul suprafeţei, căldura specifică şi conductivitatea termiă, vegetaţia, nebulozitatea şi stratul 
de zăpadă. 

B. Variaţia anuală a temperaturii solului. La latitudinile ţării noastre, evoluţia 
temperaturii se caracterizează printr-o simplă oscilaţie, atât la suprafaţa solului, cât şi pentru 
straturile din adâncime, cu un maxim într-o lună de vară şi un minim într-o lună de iarnă (fig. 
4.2). 
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Factorii de care depinde amplitudinea anuală a temperaturii solului sunt aceeaşi cu cei 
menţionaţi la variaţia diurnă a temperaturii 
solului. La suprafaţa solului temperatura 
maximă se înregistrează în luna iulie (sau 
august), iar temperatua minimă în luna 
ianuarie. Aceste temperaturi extreme se 
ating după un anumit timp (circa o lună) de 
la înregistrarea valorilor extreme ale 
energiei radiante solare. 
 
Fig. 4.2 – Reprezentarea grafică a variaţiei 
anuale a temperaturii solului la suprafaţă şi 
la diferite adâncimi (după Dragomirescu şi 
Enache, 1998) 

 
Pentru straturile de diverse adâncimi ale solului evoluţia anuală a temperaturii solului se 

aseamănă, într-o anumită măsură, cu cea evoluţiei temperaturii suprafeţei solului. Tot timpul 
anului la latitudini tropicale şi vara la celelalte latitudini (în timpul zileleor senine) temperatura 
solului scade cu adâncimea, în timp ce iarna ea creşte cu adâncimea solului. Primăvara şi toamna 
evoluţia termică a straturlor solului este una de tranziţie specifică pentru tendinţele de variaţie a 
temperaturii în cele două sezoane (fig. 4.3). 

Totodată, se constată că, momentele producerii maximului şi minimului termic se 
înregistrează cu atât mai târziu (se decalează) faţă de cele corespunzătoare suprafeţei solului, cu 
cât adâncimea este mai mare şi, prin scăderea (amortizarea) progresivă a amplitudinii odată cu 
creşterea adâncimii. De exemplu, întârzierea producerii extremelor temperaturii anuale a solului 
la adâncimea de 2,5 m este de circa 40 de zile, iar la 10 m între maximul de la suprafaţă şi cel de 
la această adâncime poate să apară o diferenţă de aproximativ o jumătate de an. La latitudinile 

temperate decalarea producerii valorilor extreme anuale 
în funcţie de adâncime este de 20 - 30 m pentru fiecare 
metru de adâncime.  
 
Fig. 4.3 – Reprezentarea grafică a variaţiei anuale a 
temperaturii unui sol acoperit iarna cu zăpadă şi vara 
cu vegetaţie (——) şi un sol dezgolit (- - -) 
 

Anularea diferenţelor dintre aceste valori 
extreme anuale pentru latitudini  medii se face la o 

adâncime de circa 6 – 30 m în raport cu natural solului, latitudinea geografică şi caracteristicile 
climatice ale regiunii considerate. Stratul sub care aceste amplitudini termice anuale devin zero 
se numeşte strat cu temperatura anuală constantă (în medie ~ 10 m). 

Spre adâncimi mai mari temperatura litosferei tinde să creacă în conformitate cu treapta 
geotermică (variaţia adâncimii corespunzătoare unui grad de temperatură, cu o valoare de circa 
33 m/1 0C), din cauza radioactivităţii scoarţei terestre şi a căldurii interne a Pământului. 

 
4.3 Temperatura aerului 
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Temperatura aerului este un parametru meteorologic (exprimat în grade Celsius, în 
majoritatea ţărilor) care, la scară macroscopică, permite aprecierea gradului său de încălzire la un 
moment şi într-un loc dat. 

Pe suprafaţa terestră temperatura aerului variază semnificativ în funcţie de intensitatea 
radiaţiei solare recepţionată şi de caracteristicile fizice ale acesteia. 

La rândul ei, temperatura aerului influenţează şi determină alte elemente, procese şi 
fenomene meteorologice, contribuind la descrierea stării timpului şi climei. 

În majoritatea sa, încălzirea aerului se face indirect, prin intermediul suprafeţei 
subiacente active a atmosferei, care îndeplineşte rol de sursă principală de căldură pentru aerul 
atmosferei libere. O parte din energia recepţionată de suprafaţa terestră este retransmisă, apoi, 
atmosferei prin mai multe procese şi mecanisme, prezentate în continuare. 

Conducţia termică este procesul prin care căldura (energia termică) se transmite din 
aproape în aproape (de la o moleculă la alta), de la corpurile caracterizate printr-o energie de 
agitaţie termică moleculară mai mare, către alte corpuri cu care se află în contact, având energie 
de agitaţie termică mai mică. 

Prin acest proces, suprafaţa subiacentă terestră caldă va ceda o parte din căldura sa 
straturilor de aer din imediata vecinătate, în funcţie de valoarea coeficientului de conducţie 
termică a aerului. Întrucât aerul este rău conducător de căldură (conductibilitatea aerului este 
mică: λaer = 0,05·10-3 cal/cm·s·grd.), distanţa pe care este transportată căldura în atmosferă prin 
conducţie este mică (aproximativ 4 cm în vecinătatea suprafeţei terestre), iar importanţa acestui 
mecanism de încălzire se limitează doar la acest strat. 

Radiaţia termică, pe care suprafaţa terestră – cu rol de suprafaţă activă - o emite continuu 
(noaptea şi ziua – mai intens decât noaptea) este o radiaţie I.R., reţinută treptat pe măsura 
propagării în atmosferă. Absorbţia energiei radiante terestre de către aer are loc atunci când 
temperatura suprafeţei subiacente este mai mare decât a aerului. Absorbţia  radiaţiilor este cu atât 
mai intensă, deci, temperatura aerului va creşte cu atât mai mult, cu cât cantitatea de gaz 
carbonic şi de vapori de apă din aer este mai mare. Pe această cale, aerul se încălzeşte pe distanţe 
mai mari în atmosferă decât se realizează prin conducţie şi are caracter permanent, fiind 
preponderentă ziua şi vara. 

Convecţia este procesul de încălzire al aerului prin curenţi convectivi ascendenţi care 
transportă, într-un timp relativ scurt, însemnate cantităţi de căldură din vecinătatea suprafeţei 
terestre în altitudine. Convecţia poate fi de două feluri: termică şi dinamică. 

Convecţia termică se produce prin deplasarea în înălţime a unui volum de aer încălzit 
lângă suprafaţa subiacentă şi cu densitate mică, în timp ce, aerul rece din altitudine şi cu 
densitate mai mare, execută o mişcare descendentă, generându-se o aşa-numită celulă de 
convecţie (celulă de tip Bénard), după care mişcarea se repetă. Mişcarea ascendentă a aerului 
cald încetează atunci când temperatura şi densitatea volumului respectiv de aer devin egale cu 
cele ale mediului atmosferic înconjurător. Convecţia termică este un mecanism important de 
încălzire al aerului, permiţând transportul căldurii până aproape de limita superioară a 
troposferei. 

Convecţia dinamică se produce prin deplasarea în înălţime a unui volum de aer cald, 
obligat să execute această mişcare datorită unor obstacole reprezentate de forme de relief înalte, 
păduri, clădiri înalte (convecţie orografică) sau de-a lungul unei suprafeţe frontale (convecţie 
frontală). 

Turbulenţa atmosferică este procesul de amestecare a aerului cald cu cel rece, în urma 
căruia masa de aer rece se încălzeşte. Starea de agitaţie turbulentă a aerului (apariţia de vârtejuri) 
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se poate realiza atât pe cale termică, cât şi pe cale dinamică. Se apreciază că, amestecul turbulent 
este un alt factor important pentru încălzirea aerului. 

Curenţii de advecţie constituie un mecanism de încălzire a aerului bazat pe curenţii 
orizontali sau cvasiorizontali, reprezentând vântul. Prin intermediul acestor curenţi se asigură 
transportul căldurii dintr-o zonă în alta sau un aer rece se poate încălzii, atunci când ajunge într-o 
regiune cu suprafeţe terestre calde. Încălzirea aerului prin advecţie se face la o scară mai mare 
decât prin convecţie. 

Comprimarea adiabatică este mecanismul prin care, un aer rece este nevoit să coboare o 
pantă, iar deplasarea descendentă este însoţită de comprimare adiabatică şi degajare de căldură 
(gradientul adiabatic umed este de 0,65 0C/100 m). Un astfel de mecanism de încălzire are loc 
atunci când o masă de aer execută o mişcare descendentă pe versanţii opuşi unor vânturi 
puternice. 

Eliberarea căldurii latente de vaporizare se face prin eliberarea de căldură la schimbarea 
stării de agregare a  vaporilor de apă din aer. Atunci când vaporii sunt transportaţi în altitudine, 
prin curenţii de convecţie sau prin turbulenţă, ei trec din fază gazoasă în fază lichidă sau solidă 
cedând căldura latentă de condensare sau, respectiv, de desublimare. Condensarea vaporilor 
conduce la eliberarea a aproape 600 cal/g, iar, la rândul ei, desublimarea mai eliberează încă 80 
cal/g, deci, cantităţi relativ însemnate de căldură care încălzesc aerul de la altitudinea unde se 
desfăşoară aceste fenomene. De altfel, se apreciază că, circa 90 % din căldura corespunzătoare 
aerului de deasupra oceanelor tropicale este rezultatul eliberării căldurii latente de vaporizare. 

Sub acţiunea concomitentă a acestor factori temperatura aerului se modifică în spaţiu şi 
timp (periodic sau aperiodic). 

 
4.4  Variaţia zilnică şi anuală a temperaturii aerului 
 
Studierea variaţiilor periodice (diurne şi anuale) a temperaturii aerului se face prin 

metoda grafică, pe baza valorilor medii normale orare (lunare sau anuale), obţinute din 
măsurătorile standard făcute în adăpostul meteorologic – pentru variaţia diurnă şi a mediilor 
lunare (decadice, pentadice etc.) – pentru variaţia anuală.  

În afara acestor variaţii periodice există şi variaţii neperiodice sau accidentale ale 
temperaturii aerului (zilnice, lunare, anuale), adică abateri de la evoluţia normală produse, în 
principal, de evoluţia aleatorie, bruscă a vremii, invaziei unor mase de aer etc. (de exemplu, într-
o zi ploioasă amplitudinea termică este mai mică decât într-o zi senină). 

. Variaţia zilnică (diurnă) a temperaturii aerului (fig. 4.4) se caracterizează printr-o 
simplă oscilaţie, în care se observă o încălzire în cursul zilei (valoarea maximă înregistrându-se 
în jurul orei 14, uneori chiar 15) şi o răcire pe parcursul nopţii (valoarea minimă înregistrându-se 
la puţin timp după răsăritul Soarelui (mai devreme – între ora 4 şi 5 dimineaţa - vara şi mai târziu 
– în apropierea orei 7 - iarna).  

In studierea variaţiei zilnice a temperaturii aerului prezintă importanţă cunoaşterea 
momentelor producerii temperaturilor extreme, valorile temperaturilor extreme şi valoarea 
amplitudinii termice diurne – parametru important pentru aprecierea caracteristicilor climatice 
ale unei regiuni, dar şi din punct de vedere agrometeorologic. 

Ca şi pentru alţi parametri meteorologici, amplitudinea zilnică a temperaturii aerului se 
defineşte ca diferenţa dintre valorile termice extreme diurne (A = tmax – tmin). Dacă această 
amplitudine este calculată cu ajutorul valorilor medii normale orare (lunare sau anuale), măsurate 
la ore întregi, atunci ea reprezintă amplitudinea periodică (Ap), iar dacă este calculată cu valorile 
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citite la termometrele de extremă (măsurate între ore), atunci mărimea respectivă se numeşte 
amplitudine aperiodică (Aap). Desigur, se constată că: Aap > Ap. 

 
Fig. 4.4 – Reprezentarea grafică a 
variaţiei zilnice a temperaturii aerului 
la Bucureşti în luna ianuarie (1) şi în 
luna iulie (2) - după Dragomirescu şi 
Enache, 1998 

 
Factori de care depinde 

amplitudinea diurnă a temperaturii 
aerului sunt: latitudinea geografică, 
altitudinea şi formele de relief, 

depărtarea de mări şi oceane, nebulozitatea, anotimpul, natura şi starea suprafeţei subiacente, 
vegetaţia şi vântul. 

B. Variaţia anuală a temperaturii aerului  depinde de intensitatea radiaţiei solare şi a 
celei terestre, latitudinea geografică, natura suprafeţei subiacente, nebulozitate, regimul 
precipitaţiilor etc. şi se poate obţine prin reprezentări grafice pe baza a: 

- 12 medii normale lunare (fig. 4.5), curba de variaţie având un aspect continuu; 
- 36 medii normale decadice; 
- 73 medii normale pentadice; 
- 365 medii normale zilnice, curba de variaţie având un aspect zimţat. Cel mai adesea se 

folosesc mediile pentadice şi cele lunare. 
 
Fig. 4.5 – Variaţia anuală a temperaturii 
aerului la Bucureşti, obţinută din cele 12 valori 
medii normale lunare (după Dragomirescu şi 
Enache, 1998) 

 
Pe suprafaţa globului terestru au fost 

evidenţiate, în principal, trei tipuri de variaţie 
anuală a temperaturii aerului în funcţie de 

latitudinea geografică şi anume: ecuatorial, temperat (şi tropical) şi polar. Aceste categorii se 
deosebesc şi prin amplitudinea termică anuală a aerului, adică diferenţa dintre media temperaturii 
lunii celei mai calde şi a celei mai reci. Aceste decalaje de timp apar ca urmare a faptului că aerul 
se încălzeşte indirect, prin intermediul suprafeţei subiacente atmosferei. 

Factori de care depinde amplitudinea anuală a temperaturii aerului sunt aceeaşi ca şi la 
amplitudinea diurnă a temperaturii aerului, iar dependenţa lor este aceeaşi, cu excepţia a doi 
factori: latitudinea geografică şi anotimpul. 

Amplitudinea anuală a temperaturii aerului creşte cu latitudinea (valori minime ale 
amplitudinii în regiunile ecuatoriale şi maxime în cele polare), iar despre dependenţa în funcţie 
de anotimp nu are sens discuţia. 

Dacă se întocmeşte variaţia anuală a temperaturii aerului obţinută cu cele 365 de valori 
medii normale zilnice (fig. 4.6), atunci rezultă o curbă dantelată pe care se observă o serie de 
neregularităţi („singularităţi”). Aceste perturbaţii ale evoluţiei anuale nu au caracter aleatoriu 
(întâmplător) din valorile unui singur an ci, unul persistent (se repetă frecvent), întrucât rezultă 
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din valori medii normale (prin care au fost îndepărtaţă factorii accidentali ce dau naştere 
variaţiilor neregulate ale temperaturii aerului de la o zi la alta, într-un sens sau altul). În 
consecinţă, aceste fenomene au o oarecare regularitate în apropierea intervalelor respective în 
fiecare an.  

Astfel, în prima jumătate a anului, când în mod normal temperatura aerului ar trebui să 
crească treptat, îşi fac apariţia intervale de timp, în jurul anumitor date, când temperatura aerului 
scade, numite perioade de răcire. În condiţiile ţării noastre aceste perioade de răcire sunt 7 – 17 
februarie, 9 – 13 mai, 20 – 25 mai şi 10 – 14 iunie. Aceste perioade de răcire se manifestă ca 
urmare a unei anumite distribuţii a presiunii atmosferice, care, aproape în fiecare an în 
vecinătatea datelor respective, se manifestă prin prezenţa unui maxim barometric în vestul şi 
nord-vestul Europei şi a unor minime barometrice în estul continentului şi în bazinul 
mediteranean. Această 
distribuţie barică favorizează 
advecţia de aer rece în regiunea 
ţării noastre, însoţită de 
precipitaţii (în special în 
perioada de răcire din iunie). 
 
Fig. 4.6 – Variaţia anuală a 
temperaturii aerului la 
Bucureşti obţinută din cele 365 
de temperaturi medii normale 
zilnice (după Dragomirescu şi 
Enache, 1998) 
 

De asemenea, în a doua 
jumătate a anului, când 
temperatura aerului ar trebui să 
scadă treptat, îşi fac apariţia intervale de timp în care temperatrua aerului creşte, numite, de ceea,  
perioade de încălzire. În condiţiile ţării noastre aceste perioade de încălzire sunt sfârşitul lunii 
septembrie, începutul lunii octombrie şi 10 – 12 noiembrie. Aceste perioade de încălzire sunt 
produse de prezenţa unui maxim barometric în sud-estul Europei sau a unui maxim barometric 
extins în regiunea centrală a continentului (în special pentru prima perioadă de încălzire, mai rar 
şi mai puţin intens pentru a doua perioadă de încălzire). 

Cunoaşterea acestor perioade de răcire şi încălzire prezintă interes în meteorologia 
sinoptică şi în agricultură, mai ales dacă ele prezintă abateri accentuate (de exemplu, îngheţurile 
târzii de primăvară), cu efecte negative asupra organismelor vii, cunoascute sub numele de 
riscuri sau hazarde termice. 

 
4.5 Influenţa temperaturii aerului asupra vegetaţiei 
 
La plante, efectele produse de temperatura aerului sunt complexe, se manifestă la 

nivelurile tuturor fenomenelor şi proceselor care determină, pentru fiecare specie, creşterea şi 
dezvoltarea acesteia şi depind de valorile temperaturilor şi de durata de menţinere a acestora.  

Temperatura aerului este un factor meteorologic şi climatic care asigură declanşarea unor 
procese cum sunt apariţia fenofazelor (avansul sau întârzierea fazelor fenologice), organogeneza 
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florală cu diferenţierea mugurilor şi organelor florale. Rolul temperaturii rezultă, îndeosebi, din 
influenţa pe care o exercită asupra proceselor de fotosinteză, respiraţie, germinaţie, vernalizare, 
transpiraţie, acumularea substanţei uscate şi valorii producţiei biologice. Astfel, la temperaturi 
mici (1 – 3 0C) asimilaţia clorofiliană este foarte mică. Ea creşte odată cu creşterea temperaturii, 
fiind maximă la 30  – 35 0C, după care scade din nou, pentru a înceta la peste 50 – 55 0C. 
Procesul de fotosinteză este influenţat într-o măsură mai mică de regimul termic atunci când 
temperaturile se încadrează în domeniul normal de adaptare al plantelor. Temperatura aerului 
poate afecta ritmul fotosintezei, dar efectele depind de condiţiile de aclimatizare, la rece sau cald, 
anterioare ale plantelor (Rosenberg şi alţii, 1983). Cercetările efectuate la unele specii de deşert 
au arătat că reacţia la temperatură a plantelor se corelează cu modificări ale concentraţiei unor 
enzime, îndeosebi RuP2 carboxilaza (Bjorkman, 1981). 

Temperatura este, alături de alţi factori (fotoperioadă, condiţii de nutriţie) un element 
important care determină formarea primordiilor florale (primele celule din care ia naştere 
floarea). 

Deşi pe suprafaţa Pământului temperatura aerului atmosferic se întinde între –88 0C şi 
+58 0C, majoritatea plantelor pot creşte, totuşi, doar într-un interval mai îngust, puţin deasupra 
punctului de îngheţ şi până la circa 40 – 50 0C. 

Au fost puse în evidenţă anumite praguri de temperatură (minim, optim, maxim) în 
cadrul cărora îşi pot duce existenţa organismele vegetale. Sub pragul minim plantele nu se mai 
pot dezvolta întrucât nu beneficiază de căldură suficientă pentru procesele biologice. Dincolo de 
pragul termic maxim dezvoltarea se opreşte din nou întrucât temperaturile prea mari devin 
periculoase sau chiar letale pentru plante. În afara limitelor de temperatură, deşi plantele nu mor, 
ele au totuşi de suferit. Există însă şi limite în afara cărora procesele vitale le sunt stopate 
complet. Temperaturile optime pentru creşterea majorităţii plantelor se plasează în intervalul 25 
– 35 0C. Excepţie fac speciile arctice, alpine, tropicale şi de deşert. 

În afara pragurilor biologice extreme, plantele mai prezintă şi o temperatură optimă 
(“optim armonic”) la care procesele fiziologice au asigurată o dezvoltare normală, echilibrată, în 
cele mai bune condiţii. La această temperatură asimilaţia şi dezasimilaţia sunt într-un raport 
favorabil fotosintezei, asigurând creşterea plantelor, dezvoltarea lor iar acumularea substanţelor 
de rezervă este mare. Temperatura optimă depinde de specie, soi, fază de vegetaţie şi este legată 
şi de alţi factori de vegetaţie. 

De menţionat că păstrarea seminţelor şi a părţilor vegetative în repaus ale plantelor se 
face la temperaturi mult mai mici decât pragul optim biologic. 

Temperaturile scăzute din timpul nopţii influenţează anumite procese metabolice. Astfel, 
la tomate, aceste temperaturi favorizează transferul de zahăr din frunze în alte organe, la cartof 
este favorizată formarea tuberculilor (12 0C), iar la căpşuni formarea fructelor aromate (circa 10 
0C). 

Se admite că, în general, temperatura este factorul care determină flora unei regiuni 
(savana, stepa, taigaua), iar umiditatea este factorul care are rol în definirea tipului de vegetaţie al 
unei regiuni (pădure, păşune, deşert) – Gates, 1980. 

Deci, se poate constata că temperatura aerului acţionează ca factor care determină 
distribuţia terestră a plantelor, atât în spaţiu, ca areal geografic, cât şi în timp, ca existenţă în 
cursul unui an. 

Pentru ca o anumită plantă să parcurgă întreaga perioadă de vegetaţie, precum şi pentru a 
trece dintr-o fază de vegetaţie în următoarea, are nevoie să primească anumite cantităţi de 
căldură care sunt aproape constante. Evident că aceste cantităţi de căldură variază pentru aceeaşi 
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plantă de la o fază la alta şi pentru aceeaşi fază, de la un fel de plantă la altul. Pentru stabilirea 
duratei fazelor de vegetaţie în funcţie de căldura primită de plante ar trebui ca aceasta să fie dată 
în calorii (sau în jouli). Deoarece aceste cantităţi de căldură sunt greu de măsurat în calorii, ele se 
înlocuiesc prin suma gradelor de temperatură din intervalul necesar fiecărei faze. Pentru aceasta 
se adună mediile de temperatură ale zilelor de la data când se produce o fază până la cea 
următoare. Dacă se totalizează sumele gradelor de temperatură corespunzătoare tuturor fazelor 
de vegetaţie, se obţine pentru planta respectivă suma temperaturilor pentru întreaga perioadă de 
vegetaţie care se mai numeşte şi constantă termică a plantei considerate. 

Însumarea gradelor de temperatură se poate face fie pornind de la zero fizic (0 0C), fie de 
la minimul biologic. Minimul biologic este specific fiecărei plante, fiind, de exemplu, 5 0C 
pentru grâu şi floarea soarelui, 7 0C pentru cartof, 10 0C pentru porumb şi viţă de vie. 

Dacă la calcularea sumei gradelor de temperatură raportarea se face la acest minim 
biologic, atunci se va calcula suma gradelor temperaturilor active (suma temperaturile care 
depăşesc minimul biologic) sau, dacă se ţine cont de temperatura efectivă (temperatura efectivă 
dintr-o zi este diferenţa dintre temperatura activă şi minimul biologic), atunci se va obţine suma 
gradelor temperaturilor efective – întrucât temperaturile efective determină eficacitatea 
dezvoltării plantelor. 

Sumele gradelor de temperatură variază relativ puţin pe teritoriul ţării noastre, ceea ce 
face posibilă utilizarea acestor date în activitatea de prognozare orientativă a fenofazelor şi 
determinarea momentului de coacere. În situaţiile în care regimul termic este perturbat (de 
exemplu, se înregistrează o creştere accentuată a temperaturii), atunci se poate proceda la 
calcularea abaterilor calendaristice ale fazelor fenologice faţă de datele considerate normale. 

Dacă temperaturile evoluează în mod normal, fazele de vegetaţie apar şi ele la date 
aproape constante. Dar pentru o aceeaşi perioadă a anului şi în acelaşi loc, temperaturile pot 
varia mult de la un an la altul. Aşa se explică de ce o fază de vegetaţie poate să apară mai 
devreme într-un an decât în altul, rapiditatea de creştere şi dezvoltare a plantelor depinzând în 
mare măsură de temperatură. 

Tot din cauza diferenţelor de temperatură, o fază de vegetaţie poate să apară în acelaşi an 
mai devreme în unele regiuni şi mai târziu în altele. 

Deoarece temperatura scade în mod normal cu latitudinea şi cu altitudinea, fazele de 
vegetaţie sunt cu atât mai întârziate cu cât creşte latitudinea sau altitudinea. Astfel, liliacul 
înfloreşte la Sinaia cu aproape o lună mai târziu decât la Bucureşti (efectul latitudinii şi 
altitudinii) şi recoltarea porumbului se face în nordul Moldovei cu circa 15 zile mai târziu decât 
în sudul ţării (efectul latitudinii). Pentru fiecare creştere cu 1 0C a latitudinii sau cu 100 m a 
altitudinii, corespunde o întârziere de 4 zile a fazelor de vegetaţie. 

Influenţa temperaturii aerului asupra fenomenelor de vegetaţie şi limitele termice între 
care plantele pot creşte şi se pot dezvolta au fost urmărite de mai mult timp. Încă din 1874, De 
Candolle a clasificat plantele în patru categorii, în funcţie de temperatura deasupra căreia este 
posibilă creşterea şi dezvoltarea lor şi anume: 
      1. Plante megaterme - plante care au nevoie permanent de o temperatură mai mare de 20 0C, 
      2. Plante mezoterme - plante pentru care este suficientă o temperatură medie de 15 0C (cele 

mai multe plante de cultură), 
      3. Plante microterme – plante care se pot dezvolta chiar la temperaturi medii apropiate de 0 

0C, 
      4. Plante hekistoterme – plante care pot suporta în ce mai mare parte a anului temperaturi 

medii sub 0 0C. 
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În condiţiile ţării noastre, în zona Subcarpaţilor cu altitudini de 600 – 800 m, cărora le 
corespund temperaturi medii anuale de 8 – 6 0C, există condiţii termice favorabile pentru 
culturile mezo- şi microterme, în timp ce în sudul ţării şi în vestul Banatului se pot cultiva şi 
plante megaterme. 

Ţinând cont de pretenţiile termice generale ale plantelor legumicole, acestea au fost 
împărţite în mai multe categorii (Ciofu, 1994) şi anume: 

1. Plante foarte rezistente la frig, acelea care rezistă la –10 0C şi chiar mai mult (-20  ÷ -
27 0C), din care fac parte, de exemplu, sparanghelul, hreanul, măcrişul, ştevia şi în general 
plantele perene. Aceste specii rezistă în câmp iarna fără măsuri de protecţie deosebite. 

 2. Plante rezistente la frig, acelea care rezistă uşor la temperaturi situate în jurul valorii 
de 0 0C, din care fac parte, de exemplu, morcovul, pătrunjelul, păstărnacul, ţelina, vărzoasele, 
spanacul, salata, ceapa. Unele dintre aceste plante pot fi semănate toamna pentru obţinerea unor 
producţii timpurii. 

3. Plante semirezistente la frig, acelea care rezistă la temperaturi moderate dar nu mai 
mici de 0 0C, precum cartoful. 

4. Plante pretenţioase la căldură, acelea care nu rezistă la temperaturi sub 4 – 5 0C (şi 
chiar la temperaturi de 8 – 10 0C dacă se menţin o perioadă de timp mai mare), din care fac parte, 
de exemplu, tomatele, ardeii, vinetele, fasolea, bamele, batatul. 

5. Plante rezistente la căldură, acelea care rezistă la temperaturi de peste 30 0C până la 40 
0C, din care fac parte, printre altele, pepenele galben şi verde, castravetele. 

Din cele menţionate mai sus, se poate observa faptul că, temperatura aerului este nu 
numai un factor care influenţează procesele fiziologice şi biochimice esenţiale, ci şi un factor 
limitativ pentru distribuţia plantelor atât sub raportul arealului geografic, cât şi cel al evoluţiei în 
timp. Plecând de la aceste constatări este posibilă zonarea speciilor, stabilirea epocilor de 
înfiinţare a culturilor, adoptarea unor măsuri de protecţie a culturilor timpurii sau târzii, 
caracteristicile serelor etc.  

În funcţie de modul în care plantele rezistă la variaţiile de temperatură plantele se pot 
clasifica în euriterme şi stenoterme. 

Plantele euriterme sunt acelea care pot suporta variaţii mari de temperatură şi ca urmare, 
sunt răspândite pe suprafeţe mari ale Pământului. 

Dimpotrivă, alte categorii de plante, plantele stenoterme, nu pot să suporte variaţii mari 
ale temperaturii aerului şi, de aceea, răspândirea lor terestră este limitată la anumite regiuni. 

Unele specii de plante sunt termoperiodice pentru că solicită o alternare a perioadelor cu 
temperaturi scăzute (din timpul nopţii) cu cele având temperaturi ridicate (din cursul zilei), ca 
urmare a adaptării plantelor la oscilaţia zilnică a temperaturii (şi luminii). Alte specii necesită ca 
o perioadă de timp să fie supuse unor temperaturi scăzute asemănătoare iernii (vernaliare sau 
aducerea într-o „stare de primăvară”) înainte de însămânţare. 

 
4.6 Evaporare. Evapotranspiraţie 
 
În circuitul apei în natură, cantitatea de vapori de apă din atmosferă este rezultatul 

manifestării a două principale procese fizice în care aceştia sunt implicaţi: evaporarea şi 
condensarea (sau desublimarea). Aceste fenomene îndeplinesc un rol important în formarea şi 
disiparea hidrometeorilor. 

Principala sursă de vapori pentru atmosferă o reprezintă evaporarea apei (ca parte din 
circuitul apei din natură) de pe suprafaţa oceanelor, mărilor, lacurilor, fluviilor etc. (circa 86 %, 
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în dependenţă de cantitatea de substanţe dizolvate, adâncimea şi starea suprafeţei apei), solului, 
zăpezii, gheţii, învelişului vegetal, animalelor şi omului, precum şi respiraţia şi transpiraţia 
acestora  precum şi alte surse de vapori de apă pentru atmosferă, unele naturale (apele termale, 
cascadele), iar altele artificiale 

Evaporarea (evaporaţia) este procesul fizic prin care un corp lichid (în cazul de faţă apa) 
îşi schimbă starea de agregare, trecând în stare de vapori. Procesul se desfăşoară la suprafaţa 
liberă a lichidului, la temperatura curentă şi are loc prin consum (pierdere) de energie termică din 
partea lichidului respectiv. 

Când aerul este saturat cu vapori, fenomenul de evaporare nu mai are loc, pentru că, 
numărul de molecule care părăsesc lichidul este egal cu cel al moleculelor care revin pe suprafaţa 
acestuia. În anumite situaţii, când aerul este suprasaturat cu vapori şi temperaturile sunt pozitive, 
se produce condensarea surplusului de vapori din aer pe suprafeţele înconjurătoare, numărul 
moleculelor de apă care părăsesc aerul fiind mai mare decât cel care ajung în aerul învecinat 
suprafeţelor respective. Desublimarea vaporilor de apă, când aceştia trec direct în stare solidă 
fără să mai treacă prin starea lichidă, are loc numai la temperaturi foarte mici (sub -40 0C). 

Căldura consumată de un lichid pentru trecerea în stare de vapori se apreciază prin 
căldura specifică latentă de vaporizare, definită prin cantitatea de căldură necesară unităţii de 
masă din lichidul respectiv pentru a se evapora, adică: 

 
m

Q
v =λ         (4.4) 

Pentru suprafaţa liberă a apelor, cantitatea de apă evaporată depinde de mai mulţi factori 
(adâncime, vânt, grad de mişcare a suprafeţei apei, conţinut în săruri etc.). Ea se poate determina 
cu ajutorul formulei lui Dalton, adică: 
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unde Q este cantitatea de apă evaporată de pe o suprafaţă S, în intervalul de timp t, la presiunea 
atmosferică p şi în condiţiile un deficit de saturaţie (E – e) – care depinde de temperatura aerului 
(e – tensiunea actuală a vaporilor de apă, E – tensiunea de saturaţie, ambele la temperatura 
respectivă a aerului), A fiind un factor care depinde de natura apei (dulce sau sărată) şi de viteza 
vântului (creşterea gradul de turbulenţă al aerului favorizează îndepărtarea vaporilor de apă din 
vecinătatea sursei). 

Mărimea Q se exprimată în masa vaporilor de apă (g, kg etc.) sau în mm - grosimea 
stratului de apă evaporată (se ţine cont de faptul că, pe o suprafaţă de 1 m2, 1 kg de apă are o 
grosime de 1 mm, adică: 1 mm = 1kg/m2 = 1 l/m2 = 0,1 g/cm2 = 10 t/ha). 

Datorită neomogenităţii şi complexităţii suprafeţei naturale a uscatului (sol, vegetaţie) 
determinarea evaporaţiei apei la nivelul acestei suprafeţe este relativ dificilă (adesea diferită de 
valorile observate în laborator), întrucât depinde de o multitudine de factori, unii sunt legaţi de 
atmosferă, iar alţii de caracteristicile suprafeţei solului (sol şi vegetaţie). 

 Factorii atmosferici (meteorologici) sunt, în principal, radiaţia solară (radiaţia solară 
netă), temperatura aerului, advecţia şi gradul de amestec turbulent al aerului - viteza vântului, 
distribuţia temperaturii aerului şi a suprafeţei evaporante, umiditatea aerului şi deficitul de 
saturaţie în vecinătatea suprafeţei şi presiunea atmosferică.  

Factorii legaţi de caracteristicile solului se referă la natura solului, proprietăţile fizico-
chimice ale solului, conţinutul în apă al solului, precum şi factori legaţi de vegetaţie: natura 
vegetaţiei şi felul asociaţiei, cantitatea de apă disponibilă din sol şi nivelul apei freatice, relieful, 
temperatura solului, tipul de înveliş vegetal, gradul de acoperire a solului cu vegetaţie, stadiul de 
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dezvoltare, talia şi dimensiunile vegetaţiei, morfologia şi temperatura frunzelor, indicele foliar 
etc. 

Evaporaţia potenţială (E.P.) reprezintă cantitatea maximă de apă evaporată în condiţii 
climatice date, în absenţa advecţiei, iar suprafaţa de evaporaţie este acoperită de apă. Evaporaţia 
potenţială poate fi privită ca un caz limită care, în condiţii naturale, se manifestă doar pe perioade 
scurte de timp (evaporarea apei de pe suprafaţa solului sau a vegetaţiei după o ploaie, după o 
rouă intensă sau după udarea prin aspersiune). 

Evapotranspiraţia potenţială (E.T.P.) reprezintă cantitatea maximă (totală) posibilă de 
apă pierdută prin evapotranspiraţie, în anumite condiţii standard, de sistemul sol-plantă (sol 
acoperit uniform cu plante – fără menţionarea felului plantei - aflate în plină vegetaţie, care 
exercită o rezistenţă neglijabil de mică pentru fluxul de apă şi care beneficiază de cantitatea 
optimă de apă). Intensitatea evapotranspiraţiei se exprimă prin cantitatea de apă cedată 
atmosferei în unitatea de timp şi de pe unitatea de suprafaţă. Mărimea E.T.P. apreciază 
evapotranspiraţia în condiţiile în care umiditatea aerului şi stadiul de dezvoltare a plantei nu 
intervin ca factori limitativi. 

Evapotranspiraţia reală (E.T.R.) este cantitatea reală de apă pierdută prin 
evapotranspiraţie de o cultură agricolă dată, în condiţiile naturale (reale) de sol, meteorologice şi 
de aprovizionare cu apă, indiferent de faza de vegetaţie (vegetaţia acoperă terenul corespunzător 
stadiului de dezvoltare). Mărimea E.T.R. este evapotranspiraţia determinată în condiţii în care 
umiditatea solului şi vegetaţia respectivă intervin ca factori limitativi. Pentru această noţiune se 
foloseşte frecvent şi termenul de evapotranspiraţie efectivă, pentru că se referă la o cultură 
specificată, la un moment dat. 

Evapotranspiraţia reală maximă (E.T.R.M.) reprezintă evapotranspiraţia unei culturi 
oarecare date, la un moment dat, care acoperă solul conform stadiului ei de dezvoltare şi care 
beneficiază de aprovizionare optimă cu apă. Valoarea sa variază în raport de cultură şi de stadiul 
de dezvoltare. Mărimea E.T.R.M. reprezintă evapotranspiraţia determinată în condiţiile în care 
vegetaţia respectivă intervine ca factor limitativ, dar nu şi umiditatea solului. 

Valorile potenţiale ale evaporaţiei şi evapotranspiraţiei se pot determina prin două 
metode: direct (cu ajutorul diferitelor tipuri de evaporimetre sau evapotranspirometre, lizimetre) 
şi indirect (cu ajutorul unor formule empirice). 

Determinările directe se realizează cu eprubeta evaporimetrică (tip Pichè), diverse 
modele de bazine de evaporare, evaporimetre şi evaporigrafe Wild, diferite tipuri de lizimetre 
(măsoară şi cantitatea de apă infiltrată în sol), evaporimetre pentru sol sau zăpadă şi altele 
(inclusiv prin teledetecţie). 

Determinările indirecte utilizează o serie de formule (evaporaţia/evapotranspiraţia 
calculată) stabilite pe baza a diferite principii, cu ajutorul datelor meteorologice sau climatice 
curente. Valorile obţinute cu aceste expresii se aplică riguros doar covorului vegetal pentru care 
au fost obţinute. 

Formulele de calcul se pot clasifica în două categorii: statistice, rezultate dintr-o adaptare 
statistică a combinaţiilor de date meteorologice/climatice (Thornthwaite, Blaney şi Criddle, Turc 
şi altele) şi fizice, rezultate din consideraţii fizice (Penman, Brochet şi Gerbier şi altele). 
Expresiile acestor parametri sunt menţionate în cursul de meteorologie (vol. 1). 

Determinarea cantităţilor de apă pierdute prin evaporaţie şi/sau evapotranspiraţie 
potenţială prezintă importanţă în agrometeorologie întrucât ajută la: înţelegerea funcţionării 
sistemului sol-plantă-atmosferă, evaluarea rezervei de apă disponibilă şi a necesarului optim de 
apă al plantelor (gestionarea resurselor de apă) în funcţie de condiţiile meteorologice sau 
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climatice locale, evaluarea producţiei agricole, planificarea şi managementul resurselor de apă 
(atât de suprafaţă, cât şi subterane), estimarea necesarul de irigaţii, a sistemelor de stocare a apei, 
transportului şi distribuţiei apei industriale şi municipale, a sistemelor de folosire a apelor uzate, 
evaluarea impactului asupra mediului a diferitelor ecosisteme, elaborarea proceselor de modelare 
etc. 

 
4.7 Umiditatea aerului 
 
Sub aspect meteorologic, umiditatea (umezeala) aerului reprezintă conţinutul de vapori 

de apă al aerului şi este un element meteorologic fundamental cu rol fizic şi biofizic important. 
Astfel, umiditatea aerului influenţează regimul radiativ prin absorbţia radiaţiilor cu lungime de 
undă mare (absorbţia selectivă, în principal a radiaţiilor infraroşii, apără Pământul de o insolaţie 
prea puternică în cursul zilei, iar noaptea îl protejează împotriva unei răciri radiative prea 
intense), determină regimul nebulozităţii, precipitaţiilor şi al apei din sol, are un rol important în 
procesele de schimbare de stare de agregare (evaporare, condensare, îngheţ, topire), influenţează 
transpiraţia plantelor şi animalelor, vizibilitatea meteorologică (când umiditatea relativă 
depăşeşte circa 65 %) şi altele. 

În meteorologie se folosesc mai multe mărimi ce caracterizează umiditatea aerului.  
Tensiunea (presiunea) vaporilor de apă (tensiunea sau presiunea actuală a vaporilor de 

apă) – e – reprezintă presiunea parţială pe care o exercită vaporii de apă dintr-un volum de aer la 
un moment dat, adică forţa ce acţionează pe unitatea de suprafaţă datorată mişcării moleculelor 
de vapori de apă în absenţa celorlalte gaze ale atmosferei (unităţi de măsură: < e > = mm Hg, 
torr, mb). 

Tensiunea actuală a vaporilor de apă depinde de temperatura aerului. 
Se distinge o tensiune a vaporilor de apă faţă de apă (e, ea) şi o tensiune a vaporilor de 

apă faţă de gheaţă (eg). Se constată că valoarea lui e faţă de apă este mai mare decât cea faţă de 
gheaţă (valoarea tensiunii vaporilor de apă creşte cu temperatura aerului) şi că tensiunea faţă de 
apa suprarăcită (ea) este mai mare decât cea faţă de gheaţă (eg), ceea ce prezintă o importanţă 
deosebită în procesul de generare a precipitaţiilor. 

Tensiunea de saturaţie (tensiunea maximă, presiunea de echilibru) – E, Ea, es – reprezintă 
valoarea maximă a presiunii parţiale exercitată de vaporii de apă, corespunzătoare unui aer 
saturat cu vapori de apă care coexistă în echilibru cu apa lichidă (< E > = mm Hg, torr, mb). Ea 
se poate calcula cu formula lui Magnus, pe baza temperaturii aerului (t), adică: 
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+= ⋅     (4.6) 
unde E este tensiunea maximă (în mb) la temperatura t (în 0C), E0 este tensiunea maximă la 0 0C, 
iar a şi b sunt constante care depind de starea de agregare a apei (apă lichidă sau gheaţă) în raport 
cu care se determină E (a = 9,5, b = 265,5 pentru gheaţă, respectiv, a = 7,5, b = 237,3 pentru 
apă). 

Dacă e < E atunci aerul este nesaturat, dacă e = E aerul este saturat cu vapori de apă, iar 
dacă e > E aerul se consideră suprasaturat cu vapori de apă. Starea de saturaţie exprimă situaţia 
corespunzătoare cantităţii maxime de vapori de apă din aer aflată în echilibru cu o suprafaţă 
plană de apă sau de gheaţă pură la aceeaşi temperatură cu aerul. Într-un aer în care tensiunea 
actuală a vaporilor este mai mică decât cea de saturaţie (situaţie frecvent întâlnită în atmosfera 
liberă în vecinătatea suprafeţei terestre) apa va continua să se evapore. Dimpotrivă, dacă 
tensiunea actuală este mai mare decât cea de saturaţie, atunci apa nu se va mai evapora, iar 
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vaporii de apă în exces vor tinde să se condenseze. Dacă procesul de condensare nu se poate 
produce (de exemplu, într-un mediu foarte curat, lipsit de nuclee de condensare), atunci aerul 
devine suprasaturat (U > 100 %). 

Umiditatea absolută (a), reprezintă cantitatea de vapori de apă, exprimată în grame, aflată 
la un moment dat, într-un metru cub de aer umed. Ea se defineşte prin raportul: 

a = m v / V        (4.7) 
 unde m v este masa vaporilor de apă şi V este volumul aerului umed (< a > = g/m 3). 

Între umiditatea absolută (a, exprimată în g / m3) şi tensiunea vaporilor (e, exprimată în 
mmHg) există relaţia: 
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        (4.8) 

unde t – temperatura aerului, iar 1

15,273
1 −= Kα  este coeficientul de dilatare al gazelor. 

Constanta de la numărătorul fracţiei se rotunjeşte, adesea, la valoarea 1,06, iar dacă mărimea e se 
exprimă în mb, atunci valoarea ei este 0,81. 

Între umiditatea absolută (a, exprimată în g / m3) şi tensiunea vaporilor (e, exprimată în 
mmHg) există relaţia: 
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        (4.9) 

unde t – temperatura aerului, iar 1

15,273
1 −= Kα  este coeficientul de dilatare al gazelor. 

Constanta de la numărătorul fracţiei se rotunjeşte, adesea, la valoarea 1,06, iar dacă mărimea e se 
exprimă în mb, atunci valoarea ei este 0,81. 

Între umiditatea specifică (q) şi tensiunea vaporilor (e) există relaţia: 

  0,622
0,378

e
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p e
=

− ⋅
  (g / g)     (4.10) 

unde p este presiunea atmosferică (kPa). Valoarea 0,622 reprezintă raportul dintre masa 
moleculară a apei şi masa moleculară aparentă  a aerului umed. 

Deficitul de saturaţie (deficit higrometric) – d – reprezintă diferenţa dintre tensiunea 
maximă a vaporilor (E) şi tensiunea actuală a acestora (e) la temperatura respectivă, adică: 

d = E – e        (4.11) 
Mărimea d se exprimă în aceleaşi unităţi ca şi E şi e, de obicei în: < d > = mm Hg, mb.Întrucât 
deficitul de saturaţie (numit şi deficit de umezeală) exprimă cât lipseşte aerului pentru a fi 
saturat, rezultă că d permite o descriere grosieră a puterii de uscare a aerului. 

Umiditatea relativă a aerului (starea higrometrică) – U – reprezintă raportul procentual 
dintre tensiunea actuală (e) şi tensiunea de saturaţie (E) corespunzătoare temperaturii aerului din 
momentul respectiv, adică: 

100⋅=
E

e
U  (%)       (4.12) 

Desigur, întrucât la saturaţie e = E, rezultă că U = 100 %. Atunci când e = 0, rezultă U = 0 %, 
adică aerul perfect uscat, situaţie inexistentă în natură. 

Mărimea U, deşi nu indică direct conţinutul de vapori al aerului, precizează cel mai bine 
gradul de umezeală al aerului la un moment dat, pentru că indică uşor cât de aproape sau departe 
este aerul faţă de starea de saturaţie  – de unde şi denumirea de umiditate relativă. Dacă masa de 
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vapori de apă dintr-un volum dat de aer rămâne nemodificată, atunci prin la creşterea 
temperaturii umiditatea aerului scade (invers, umiditatea creşte cu scăderea temperaturii). 

Gradul de uscăciune (G), reprezintă diferenţa dintre valoarea maximă a umidităţii 
relative (100%) şi valoarea umidităţii relative la un moment dat (U), adică: 

G = 100 – U        (4.13) 
iar unitatea de măsură: < G > = %. 

Mărimea G exprimă procentual cât din cantitatea de vapori de apă lipseşte aerului, la un 
moment dat, pentru a deveni saturat. 

Temperatura punctului de rouă (temperatura de saturaţie sau, pe scurt, punctul de rouă) - 
τ - este temperatura la care trebuie răcită o porţiune de aer umed, la presiune constantă şi fără 
modificarea umidităţii, pentru ca vaporii nesaturaţi pe care îi conţine să devină saturaţi în raport 
cu o suprafaţă plană de apă pură. Aceasta înseamnă că pentru t tinzând către τ, tensiunea actuală 
a vaporilor de apă tinde să devină o tensiune de saturaţie (e → E), iar deficitul de saturaţie să se 
anuleze. Această temperatură se exprimă, de obicei, în 0C (grade Celsius). 

Dacă răcirea aerului continuă sub valoarea temperaturii de rouă, are loc condensarea 
excesului vaporilor de apă (dacă temperatura aerului este pozitivă) sub formă de picături (rouă) 
sau desublimarea excesului acestora la temperatura de brumă – τg (dacă temperatura aerului este 
negativă). 

Valoarea temperaturii punctului de rouă prezintă o importanţă deosebită sub aspect 
meteorologic, biologic şi hidrologic, întrucât reprezintă un reper termic pentru numeroase 
procese şi fenomene. 

 
4.8 Variaţia zilnică şi anuală a umidităţii relative a aerului. Variaţia umidităţii relative a 

aerului cu înălţimea 
 
În variaţiile sezoniere ale umidităţii relative a aerului se reflectă influenţa exercitată de 

temperatura aerului, fenomenul amestecului turbulent şi evoluţia în timp a factorilor prin care se 
defineşte umiditatea relativă a aerului [U = (e / E)100]. 

A. Variaţia zilnică (diurnă) a umidităţii relative a aerului se caracterizează, indiferent de 
anotimp, printr-o simplă oscilaţie, cu un maxim în zori (corespunzător temperaturii minime) şi 
un minim în jurul orei 15 (corespunzător 
temperaturii maxime), adică o evoluţie 
inversă faţă de cea a temperaturii aerului 
(fig. 4.7). 
 
Fig. 4.7 – Variaţia zilnică a umidităţii 
relative a aerului la Bucureşti în lunile 
ianuarie (a) şi iulie (b) 
 

Valorile absolute sunt relativ mari, 
iar amplitudinea zilnică este mică. 

Astfel, în cursul zilei, de dimineaţă până spre după-amiază, odată cu creşterea 
temperaturii aerului, tensiunea vaporilor corespunzătoare saturaţiei (E) creşte mult mai repede 
decât tensiunea actuală (e) şi, deci, umiditatea relativă (U) va scădea. Apoi, după ora 15, odată cu 
scăderea treptată a temperaturii aerului, tensiunea actuală scade mai încet decât cea de saturaţie, 
şi, în consecinţă, umiditatea relativă a aerului creşte. 
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Cele mai mari valori se înregistrează deasupra mărilor şi oceanelor (circa 80 – 100 %), iar 
cele mai mici deasupra uscvatului (circa 50 %). În regiunile deşertice se pot atinge valori sub 10 
%. 

B. Variaţia anuală a umidităţii relative a aerului prezintă, în general, o evoluţie inversă 
faţă de cea a temperaturii aerului, însă, ca şi în cazul variaţiei zilnice, variaţia anuală prezintă 
deosebiri în funcţie de regiunea considerată. 

În regiunea ecuatorială se constată umidităţi relative mari (la ecuator plouă zilnic), apoi, 
în zonele deşertice subtropicale se înregistrează valori foarte mici, iar din zonele temperate spre 
pol se observă o creştere continuă a umidităţii relative (în principal iarna) ca urmare a scăderii 
temperaturii aerului, la pol înregistrându-se un maxim datorat temperaturilor foarte mici ale 
aerului. 

Amplitudinea anuală a umidităţii relative a aerului este mai mare deasupra uscatului decât 
deasupra mărilor şi oceanelor sau a regiunilor litorale. 

C. Variaţia umidităţii relative a aerului cu înălţimea. Umiditatea relativă a aerului scade, 
cel mai adesea, lent şi neuniform cu înălţimea (uneori, vara creşte până la circa 2 km, întrucât 
umiditatea relativă variază invers în raport cu temperatura aerului), ca urmare a existenţei 
straturilor de izotermie sau a celor de inversiune termică şi a nebulozităţii. Distribuţia 
neuniformă a umidităţii aerului cu înălţimea rezultă, de exemplu, în cazul norilor, din faptul că, 
în timp ce în interiorul norului umiditatea atinge valoarea de 100 % (nivelul de condensare situat 
la baza norului) şi chiar peste această valoare, deasupra şi sub nor valorile sunt diferite. 

 
4.9 Produsele de condensare şi desublimare a vaporilor de apă din atmosferă 
 
4.9.1 Fenomenul de condensare şi desublimare a vaporilor de apăd atmosferă. Mijloace 

de răcire ale aerului. 
 
Fenomenul de condensare este invers vaporizării şi constă în trecerea unui corp din stare 

de vapori în stare lichidă, iar fenomenul de desublimare reprezintă trecerea directă a unei 
substanţe din stare de vapori în stare solidă. 

Nucleele (centrele) de condensare sunt microparticule solide sau lichide (pulberi de 
diferite origini cu proprietăţi higroscopice, cristale de gheaţă, ioni) cu rol de suport pentru 
formare şi creşterea picăturilor de apă sau cristalelor de gheaţă rezultate din condensare sau 
desublimare. Cele mai numeroase nuclee de condensare, preponderent de origine terestră, sunt 
cele provenind din pulverizarea crestei valurilor, spargerea bulelor de aer şi evaporarea 
picăturilor saline de la suprafaţa mărilor şi oceanelor, la care se adaugă, apoi, cele de origine 
continentală (minerală sau organică) rezultate din eroziunea eoliană a solului, vulcanism etc., la 
care se adaugă activităţile antropice. Într-o măsură mai mică, nucleele de condensare se pot 
forma chiar direct în cuprinsul atmosferei prin acţiunea unor factori fizici. 

Desublimarea începe de la o anumită temperatură, situată, de obicei, în intervalul -6 0C şi 
-12 0C. Drept nuclee de desublimare pot servi microcristalele de gheaţă sau alte substanţe care 
sunt izomorfe cu acestea (de exemplu, microcristalele de cuarţ). 

Starea de saturaţie a aerului se poate atinge pe două căi (dar, şi prin combinaţia lor). 
a. Dacă temperatura aerului se menţine constantă (t = const.), starea de saturaţie (e = E) 

se poate atinge doar prin creşterea conţinutului de vapori de apă de atmosferă. Totuşi, în 
atmosfera liberă, creşterea cantităţii de vapori din aer până la saturaţie este limitată spaţial, 
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realizându-se, de exemplu, doar în vecinătatea izvoarelor termale, cascadelor, fântânilor 
arteziene, prin amestecul turbulent al maselor de aer etc. 

b. Dacă cantitatea de vapori de apă din aer se menţine constantă (e = const.), starea de 
saturaţie se poate atinge prin răcire, până când temperatura aerului devine egală cu temperatura 
punctului de rouă (t = τ). În atmosfera liberă aceasta este calea cea mai frecventă de atingere a 
condiţiilor pentru condensarea sau desublimarea vaporilor de apă. 

Mijloace de răcire ale aerului. Aerul atmosferic se poate răcii în mai multe feluri. 
1). Conductivitatea termică permite răcirea aerului prin contact direct cu suprafaţa răcită 

a solului sau cu obiectele reci de pe sol. Pierderea de căldură se face treptat, de la o moleculă la 
alta, de la un strat de aer la altul. O astfel de răcire se produce pe cale radiativă în cursul nopţii 
(mai intens, dacă cerul e senin) pe suprafaţa Pământului şi a obiectelor de pe suprafaţa sa. În 
acest mod iau naştere produse de condensare sau desublimare numite depuneri (depozite) din 
care fac parte roua (la t > 0 0C), bruma, poleiul (la t < 0 0C) şi chiciura (la t < -10 0C). Apariţia 
lor este favorizată de existenţa în timpul nopţii a cerului senin. 

2). Radiaţia proprie a atmosferei, sub forma emisiei de unde electromagnetice (I.R.), în 
funcţie de temperatura respectivă a aerului, determină o răcire radiativă a atmosferei, îndeosebi 
noaptea şi în condiţii de calm şi cer senin, pe uscat – iarna şi pe mări şi oceane – sfârşitul 
primăverii şi începutul verii. La atingerea temperaturii punctului de rouă se pot forma ceaţa de 
radiaţie şi norii Stratus de la înălţimi mici. Întrucât aerul are o putere de emisie mică, cantitatea 
de apă rezultată prin condensarea vaporilor nu este mare. 

3). Curenţii de advecţie determină o deplasare orizontală a aerului cald spre regiuni cu 
suprafeţe mai reci, însoţită de o răcire directă a aerului, cu apariţia ceţii de advecţie. Acest 
fenomen se observă, de exemplu, atunci când aerul se deplasează dinspre suprafaţa mării spre 
continent sau invers, atunci când există contraste termice între cele două suprafeţe. 

4). Amestecul turbulent face ca o masă de aer cald să se răcească la întâlnirea cu o masă 
rece (diferenţe termice semnificative), proces desfăşurat la presiune constantă, ambele mase de 
aer fiind nesaturate (dar apropiate de starea de saturaţie) şi să conducă la apariţia norilor (de 
genul Stratocumulus) şi ceţii de amestec.  

5). Destinderea adiabatică este cel mai important mijloc de răcire a aerului, întrucât 
antrenează mase mari de aer şi, astfel, stă la baza producerii majorităţii produselor de condensare 
şi desublimare a vaporilor de apă (norii de toate genurile, ploaie, ninsoare, grindină etc.). Prin 
mărirea volumului (destindere), la trecerea aerului de la presiune mai mare la presiune mai mică, 
acesta se răceşte şi, astfel, poate ajunge la saturaţie şi la condensare. Destinderea adiabatică se 
realizează prin trei tipuri de mişcări ascendente ale aerului. 

- Convecţia termică este asigurată prin curenţi ascendenţi prin care aerul, încălzit în 
contact cu solul, urcă în altitudine, se destinde şi se răceşte. Procesul se desfăşoară cu precădere 
vara, deasupra uscatului, în orele după-amiezii. Pe această cale îşi fac apariţia produsele de 
convecţie, dintre care, mai importanţi sunt norii Cumulus şi Cumulonimbus. 

- Ascensiunea frontală are loc atunci când aerul mai cald este obligat să urce de-a lungul 
unei suprafeţe frontale. Mişcarea în altitudine este însoţită de destindere, răcire şi generarea 
produselor frontale de condensare, cum sunt norii specifici fronturilor atmosferice şi ceţurile 
frontale. 

- Ascensiunea orografică se produce atunci când o masă de aer, deplasându-se orizontal, 
este obligată să depăşească o formă de relief înaltă. Prin urcare, ea se răceşte şi, în consecinţă, îşi 
fac apariţia produse de condensare orografice (nori Stratus şi Altostratus – în principal, dar şi 
nori din care cad precipitaţii, numite precipitaţii orografice sau de relief). 
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Mijloacele de răcire se manifestă, cel mai adesea, sub formă combinată, dând naştere 
produselor de condensare şi desublimare a vaporilor de apă.. 

În funcţie de locul de formare şi de proprietăţile lor, aceste produse se clasifică în trei 
categorii: depuneri (depozite), produse primare şi precipitaţii atmosferice. 

Depunerile (depozitele) sunt produse care iau naştere prin condensarea sau desublimarea 
directă a vaporilor de apă pe suprafaţa răcită a solului sau a obiectelor răcite de pe sol. 
Depunerile pot să fie sub formă lichidă (roua, depunerile lichide) sau solidă (bruma, chiciura, 
depunerile solide şi poleiul). 

Aceste produse apar ca urmare a răcirii conductive şi/sau radiative a suprafeţei solului şi 
a obiectelor de pe sol până la atingerea temperaturii punctului de rouă, când aerul din vecinătatea 
acestora devine saturat în vapori. Dacă temperatura punctului de rouă este pozitivă, atunci îşi 
face apariţia roua, iar dacă valorile termice sunt negative îşi fac apariţia formele solide ale 
produselor de condensare şi desublimare a vaporilor de apă (bruma, chiciura, poleiul). 

Produse primare de condensare şi desublimare a vaporilor de apă sunt acele produse de 
condensare şi desublimare care se produc în atmosferă şi unde se menţin în suspensie un anumit 
timp. Din cadrul lor fac parte ceaţa, pâcla şi norii. 

Ceaţa este formată din picături fine de apă (sau, mai rar, microcristalele de gheaţă) cu 
diametre de ordinul a 10-3 – 10-2 mm (raze cuprinse între 1 µm şi 50 - 60 µm, dimensiunile mai 
mari constatându-se la temperaturi negative), iar generarea ei presupune, de regulă, un aer saturat 
cu vapori de apă (sau apropiat de saturaţie), temperaturi ale aerului cuprinse între -5 0C şi +5 0C 
şi calm atmosferic sau o viteză mică a vântului. Ceaţa este formată din picături fine de apă (sau, 
mai rar, microcristalele de gheaţă) cu diametre de ordinul a 10-3 – 10-2 mm (raze cuprinse între 1 
µm şi 50 - 60 µm, dimensiunile mai mari constatându-se la temperaturi negative), iar generarea 
ei presupune, de regulă, un aer saturat cu vapori de apă (sau apropiat de saturaţie), temperaturi 
ale aerului cuprinse între -5 0C şi +5 0C şi calm atmosferic sau o viteză mică a vântului. Într-o 
ceaţă densă micropicăturile pot să atingă o concentraţie medie de 500 – 600 picături/cm3, un 
metru cub de ceaţă  sau nor putând să conţină circa 2 – 5 g de apă. 

Ceaţa este un hidrometeor care influenţează vizibilitatea meteorologică. Se consideră că 
în atmosferă este ceaţă atunci când vizibilitatea scade sub 1 km (se reprezintă pe hărţile sinoptice 
prin 3 linii orizontale: ≡). Ceaţa poate prezenta diferite grade de intensitate: ceaţă slabă 
(vizibilitate între 500 m şi 1 km), ceaţă moderată (vizibilitate între 200 m şi 500 m), ceaţă densă 
(50 – 200 m) şi ceaţă foarte densă (sub 50 m). 

Dacă vizibilitatea este mai mare de 1km, dar sub 10 km, iar umiditatea aerului depăşeşte 
70 %, atunci fenomenul se numeşte aer ceţos sau pâclă umedă (spre deosebire de pâcla uscată, 
care se manifestă atunci când umiditatea aerului este sub 70 %, iar în aer există impurităţi 
solide). Aerul ceţos (reprezentat pe hărţile sinoptice cu 2 linii orizontale: =) poate precede sau 
succede ceaţa propriu-zisă. Aerul ceţos se poate clasifica, la rândul său, în aer ceţos moderat 
(vizibilitatea este de 1 – 2 km) şi aer ceţos slab (vizibilitatea este cuprinsă între 2 – 10 km). 

Ceţurile se pot clasifica după mai multe criterii precum: modul de generare (având drept 
cauze factori de ordin: fizic – radiaţia, amestecul, evaporarea; sinoptic – în cadrul aceleiaşi mase 
de aer sau la întâlnirea a două mase de aer; local – munte, vale, râu, oraş etc.), starea de 
agregare a particulelor componente (picături de apă sau cristale de gheaţă), intensitate (apreciată 
prin scăderea vizibilităţii: ceţuri slabe, cu vizibilitatea între 500 – 1.000 m; ceţuri moderate, cu 
vizibilitatea între 50 – 500 m; ceţuri dense, cu vizibilitatea sub 50 m), durată (persistentă, 
nepersistentă). 
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Norii sunt produse de condensare şi desublimare a vaporilor de apă care se formează la 
altitudine în atmosfera liberă şi unde se menţin un anumit timp. 

Norii formează ansambluri care se pot întinde orizontal pe sute de mii de km2 şi chiar mai 
mult şi care se deplasează în aceeaşi direcţie. Pe verticală ei nu depăşesc înălţimea troposferei, cu 
excepţia norilor luminoşi nocturni şi a norilor sidefii, care au alt mod de formare decât norii 
obişnuiţi. 

Norii îndeplinesc un rol meteorologic şi climatic complex. Astfel, pe de o parte, ei 
influenţează intensitatea radiaţiei solare recepţionată într-un loc dat şi, deci, bilanţul energetic 
corespunzător, iar, pe de altă parte, anumite categorii de nori reprezintă sursa pentru formarea 
precipitaţiilor din regiunea considerată. 

În alcătuirea lor apa se poate prezenta numai sub formă de cristale de gheaţă (nori de 
gheaţă), picături de apă (nori apoşi) sau cu o compoziţie mixtă (nori micşti) – cu rol important în 
generarea precipitaţiilor. Între nori există deosebiri şi în ceea ce priveşte concentraţia picăturilor: 
200 – 600 picături/cm3 în norii stratiformi şi Cumulus humilis, adică nori care nu dau precipitaţii, 
şi doar între 50 picături şi sub 200 picături/cm3 în norii de gen 
Cumulus congestus şi în norii Nimbostratus, adică nori care 
dau precipitaţii însemnate. 

Într-un nor cu dezvoltare pe verticală se disting mai 
multe niveluri caracteristice (fig. 4.8).  
 
Fig. 4.8 – Schema nivelurilor caracteristice din masa unui nor 
(1 – nivelul de condensare situat la înălţimea h, 2 – nivelul 
izotermei de 0 0C, 3 – nivelul de sublimare, 4 – nivelul de 
convecţie) şi structura generală a acestuia (*  - cristale de 
gheaţă, o – picături de apă) 
 

Nivelul de condensare reprezintă înălţimea (h) unde 
începe procesul de condensare a vaporilor de apă şi coincide 
cu baza norului. La acest nivel temperatura aerului devine 
egală cu cea punctului de rouă (th = τh, pozitivă sau negativă), 
iar tensiunea actuală a vaporilor este egală cu cea de saturaţie 
(e = E). Desigur, sub nivelul de condensare aerul este nesaturat, în timp ce deasupra acestuia 
aerul este suprasaturat în vapori de apă. 

În afara determinărilor instrumentale directe, înălţimea nivelului de condensare (hc) se 
poate stabili şi cu ajutorul unei relaţii aproximative de forma: 
  hc = 122·(t0 – τ0)       (4.14) 
unde t0 şi τ0 sunt temperatura aerului, respectiv temperatura punctului de rouă de lângă sol (t0 > 
τ0). Nivelul de condensare este cu atât mai înalt, cu cât temperatura aerului de la sol este mai 
mare şi cu cât conţinutul de vapori este mai mic. 

Nivelul izotermei de 0 0C este nivelul suprafeţei caracterizată de temperatura de 0 0C, 
începînd de la care temperaturile din nor devin negative. 

Între acest nivel şi cel de condensare norul este alcătuit din picături de apă. Dincolo de 
nivelul izotermei de 0 0C, norul conţine picături de apă suprarăcită şi cristale de gheaţă şi se 
poate întâlni fenomenul de givraj (depunerea bruscă a unui strat de gheaţă omogen, cu aspect 
sticlos) pe suprafaţa obiectelor (aeronavelor) care se deplasează la această altitudine. 
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Nivelul de sublimare (nivelul nucleelor de gheaţă) este nivelul suprafeţei caracterizată de 
temperaturi de -12 0C şi chiar mai mici (de ordinul a -30 0C), unde vaporii de apă suferă 
fenomenul de desublimare. În anotimpul cald acest nivel se găseşte la o înălţime de circa 5 – 6 
km, iar în anotimpul rece se poate întâmpla ca, uneori, el să atingă chiar suprafaţa terestră. 

Între acest nivel şi cel al izotermei de 0 0C norul are o alcătuire mixtă, fiind format atât 
din picături suprarăcite, cât şi din cristale de gheaţă, care favorizează generarea ulterioară a 
precipitaţiilor. 

Nivelul de convecţie este înălţimea la care se situează partea superioară a norului, adică 
nivelul unde încetează convecţia ascendentă a aerului, întrucât temperatura vârfului norului  
devine egală cu cea a mediului înconjurător. 

Între acest nivel şi cel de sublimare norul este format doar din cristale de gheaţă. 
În cuprinsul norului se manifestă curenţi de aer ascendenţi şi descendenţi foarte puternici, 

care determină nu numai variaţii de temperatură şi umiditate, ci şi o serie de fenomene electrice. 
Picăturile de apă, iniţial neutre, capătă treptat sarcini electrice (pozitive în centru şi negative la 
exterior), iar prin fragmentarea lor şi sub acţiunea curenţilor de aer are loc separarea acestor 
sarcini şi distribuţia lor în nor. În general, într-un nor cu dezvoltare pe verticală s-au pus în 
evidenţă două zone cu o concentrare mai mare de sarcini pozitive, plasate la partea inferioară şi 
la cea superioară a norului, iar între ele o zonă cu concentraţii mai mari de sarcini negative, zone 
care favorizează apariţia fenomenelor orajoase. 

Culoarea norilor depinde de grosimea, compoziţia şi structura lor, poziţia Soarelui pe 
bolta cerească şi poziţia observatorului în raport cu norul şi Soarele. Astfel, dacă norii sunt 
subţiri au o culoare albicioasă, dar dacă au o grosime mare, atunci au o culoare gri închis. 

Norii se pot clasifica din mai multe puncte de vedere. 
1. După formă sau aspect exterior (criteriul morfologic) se disting trei forme de bază: 

- nori cumuliformi (nori sub formă de grămezi izolate, bine individualizate, cu dezvoltare 
verticală, prin apariţia de turnuri, coloane etc.); 

- nori ondulaţi (nori sub forma unor grămezi compacte sau a unui strat cu aspect de 
valuri, lamele, lentile, dale sau şiruri alcătuite din elemente fibroase, lamelare sau sferice, cu 
dezvoltare în principal, pe orizontală, dar şi cu o anumită extensie pe verticală); 

- nori stratiformi (nori, mai mult sau mai puţin dens, cu aspect de văl sau de pânză 
continuă, dispuşi pe orizontală, în cuprinsul cărora nu se observă anumite forme particulare 
distincte, formând, uneori,  o masă compactă care poate acoperii tot cerul, alteori întreruptă). 

2. După înălţimea la care se situează baza (plafonul) norului (criteriul altitudinal) 
deasupra suprafeţei terestre (nu faţă de nivelul mării), pentru latitudini temperate, există: 

- nori inferiori (0 – 2 km); 
- nori mijlocii (2 – 7 km); 
- nori superiori (5 – 13 km); 
- nori cu dezvoltare verticală (baza norului la 1 – 1,5 km, iar vârful până la limita 

superioară a troposferei). 
Aceste intervale ale înălţimilor se modifică  pentru alte latitudini geografice. 
3. După modul de generare şi felul mişcării se disting mai multe categorii. 
- Norii de convecţie (termică sau dinamică) sunt norii care se formează prin mişcarea 

convectivă ascendentă a aerului, produsă de încălzire (nori de convecţie termică), prin deplasarea 
ascendentă pe o pantă montană (mişcare orografică – nori orografici) sau pe suprafaţa frontală a 
unui front cald sau rece (mişcare frontală – nori frontali). 
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- Norii de undă (nori de mişcare undulatorie) sunt norii cu aspectul unor benzi paralele cu 
aspect regulat care apar, pe suprafeţe orizontale, la părţile superioare ale unei mişcări ondulatorii 
a aerului, în general cu viteze diferite, având diverse cauze.  

- Nori de turbulenţă sunt norii care rezultă la pătrunderea unui aer foarte umed (maritim) 
deasupra uscatului în condiţii care favorizează mişcări turbulente. În acest fel îşi pot face apariţia 
nori de genul Stratus sau Stratocumulus. 

- Norii de radiaţie sunt aceia care se generează prin răcire radiativă nocturne adesea sub 
un strat de inversiune termică. De regulă, aceştia sunt nori stratiformi (Stratus) ce se formează în 
cursul nopţii spre dimineaţă, dispărând în timpul zilei. Ei apar toamna şi iarna. 

4. După structura fizică (starea de agregare) a elementelor componente ale norilor există: 
- nori formaţi numai din picături de apă; 
- nori formaţi numai din cristale de gheaţă (Ci); 
- nori cu alcătuire mixtă (picături de apă şi cristale de gheaţă) – Cb, As, Ns. 
5. Clasificarea internaţională a norilor este o clasificare morfologică care le înglobează 

pe cele anterioare (s-a ţinut seama de înălţimea de formare a norilor, aspectul şi forma lor, 
procesele de generare şi alcătuirea lor internă), adoptată la toate staţiile meteorologice din lume 
şi care împarte norii în familii, genuri, specii şi varietăţi, asemenea clasificărilor botanice. 
Această clasificare unitară conţine 4 familii, 10 genuri şi mai multe specii (legate de 
caracteristici ale formei norului, ca de exemplu: fibratus, nebulosus, spissatus, fractus etc.) şi 
varietăţi (legate de aranjarea elementelor componente şi de gradul de transparenţă, ca de 
exemplu: intorsus, castellanus, opacus, translucidus etc.), cu denumiri provenind din limba 
latină, utilă în identificarea norilor şi codificarea datelor meteorologice 

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire a cerului cu nori (gradul de înnourare). 
Aprecierea nebulozităţii se face vizual (fără instrumente) prin estimarea zecimilor din bolta 
cerească acoperită cu nori, considerând întreaga boltă ca având 10 zecimi sau prin fotografiere 
(pentru studii speciale). Scala nebulozităţii are 11 grade, de la 0 – cer complet senin, la 10 - cer 
complet acoperit cu nori. 

Nebulozitatea este un element meteorologic şi climatologic important întrucât permite 
obţinerea de date privind precipitaţiile din unii nori şi pentru că influenţează intensitatea radiaţiei 
solare care ajunge ziua pe suprafaţa terestră şi radiaţia efectivă din timpul nopţii, inducând 
influenţe asupra amplitudinii variaţiei diurne a temperaturii solului şi aerului. 

 
4.9.2 Precipitaţii atmosferice. Procesul de formare a precipitaţiilor 
. 
Precipitaţiile atmosferice sunt produse de condensare sau desublimare ale vaporilor de 

apă care se formează în atmosfera liberă şi care cad pe suprafaţa terestră sub formă de: ploaie, 
burniţă, zăpadă, lapoviţă, grindină, şi măzăriche. Ele apar atunci când nu se mai poate menţine 
stabilitatea norului prin generarea unor neomogenităţi în structura sa. 

Cantitatea de precipitaţii se exprimă prin grosimea stratului de apă rezultat şi se măsoară 
în mm sau l/m2 (1 mm = 1 l/m2 = 0,1 g/cm2 = 10 t/ha). 

Norii se formează ca urmare a mişcărilor ascensionale ale aerului, când, prin destindere 
adiabatică se produce răcirea progresivă a aerului. Această răcire (sub valoarea temperaturii 
punctului de rouă) trebuie să fie dublată de prezenţa aerosolului atmosferic (cu un mare spectru 
dimensional), care îndeplineşte rolul de nuclee de condensare şi desublimare a vaporilor de apă. 
Un nucleu de condensare tipic are o rază de circa 0,1 – 0,2 µm (dar, chiar şi peste 3 µm), se 
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găseşte într-o concentraţie de ordinul a 106/litru (109/m3 ) de aer şi prezintă o viteză de cădere 
terminală de aproximativ 0,0001 cm/s. 

La început, atunci când prin ascensiunea aerului se atinge saturaţia, are loc condensarea 
moleculelor de vapori de apă, mai întâi pe particulele de dimensiuni mai mari şi abia apoi pe cele 
mici. Particulele mai mari devin primele active întrucât acţionează ca nucleele de condensare 
higroscopice pentru suprasaturări mici ale aerului, dar nu încă şi faţă de nucleele de condensare 
mici (care presupun suprasaturaţii mai mari). 

O dată cu creşterea suprasaturaţiei, tot mai multe nuclee de condensare devin active şi o 
cantitate tot mai mare de vapori de apă condensează sau desublimează, generând micropicături 
(picături cu diametre mai mici de 100 - 200 micrometri). 

După formarea micropicăturilor prin condensare şi desublimare urmează etapa de creştere 
a acestora spre stadiul de picături, când, în afară de  continuarea condensării vaporilor de apă, 
intervin şi procesele de coliziune (ciocnire) şi coalescenţă. Astfel de procese se petrec, în 
general, în aşa-zişii „nori calzi” a căror temperatură a vârfului norului nu depăşeşte -15 0C, unde, 
după etapa dominată de fenomenul de condensare, urmează ciocnirea picăturilor, proces care 
determină o continuare a creşterii  acestora (sau prin condensarea vaporilor pe nuclee de 
condensare mari). 

Captarea prin coliziune se poate realiza direct, fără deviere (captare frontală) sau prin 
deviere, printr-un proces numit siaj (captare din urmă), din considerente aerodinamice. 
Fenomenul de contopire a două sau mai multe picături are loc din cauza mişcărilor turbulente din 
interiorul norului, vitezelor de cădere gravitaţională diferite ale picăturilor norului având diverse 
diametre şi, într-o mult mai mică măsură, forţelor de atracţie dintre particulele încărcate cu 
sarcini electrice opuse. 

Fenomenul de coalescenţă constă în procesul de înglobare (contopire) a picăturilor mici 
de către cele mari ca urmare a fenomenului de tensiune superficială, prin care sistemul tinde să 
ajungă într-o stare caracterizată printr-o energie superficială minimă, deci, stabilitate maximă. 

fenomenul de coalescenţă, care constă în procesul de înglobare (contopire) a picăturilor 
mici de către cele mari ca urmare a fenomenului de tensiune superficială, prin care sistemul tinde 
să ajungă într-o stare caracterizată printr-o energie superficială minimă, deci, stabilitate maximă. 

În afară de aspectele menţionate anterior, în anumiţi nori intervine şi un alt mecanism 
care contribuie la apariţia precipitaţiilor. El este important la latitudini medii şi mari, acolo unde 
norii cu extindere verticală mare ating temperaturi mult sub cea de îngheţ („nori reci”) pe cea 
mai mare parte a grosimii lor, situaţie care contribuie la procesul de creştere a dimensiunilor 
componentelor norului prin implicarea cristalelor de gheaţă. 

Observaţiile au arătat că o condiţie esenţială ce trebuie asigurată pentru producerea 
precipitaţiilor este existenţa unei structuri mixte a norului, acesta trebuind să conţină atât 
picături, cât şi cristale de gheaţă, adică, norul să fie „însămânţat” cu cristale de gheaţă. 

Existenţa nucleelor de gheaţă contribuie la mecanismul de generare a precipitaţiilor în 
climatele temperate, acolo unde, în troposfera superioară, se ating temperaturi temperaturi 
suficient de coborâte pentru a asigura apariţia gheţii, în conformitate cu teoria (procesul) 
Wegener - Bergeron – Findeisen, mai pe scurt teoria (procesul) Bergeron. 

Explicarea generării precipitaţiilor în conformitate cu această teorie are în vedere 
observaţia referitoare la deosebirile dintre tensiunile de saturaţie ale vaporilor de apă deasupra 
picăturilor mici şi, respectiv, ale celor mari, precum şi la diferenţele dintre tensiunile de saturaţie 
faţă de apă şi, respectiv faţă de gheaţă. Astfel, se cunoaşte faptul că tensiunea de saturaţie 
deasupra picăturilor mici este mai mare decât deasupra picăturilor mari (un aer din jurul 
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picăturilor mici nesaturat în vapori este un aer saturat în vapori de apă în vecinătatea picăturilor 
mari sau un aer saturat faţă de picăturile mici este suprasaturat faţă de picăturile mari) şi că 
tensiunea de saturaţie a vaporilor în contact cu cristalele de gheaţă este mai mică decât în contact 
cu picăturile de apă. 

Urmare a diferenţei dintre presiunile de saturaţie a vaporilor de apă deasupra apei şi 
gheţii, are loc o deplasare de molecule de vapori de apă de la picătură la cristalul de gheaţă. 
Distilarea (migrarea) moleculelor de vapori de apă conduce la o scădere a presiunii vaporilor 
deasupra picăturii şi, deci, la apariţia unui dezechilibru al picăturii cu mediul său înconjurător. În 
consecinţă, picătura începe să se evapore treptat (devenind tot mai mică), pentru a compensa 
deficitul de vapori de apă din vecinătatea sa. Numărul mai mare de molecule de vapori de apă 
din vecinătatea picăturii va determina o migraţie a acestora spre cristalul de gheaţă.  

Prin această migrare a vaporilor de apă se produce o scădere a dimensiunilor picăturilor şi 
o creştere, în câteva minute, a microcristalelor de gheaţă (sau a picăturilor îngheţate) până la 
cristale de gheaţă de ordinul milimetrilor, care, apoi, părăsesc norul. În funcţie de regimul termic 
şi higrometric al aerului dintre baza norului şi suprafaţa 
terestră precipitaţiile ajung la sol sub diverse forme. 
Fenomenul este cunoscut şi sub numele de mecanism 
de distilare sau mecanism Bergeron – Findeisen (fig. 
4.9). 
 
Fig. 4.9 – Mecanismul Bergeron – Findsein (după 
Ahrens, 2000) 
 

Cristalele cresc rapid pe seama evaporării 
micropicăturilor, deoarece presiunea de saturaţie a 
vaporilor deasupra apei este mai mare decât cea de 
deasupra gheţii pentru aceeaşi temperatură de 
subîngheţare. În consecinţă, există o forţă (gradient) de 
presiune care conduce moleculele de apă dinspre apă 
spre gheaţă. Creşterea cristalelor (mai repede decât a 
picăturilor) este, uneori, foarte rapidă, ajungând la câteva sute de micrometri în câteva minute. 

Pe măsură ce masa lor creşte, cristalele de gheaţă încep să cadă prin nor (mai repede 
decât o fac picăturile) şi să se ciocnească cu micropicături suprarăcite. Creşterea componentelor 
norului se mai poate realiza şi prin acreţie, fenomen care se manifestă în unii nori relativ calzi şi 
care constă în îngheţarea şi ataşarea picăturilor suprarăcite la ciocnirea cu microcristalele de 
gheaţă, urmată de generarea de granule de zăpadă mai mari. 

Dacă norul are o structură mixtă şi aerul are o umiditate suficientă, atunci cristalele de 
gheaţă cresc până la dimensiuni de ordinul unui milimetru, când greutatea lor învinge forţa de 
rezistenţă opusă de curenţii ascendenţi şi le permite să cadă spre suprafaţa terestră (cu viteze de 
circa 50 cm/s). În cădere, dacă temperaturile sunt mult sub 0 0C, cristalele pot să crească rapid 
atunci când se ciocnesc cu picături de apă suprarăcite, pe care le colectează şi le îngheaţă,. 
Creşterea cristalelor de gheaţă până la dimensiuni ce conduc la apariţia precipitaţiilor se poate 
realiza numai dacă numărul de micropicături de apă îl depăşeşte cu mult pe cel al cristalelor de 
gheaţă.  

În consecinţă, la latitudini medii şi mari precipitaţiile părăsesc norul sub formă solidă (cu 
forme diverse, în funcţie de viteza lor de creştere) şi abia apoi se transformă în precipitaţii 
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lichide, lapoviţă sau rămân în stare solidă. Vara, în regiunile temperate, fulgii de zăpadă, în 
drumul lor spre suprafaţa Pământului, se topesc şi din ei rezultă picături de ploaie. Dacă 
temperatura aerului este pozitivă, doar pe ultimii circa 300 m zăpada nu mai are timp să se 
topească. Primăvara şi toamna, datorită temperaturilor mai mici ale aerului decât din sezonul 
cald, se poate produce o topire parţială a fulgilor, rezultând lapoviţa. Iarna, temperaturile scăzute 
din vecinătatea Pământului permit menţinerea fulgilor de zăpadă, care, astfel, ajung pe sol sub 
formă de zăpadă. 

Fulgii de zăpadă, ce se pot prezent într-o mare varietate de forme (ce aparţin sistemului 
hexagonal) se pot agăţa (agrega) unii de alţii, ceea ce le permite atingerea unor dimensiuni de 
câţiva centimetri. Aspectul de fulgi de zăpadă sub formă de steluţe în şase colţuri rezultă în cazul 
unor viteze de creştere mari, iar cel de prisme hexagonale apare atunci când creşterea se face 
lent. Boabele de grindină pot avea dimensiuni variabile, de la câţiva milimetri, până la câţiva 
centimetri (putând ajunge, în mod excepţional, chiar şi la bucăţi de gheaţă de peste 15 cm 
diametru), iar la creşterea lor îşi aduce contribuţia şi fenomenul de acreţie. Boabele de grindină 
(numită şi „piatră” în vorbirea populară) pot fi cristalizate sau amorfe, opace sau 
semitransparente, în funcţie de modul de formare. Grindina cade doar din norii Cumulonimbus a 
căror extindere verticală mare asigură condiţiile de generare a ei. 

Picăturile de ploaie au diametre cuprinse între 0,2 - 0,5 mm (burniţe) şi 5 - 6 mm (ploi 
torenţiale), iar în cazuri excepţionale 7 - 8 mm. Peste această valoare picăturile se deformează  
iar, apoi, se fragmentează în cădere. picăturile de ploaie au diametre cuprinse între 0,2 - 0,5 mm 
(burniţe) şi 5 - 6 mm (ploi torenţiale), iar în cazuri excepţionale 7 - 8 mm. Spre deosebire de 
micropicăturile norului care au o formă sferică, picăturile mari de ploaie se deformează în 
cădere, devenind aplatizate la bază şi rotunjite la partea superioară (capătă aspectul unei „pălării 
de ciupercă”) sau suferind o aplatizare pulsantă. Peste această ultimă valoare picăturile se 
deformează şi mai mult  iar, apoi, se fragmentează în cădere. 

 
4.9.3 Clasificarea precipitaţiilor 
 
Clasificarea precipitaţiilor se poate face din mai multe puncte de vedere. 
1. După modul de formare (geneză) se disting mai multe categorii, în funcţie de condiţiile 

de răcire ale aerului. 
a). Precipitaţii convective – precipitaţii rezultate din răcirea produsă de destinderea 

adiabatică prin mişcarea convectivă ascendentă a unei mase de aer instabil. Aceste precipitaţii 
termoconvective se produc la latitudinile temperate în după-amiezile de vară, când se crează 
condiţii de apariţie a norilor cu dezvoltare verticală (Cb, în principal), din care cad cantităţi 
însemnate de apă într-un timp scurt (ploi locale cu caracter de aversă, însoţite de descărcări 
electrice), deasupra unor zone nu prea întinse. Ele se întâlnesc frecvent şi în regiunile 
ecuatoriale. 

b). Precipitaţii frontale – precipitaţii care iau naştere prin răcirea adiabatică produsă de 
mişcarea ascendentă a aerului pe suprafeţele frontale. Aceste precipitaţii sunt numite şi 
precipitaţii ciclonice (depresionare), pentru că depresiunile barometrice sunt însoţite de fronturi 
termice. În funcţie de felul frontului care se manifestă în interiorul ciclonilor (depresiunilor), 
precipitaţiile frontale pot fi clasificate în: precipitaţii de front  cald şi precipitaţii de front rece. 

Precipitaţiile de front cald se produc înaintea frontului cald (din nori Ns, în principal), 
cad liniştit pe suprafeţe mari, au durată mare (pot dura o zi sau chiar mai multe) şi aduc cantităţi 
mici de apă. 
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Precipitaţiile de front rece se produc odată cu frontul (din nori Cb, în principal), cad pe 
suprafeţe mici, au caracter turbulent (mişcarea ascendentă este puternică), au o durată mică şi 
aduc cantităţi relativ mari de apă. 

c). Precipitaţii orografice (de relief) – precipitaţii rezultate din răcirea aerului obligat să 
escaladeze o formă de relief înaltă (un munte). Din norii orografici, dezvoltaţi pe panta pe care se 
face ascensiunea, cad precipitaţii locale cu caracter de aversă, însoţite de descărcări electrice, 
asemenea precipitaţiilor convective.  

2. După starea de agregare se disting: precipitaţii solide (zăpadă, grindină, măzăriche), 
precipitaţii lichide (ploaie, burniţă) şi precipitaţii mixte (lapoviţă). Paradoxal, precipitaţiile solide 
(îngheţate) cele mai mari se înregistrează în cea mai caldă perioadă a anului. 

3. După cantitatea de apă şi durata lor (o precipitaţie este lungă dacă durează cel puţin 6 
ore şi are o intensitate de 0,5 l/oră), pot fi: 

- Precipitaţii ce dau cantităţi mari de apă şi au o durată mare (ploi „mocăneşti”) – 
precipitaţii care cad toamna (din nori Ns) la altitudini mari. Ele cad aproape necontenit din norii 
specifici frontului cald. 

- Precipitaţii ce dau cantităţi mari de apă şi au durată mică (averse, de ploaie sau de 
zăpadă) – precipitaţii care cad vara (din nori Cb) pe suprafeţe mici, cu debut şi sfârşit brusc, 
schimbări rapide ale intensităţii (aceste două caracteristici dau caracterul de aversă), însoţite de 
fenomene orajoase şi vijelie. În cazuri mai rare se pot produce aşa-numitele „ruperi de nori”, 
reprezentând ploi care dau naştere la cantităţi neobişnuit de mari de apă într-un timp relativ scurt. 

- Precipitaţii ce dau cantităţi mici de apă şi au o durată mare – precipitaţii cunoscute sub 
numele de burniţe, frecvente în jumătatea rece a anului. 

- Precipitaţii ce dau cantităţi mici de apă şi au o durată mică – precipitaţii care cad pe 
suprafeţe mici sub formă de „bure de ploaie” – vara şi „fulguieli” – iarna. 

4. După intensitate [intensitatea unei precipitaţii, i, este definită ca raportul dintre 
cantitatea de apă căzută – q şi durata precipitaţiei – t, adică: i = q/t, exprimată în mm/min 
(l/m2·min) sau mm/h] se disting: 

- Precipitaţii netorenţiale – precipitaţii care nu depăşesc limitele stabilite pentru  
torenţialitate, în funcţie de durată. 

- Precipitaţii torenţiale – precipitaţii care se încadrează în criteriile de torenţialitate 
(pentru ca o ploaie să se numească torenţială trebuie ca pe durata ei să se înregistreze o anumită 
intensitate).  

Limitele de torenţialitate se stabilesc de către fiecare ţară după regimul precipitaţiilor din 
zona geografică respectivă. De exemplu, E.I. Berg a delimitat ploile torenţiale de celelalte ploi 
puternice dacă au o intensitate medie mai mare sau cel puţin egală cu anumite valori (amănunte 
în cursul integral din vol. 1). 

 
4.9.4 Variaţia zilnică şi anuală a cantităţii de precipitaţii 
 
Deşi regimul pluviometric pe suprafaţa Pământului este foarte diferit, în funcţie de 

particularităţilor climatice ale regiunilor respective şi natura suprafeţei subiacente atmosferei, cu 
toate acestea, se pot evidenţia cele două variaţii periodice: diurnă şi anuală. 

A. Variaţia zilnică (diurnă) a cantităţii de precipitaţii. În general, se constată o 
dependenţă diurnă a cantităţilor de precipitaţii (ploaie şi ninsoare) de variaţia diurnă a 
nebulozităţii. În consecinţă, se disting două tipuri de variaţii diurne ale precipitaţiilor atmosferice 
în funcţie de poziţia geografică şi natura suprafeţei terestre: continental şi maritim. 
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Tipul pluviometric diurn continental, întâlnit şi în majoritatea regiunilor geografice ale 
ţării noastre, se aseamănă cu evoluţia diurnă a nebulozităţii. În decursul unei zile se observă, în 
general, o dublă oscilaţie cu două maxime, unul în zori (de natură radiativă) – maxim principal în 
anotimpul rece şi un maxim după-amiaza (de natură convectivă) – maxim principal în anotimpul 
cald, precum şi două minime intermediare (fig. 4.10). La latitudini temperate această evoluţie 
poate fi influenţată de evoluţia neregulată a 
fronturilor atmosferice. 
 
Fig. 4.10 – Variaţia zilnică a cantităţii de 
precipitaţii la Bucureşti (după Dragomirescu şi 
Enache, 1998) 
 

Tipul pluviometric diurn maritim se 
prezintă sub forma unei simple oscilaţii cu un 
maxim noaptea sau spre zori (întrucât este 
favorizată convecţia, ca urmare a încălzirii 
aerului din vecinătatea apei mai calde decât aerul atmosferic de deasupra) şi un minim după-
amiaza (când aerul atmosferic de deasupra apelor are o temperatură mai mare decât apa, 
favorizând apariţia de inversiuni termice în altitudine, care împiedică convecţia). 

Într-o serie de domenii (agricultură, transporturi, canalizarea oraşelor şi altele) prezintă 
importanţă cunoaşterea cantităţii maxime de precipitaţii din 24 de ore. De aceste valori trebuie 
să se ţină seama în aspectele care vizează desfăşurarea traficului, protecţia culturilor, amenajarea 
cursurilor râurilor şi a sistemului de canalizare din localităţi, pentru diminuarea sau evitatea 
efectelor negative ale inundaţiilor. Cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută la Bucureşti în 
24 de ore a fost de 136,6 mm (7 iunie 1910). 

B. Variaţia anuală a cantităţii de precipitaţii, obţinută cu ajutorul totalurilor medii 
normale lunare, prezintă o evoluţie foarte variată pe suprafaţa Pământului. 

Totuşi, trebuie menţionat faptul că, spre deosebire de celelalte elemente meteorologice, la 
care calcularea mediei lunare se face ţinând cont de numărul de zile al lunii respective (prin 
adunarea valorilor medii normale zilnice şi împărţirea la numărul de zile al lunii respective), la 
analizarea variaţiei anuale a cantităţilor de precipitaţii apare un inconvenient datorat numărului 
diferit de zile al lunilor anului (întrucât totalurile medii normale lunare nu se obţin prin 
calcularea mediei ci, prin însumarea totalurilor medii normale zilnice). Toate aceste date 
caracterizează regimul pluviometric dintr-un loc dat. Datele care se referă la stratul de zăpadă 
reprezintă regimul nival. 

Pentru înlăturarea neajunsului produs de numărul diferit de zile al lunilor anului se face 
apel la coeficientul pluviometric, calculat pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. 

Coeficientul pluviometric sau indicele pluviometric lunar Angot (k) al unei luni se 
defineşte ca raportul dintre cantitatea reală de precipitaţii care a căzut în acea lună (q) şi 
cantitatea care ar fi căzut în luna respectivă, dacă totalul anual (Q) s-ar fi repartizat uniform în tot 
cursul anului, adică: 
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Q
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k

⋅

⋅
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       (4.15) 
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unde n este numărul de zile al lunii respective (mărimea 
365
Q

 reprezintă cantitatea de precipitaţii 

dintr-o zi a unui an nebisect, dacă totalul anual s-ar repartiza uniform în toate zilele anului, iar 

mărimea n
Q

⋅
365

 este totalul de precipitaţii al unei luni cu n zile). Pentru anii bisecţi se va face 

calculul cu valoarea de 366, în loc de 365 de zile. 
Coeficientul pluviometric este un parametru care indică caracterul mai mult sau mai puţin 

ploios al unei luni în funcţie de cantitatea anuală de precipitaţii înregistrată. Astfel, dacă k = 1, 
atunci în luna respectivă au căzut precipitaţii corespunzătoare distribuţiei uniforme, dacă k > 1, 
atunci luna respectivă este ploioasă (întrucât au căzut mai multe precipitaţii decât i–ar fi revenit 
în cazul unei distribuţii anuale uniforme), iar dacă k < 1, atunci luna respectivă este mai puţin 
ploioasă (întrucât au căzut mai puţine precipitaţii decât în cazul unei distribuţii anuale uniforme). 

Pentru regiunile temperate se manifestă trei tipuri de variaţie pluviometrică anuală au 
trăsături distincte. Astfel: 

- Subtipul temperat continental se caracterizează printr-o simplă oscilaţie, cu un maxim 
într-o lună de vară (dar cu posibile perioade de secetă în sezonul cald) şi un minim într-o lună de 
iarnă. Cantitatea de precipitaţii scade pe măsura pătrunderii în interiorul uscatului. 

- Subtipul temperat maritim (şi pe fâşii de litoral vestic al continentelor) se caracterizează 
prin precipitaţii relativ bogate tot anul, în care se distige o simplă oscilaţie, cu un maxim într-o 
lună de iarnă şi un minim într-o lună de vară, dar fără perioadă secetoasă. 

- Subtipul mediteraneean este specific regiunilor din jurul Mării Mediteraniene şi de la 
latitudinile subtropicale de 35 0 – 42 0 şi se caracterizează prin cantităţi mici de precipitaţii în 
sezonul cald (perioadă secetoasă) şi cu o perioadă ploioasă iarna sau toamna. 

Pentru caracterizarea regimului pluviometric al unei regiuni în meteorologie se mai 
folosesc şi alte noţiuni referitoare la frecvenţa precipitaţiilor (numărul de zile cu precipitaţii din 
fiecare lună). 

Zi cu precipitaţii este ziua în care a căzut o cantitate de apă de cel puţin 0,1 mm în 24 de 
ore, indiferent de forma precipitaţiei. Dacă cantitatea colectată este mai mică decât cea 
măsurabilă (0,1 mm), atunci în registrele de observaţie se trece 0,0 mm, dar se menţionează că au 
existat condiţii de condensare. 

Perioadă ploioasă – intervalul de timp în care a plouat zilnic sau în majoritatea zilelor. 
Perioadă de uscăciune – intervalul de timp de cel puţin 5 zile consecutive în care nu au 

căzut precipitaţii (sau sub 0,1 mm). 
Perioadă de secetă – intervalul de timp de cel puţin 10 zile consecutive în lunile calde, 

aprilie – septembrie şi de cel puţin 14 zile consecutive în lunile reci, octombrie – martie, fără 
precipitaţii. 

Din punct de vedere agricol, perioada de secetă nu caracterizează prea bine caracterul de 
secetă pentru o regiune, întrucât se poate întâmpla ca, vara, după 9 zile să cadă precipitaţii foarte 
slabe cantitativ (0,1 mm), total insuficiente pentru plante, întrerupându-se continuitatea şirul 
zilelor din perioada de secetă şi, deci, se poate trage concluzia că nu a existat o perioadă de 
secetă. 

Întrucât limita convenţională de 0,1 mm precipitaţii, folosită la definirea zilei cu 
precipitaţii, este mult prea mică pentru necesităţile plantelor, a fost introdusă noţiunea de 
perioadă de secetă pedologică, care reprezintă intervalul de cel puţin 10 zile consecutive, în 
lunile calde, fără precipitaţii sau cu cantităţi mai mici de 3 mm. 
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Seceta (seceta atmosferică) propriu-zisă este un fenomen complex, foarte dăunător 
agriculturii (plantele suferă din cauza insuficienţei sau lipsei precipitaţiilor), care rezultă dintr-o 
succesiune, mai mare sau mai mică, de perioade de secetă, la care se adaugă temperaturi ridicate 
în aer şi sol, umidităţi scăzute în aer şi sol, vânturi intense şi uscate, nebulozitate mică. Cu cât 
succesiunea de perioade de secetă este mai mare, cu atât efectele secetei sunt mai grave pentru 
plante şi animale (prin micşorarea cantităţii de hrană). 

Se pot defini mai multe tipuri de secetă, în funcţie de domeniul de interes (meteorologic, 
agricol, ecologic) sau mediul în care se manifestă (aer, sol). 

În afară de regimul pluviometric la caracterizarea pluviometrică a locului respectiv se mai 
pot adăuga şi alte date, precum: precum numărul de zile cu precipitaţii dintr-o lună sau dintr-un 
an, numărul de zile cu anumite cantităţi de precipitaţii (cantităţi-prag, de exemplu, 1,5 mm, 10 
mm, 20 mm şi 30 mm),  grosimea stratului de zăpadă, cantitatea de apă rezultată din topirea 
zăpezii, data primei şi ultimei ninsori şi altele. 

 
4.9.5 Rolul precipitaţiilor pentru vegetaţie 
 
Efectul produs de apa provenită din precipitaţii asupra vegetaţiei depinde de: capacitatea 

de absorbţie a solului, natura lui, natura vegetaţiei, cantităţile de apă pierdute prin 
evapotranspiraţie şi desigur, regimul precipitaţiilor în zonele şi în perioadele cercetate. 

Acţiunea precipitaţiilor asupra solului şi plantelor prezintă, în acelaşi timp, un aspect 
mecanic şi unul chimic.  

Acţiunea mecanică asupra solului constă în modificarea structurii sale de către picăturile 
de ploaie care izbesc glomerulele de sol şi de către apa care pătrunde în el. Astfel, ploile liniştite, 
care cad în cantitate suficientă în perioada de vegetaţie sunt folositoare plantelor. În cazul ploilor 
torenţiale structura solului poate fi distrusă, se formează o crustă la suprafaţa solului, se 
micşorează permeabilitatea solului şi, astfel, se micşorează viteza de infiltraţie a apei în sol, 
producându-se fenomenul de băltire sau de scurgere în funcţie de orografia terenului. Totodată, 
ploile intense nu sunt utile plantelor pentru că spală solul, afectând aeraţia solului şi desfăşurarea 
unor procese fiziologice ale plantelor (absorbţia apei şi sărurilor minerale). 

calitativ. 
Prin acţiune directă asupra plantelor, precipitaţiile favorizează germinaţia seminţelor. 

Dacă apa din sol este insuficientă sau în exces, procesul de germinaţie este afectat sau chiar nu se 
produce. 

Apa precipitaţiilor ajunsă în sol dizolvă substanţele nutritive după care este absorbită de 
rădăcini şi apoi este transportată şi răspândită în diverse părţi ale plantei sub formă de sevă, 
contribuind la procesul de nutriţie a plantelor. În continuare, apa intervine în asimilaţia 
clorofiliană , respiraţia şi transpiraţia plantelor, prin ultimul fenomen fiind eliminată de plante 
sub formă de vapori. 

Apa de ploaie spală pulberile de pe frunze, favorizând asimilaţia clorofiliană, respiraţia şi 
transpiraţia. 

În cantităţi prea mari, precipitaţiile pot fi dăunătoare în perioada de înflorire a plantelor 
împiedicând fecundarea, spălarea polenului, iar în perioada de coacere împiedică îngroşarea 
sevei, întârziind astfel maturaţia. 

Ploile torenţiale au asupra vegetaţiei şi o acţiune mecanică, putând să slăbească 
înrădăcinarea arborilor şi să-i expună la dezrădăcinări de către vânturile puternice. Puieţii pot fi 
dezrădăcinaţi chiar numai de ploile torenţiale, iar picăturile mari de ploaie pot scutura, înainte de 
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vreme florile, fructele şi seminţele plantelor, mai ales dacă sunt însoţite de grindină. De 
asemenea, picăturile de ploaie pot provoca acoperirea cu pământ a plantelor mici, împiedicând 
astfel creşterea lor. 

Dacă precipitaţiile nu sunt în cantitate suficientă sau lipsesc complet în perioada când 
plantele au nevoie de ele, acestea nu se mai pot dezvolta, pot să moară prin uscare şi, ca urmare, 
recoltele sunt slabe 

Precipitaţiile sub formă de zăpadă prezintă importanţă prin aceea că stratul de zăpadă 
constituie, în timpul iernii, un strat izolator din punct de vedere termic pentru semănăturile de 
toamnă şi rădăcinile plantelor, iar primăvara, prin topirea ei, zăpada reprezintă o sursă principală 
pentru rezerva de apă din sol, folosită de plante îndeosebi în prima jumătate a anotimpului cald, 
când lunile sunt mai puţin ploioase. Dacă zăpezile se topesc brusc, cantitatea mare de apă 
rezultată poate să provoace asfixierea plantelor iar dacă apa reîngheaţă plantele sunt 
compromise. În plus, există riscul producerii de eroziuni ale solului (îndeosebi pe terenurile în 
pantă) şi de inundaţii, cu tot cortegiul lor dăunător pentru plante, animale, om şi economie. 

Precipitaţiile sub formă de grindină produc efecte negative deoarece bucăţile de gheaţă ce 
formează grindina au viteze mari şi rănesc părţile aeriene ale plantelor, favorizând atacul bolilor 
criptogamice. Dintre fazele de vegetaţie, cele mai periculoase efecte sunt cele produse în 
perioada de înflorire şi coacere a culturilor. Fructele rănite de grindină sunt supuse infecţiilor, nu 
rezistă la păstrare, putrezesc iar ramurile distruse afectează recolta anului următor. Efecte 
negative produce, de asemenea, chiciura şi poleiul. 

După cantitatea de apă de care au nevoie, plantele se împart în trei categorii: xerofite – 
plantele adaptate să crească în regiuni secetoase; mezofite – plantele care se dezvoltă cu cantităţi 
medii de apă şi hidrofite – plantele care au nevoie de cantităţi mari de apă. 

Precipitaţiile dau un randament maxim dacă coincid cu “fazele critice” ale plantelor. 
Ploaia utilă (eficace) reprezintă fracţiunea din cantitatea de precipitaţii care este efectiv 
interceptată de vegetaţie şi/sau stocată în orizontul de sol explorat de rădăcini şi care este 
utilizată pentru alimentarea evapotranspiraţiei sistemului sol-plantă (Guyot, 1997). Evaluarea 
ploilor utile se poate face cu diverse formule empirice în care apar coeficienţi ale căror valori  
depind de condiţiile climatice locale. 

Pentru o justă evaluare a condiţiilor de umiditate este necesar să se cunoască necesităţile 
faţă de apă ale plantelor atât pe întreaga perioadă de vegetaţie, cât mai ales în perioadele critice. 

Sub aspect chimic, scăderea cantităţii de O2 din sol, datorită unui conţinut mai mare în 
apă, conduce la apariţia de fenomene de reducere care fac posibilă apariţia unor substanţe toxice 
pentru rădăcini (acid cianhidric, aldehidă benzoică). Excesul de apă determină şi un fenomen de 
spălare a solului în elemente importante pentru plante, cum sunt azotul (sub formă de nitraţi), 
fosforul, potasiul şi calciul. Alte consecinţe care derivă din excesul de apă sunt modificarea 
microflorei, reprezentată de dispariţia bacteriilor aerobe şi micorize, creşterea numărului 
bacteriilor anaerobe, precum şi proliferarea ciupercilor patogene. 

Un exces de apă produce o sărăcire a mediului rădăcinilor în oxigen (oxigenul, aflat sub 
formă solvită în apă şi care difuzează mult mai lent în raport cu faza gazoasă, va fi utilizat rapid 
de către microorganisme), un exces de CO2, îngălbenirea frunzelor, încetinirea creşterii, uscarea 
părţilor aeriene (paradoxal, întrucât absorbţia hidrică este perturbată), crăparea fructelor (la 
cireşe, struguri, caise, prune) şi perturbarea funcţiilor fiziologice. 

La nivelul rădăcinilor, scăderea cantităţii de oxigen conduce la diminuarea respiraţiei 
(deci şi a energiei necesare celulelor), la scăderea metabolismului energetic, diminuarea 
absorbţiei apei (creşterea rezistenţei rădăcinii la propagarea apei) şi a substanţelor minerale (în 
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special azotul), încetinirea metabolismului şi a creşterii (înrădăcinarea la nivelurile superioare ale 
solului este limitată) prin modificări ale echilibrului între reglatorii de creştere sintetizaţi în 
rădăcini. 

Afectarea rădăcinilor induce şi alte influenţe negative pentru plantă prin apariţia unui 
deficit hidric al frunzelor, scăderea intensităţii fotosintezei (modificarea închiderii hidropasive a 
stomatelor) datorită, în parte şi apariţiei unor carenţe minerale, modificări în repartiţia hidraţilor 
de carbon, creşterea concentraţiei unor substanţe (acid abscisic, aldehidă acetică, alcool etilic) şi 
altele. 

Apa în exces provenită din precipitaţii şi rouă favorizează procesele de germinare şi de 
răspândire a sporilor unor ciuperci. Astfel, este cunoscut faptul că mana viţei de vie se dezvoltă 
mai bine în anii ploioşi (fiind atacaţi ciorchinii tineri, boabele, lăstarii) şi că izbucnirea 
epidemiilor de mană se produce foarte adesea după ploi, în condiţii de rouă abundentă pe frunze 
sau a unei ceţi persistente. 

Deoarece atât cantităţile insuficiente cât şi excesul de precipitaţii sunt dăunătoare 
plantelor, pentru ca recoltele să devină mai puţin dependente de modul de cădere a precipitaţiilor 
este necesar să se aplice măsuri agrotehnice corespunzătoare. Astfel, lipsa apei din precipitaţii 
poate fi suplinită prin irigaţii, iar excesul de apă din sol se îndepărtează prin lucrări de desecare şi 
drenare a solului. 

 
4.10 Presiunea atmosferică 
 
Presiunea atmosferică reprezintă forţa de apăsare (greutate) exercitată pe unitatea de 

suprafaţă de către o coloană de aer cuprinsă între suprafaţa considerată şi limita superioară a 
atmosferei, într-un punct dat de pe suprafaţa Pământlui. 

Valorii presiunii atmosferice normale (p0) exercitată pe 1 cm 2 (măsurată la 0 0C, la 
latitudinea de 45 0 şi la nivelul mării) îi corespunde o înălţime a coloanei de Hg de 76 cm, adică: 
     p0 = 76 cm = 760 mmHg = 760 torr = 1.013,25 mb (de obicei, se rotunjeşte la 1.013 mb) = 

1,01325·105 N/m2 = 1 atm (atmosferă fizică) 
Se poate vorbi de o presiune scăzută atunci când valoarea ei este mai mică de 1.010 mb şi 

de o presiune crescută atunci când valoarea ei este mai mare de 1.020 mb (pentru aceeaşi 
altitudine). Valoarea izobarei de 1.015 mb de pe hărţile sinoptice este considerată ca presiune 
normală de referinţă. 

Variaţia zilnică şi anuală a presiunii atmosferice.  
A. Variaţia zilnică (diurnă) a presiunii atmosferice depinde de acţiunea simultană a 

factorului termic – datorită variaţiei diurne a temperaturii aerului (în general, presiunea 
atmosferică scade atunci când temperatura aerului creşte), care prezintă o evoluţie cu o simplă 
oscilaţie cu perioada de 24 de ore (mareea termică solară) şi factorului dinamic – datorită 
atracţiei gravitaţionale a Lunii şi Soarelui care determină un fenomen de meree gravitaţională 
atmosferică (tendinţa aerului de a se deplasa spre regiunea în care Soarele este la zenit şi către 
cea aflată la antipod) amplificat de un fenomen de rezonanţă ca urmare a faptului că atmosfera 
are o oscilaţie proprie cu o perioadă de 12 ore (oscilaţie semidiurnă, deci, cu o dublă oscilaţie în 
24 de ore). 

Din cauza suprapunerii acestor cauze (unda termică şi unda dinamică) variaţia zilnică a 
presiunii atmosferice se caracterizează, pentru majoritatea regiunilor terestre (nu se observă în 
regiunile tropicale şi la latitudini mari), printr-o dublă oscilaţie, cu două maxime în jurul orelor 
10 – maxim principal şi 22 (datorat răcirii aerului) şi două minime în jurul orelor 4 şi 16 – minim 
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principal (datorat încălzirii aerului. Minimul din jurul orei 4 şi maximul din jurul orei 10 sunt 
produse de fenomenul de maree atmosferică. Orele de producere a maximelor şi minimelor de 
presiune atmosferică pentru un loc dat pot să varieze în cursul anului în funcţie de anotimp, 
intervalul dintre maxime fiind mai mare iarna decât vara. 

Amplitudinea barică diurnă este mică în tot cursul anului şi, de aceea, poate fi uşor 
mascată de variaţiile neregulate mai mari ale presiunii atmosferice (îndeosebi la latitudini medii 
şi mari). 

B. Variaţia anuală a presiunii atmosferice depinde de factorul termic (încălzirea aerului 
determină scăderea presiunii atmosferice, iar răcirea aerului produce o creştere a presiunii 
atmosferice), latitudine, altitudine şi de natura suprafeţei terestre (distribuţia continentelor şi 
oceanelor). 

La latitudini temperate se fac simţite mai bine influenţele naturii suprafeţei subiacente 
atmosferei, ceea ce determină apariţia a trei tipuri de variaţie anuală a presiunii atmosferice: 

- Tipul continental este caracterizat printr-o simplă oscilaţie, cu maxim iarna şi un minim 
vara, deci, un mers anual invers decât al temperaturii. 

- Tipul oceanic este observat pe mări şi oceane, dar şi pe litoraluri şi prezintă o simplă 
oscilaţie. cu un maxim vara şi un minim iarna (variaţie inversă faţă de tipul 
continental). Amplitudinea anuală a presiunii atmoaferice eate mai mică decât pe 
continente. 

- Tipul intermediar (mixt) este observat într-o zonă situată între regiunile oceanice şi cele 
continentalecare şi se distinge printr-o dublă oscilaţie, cu maxime primăvara (aprilie 
sau mai) şi toamna (noiembrie) şi minime iarna (ianuarie) şi vara (iulie). 

Variaţiile periodice ale presiunii atmosferice prezintă mai puţină importanţă pentru 
evoluţia stării timpului în comparaţie cu variaţiile aperiodice resimţite, îndeosebi, la latitudini 
temperate şi polare. 

C. Variaţii neperiodice (accidentale) ale presiunii atmosferice depind de factorul termic 
şi de circulaţia aerului (activitatea ciclonică şi anticiclonică) pe suprafaţa Pământului, deci, 
modificarea stării timpului, putându-se produce atât într-un sens, cât şi în sens opus. 

 
 
4.11 Forme barice. Starea timpului în formele barice. 
 
Formele barice sunt configuraţiile pe care le capătă dispunerea izobarelor de pe hărţile 

izobare (hărţi sinoptice – pentru prevederea vremii sau hărţi climatologice – pentru stabilirea 
climei) din regiunea geografică considerată (după aplicarea corecţiilor barometrice). Întrucât 
repartizarea spaţială a izobarelor pe suprafaţa terestră se aseamănă cu distribuţia curbelor de 
nivel de pe hărţile topografice - care indică relieful, hărţile izobare oferă o imagine a reliefului 
(câmpului) baric, în care se disting mai multe tipuri de forme barice. Spre deosebire de formele 
de relief care sunt fixe, relieful baric este într-o permanentă schimbare, ca, de altfel, şi 
schimbarea vremii. 

Formaţiunile barometrice se pot clasifica după mai multe criterii (durata de manifestare, 
aspect şi altele). După aspectul lor, formele barice pot fi închise sau deschise. 

Formele barice închise sunt minimul barometric – ciclonul şi maximul barometric – 
anticiclonul (considerate formaţiuni barice principale). Cele două denumiri provin din faptul că 
cele două forme barice au forma unor vârtejuri în care mişcarea aerului nu se face de-a lungul 
razei, ci cu un aspect spiralat convergent la cicloni şi, respectiv, divergent la anticicloni. 
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a). Minimul barometric (depresiunea, ciclonul – mai ales pentru regiunile tropicale) – fig. 
4.11 - este o formă barică (notată cu D pe hărţi) cu izobare închise, cu aspect circular sau eliptic, 
ce desemnează un câmp baric orizontal caracterizat de o presiune atmosferică ale cărei valori 
scad spre centrul ei (izobarele sunt mai dese în centru şi mai rare la periferie). În centru presiunea 
poate scădea până la 970 – 980 mb, uneori şi mai puţin (sub 935 mb). 

Diametrul unui ciclon este de cca. 1.000 – 1.200 km, dar poate atinge dimensiuni şi mai 
mari, de până la 2.500 – 3.000 km, în nordul Oc. Atlantic şi Oc. Pacific. 

La latitudini medii şi mari o depresiune poate avea 
o durată de existenţă de 4 – 10 zile, mai mare în sezonul 
rece şi mai mică în cel cald. În medie, deasupra Europei se 
deplasează anual 65 de familii de depresiuni. 
 
Fig. 4.11 – Distribuţia verticală şi orizontală a presiunii 
atmosferice într-un minim barometric (depresiune, ciclon) 
şi circulaţia corespunzătoare a aerului 
 

Starea timpului este determinată de mişcarea 
ascendentă în plan vertical şi de cea convergentă (de la 
periferie spre centru) în plan orizontal. La sol, la marginea 
depresiunii se înregistrează cele mai intense vânturi, dar în 
zona centrală, vântul bate slab sau este chiar calm („calm 
central”) – mişcarea orizontală fiind anihilată de o circulaţie intensă pe verticală (aerul fiind mai 
cald, se dezvoltă o mişcare ascendentă). Mişcarea ascendentă a aerului conduce la destindere 
adiabatică, răcire, condensarea vaporilor de apă şi formarea norilor. În consecinţă, vremea este 
urâtă, cerul este acoperit, cu nebulozitate mare, precipitaţii crescute (ploaie sau zăpadă, în funcţie 
de anotimp), ceţuri, iar vânturile bat convergent în sens antiorar (în emisfera nordică) şi în sens 
orar în emisfera sudică. Intensificarea vântului se face simţită spre periferia ciclonului. 

b). Maximul barometric (anticiclonul) – fig. 4.12 - este o formă barică (notată cu M pe 
hărţi) cu izobare închise, cu aspect circular sau eliptic, ce desemnează un câmp baric orizontal 
caracterizat de o presiune atmosferică ale cărei valori cresc spre centrul ei (gradienţii barici 
orizontali au valori mici), izobarele fiind mai rare în zona centrală şi mai dese spre periferie. 

Diametrul unui anticiclon este variabil, putând să fie de doar 300 – 800 km (anticicloane 
mobile) sau chiar mai mari decât ale unui ciclon (de exemplu, anticiclonul siberian). 
Dimensiunile lor sunt cu atât mai mari cu cât presiunea este mai ridicată. În centrul anticiclonului 
presiunea atmosferică poate ajunge la valori de 1.025 – 1.030 mb, dar, mai rar, chiar şi mai mult 
(peste 1.060 mb). Structura anticiclonului este mai simetrică 
decât a ciclonului, fără fronturi asociate. 

 
Fig. 4.12 - Distribuţia verticală şi orizontală a presiunii 
atmosferice într-un maxim barometric (anticiclon) şi 
circulaţia corespunzătoare a aerului 
 

Starea timpului este determinată de mişcarea 
descendentă în plan vertical din centrul anticiclonului şi de 
cea divergentă (de la centru spre periferie) în plan orizontal. 
Mişcarea descendentă a aerului conduce la o comprimare 
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adiabatică şi o încălzire (cu apariţia de inversiuni termice de comprimare), împiedicând 
condensarea vaporilor de apă şi formarea norilor. În consecinţă, vremea este frumoasă (îndeosebi 
în partea centrală a anticiclonului), cerul senin sau nebulozitate scăzută (favorizând apariţia 
inversiunilor de radiaţie), precipitaţiile lipsesc (vreme secetoasă), iar în partea lor inferioară 
vînturile bat divergent şi în sens orar (în emisfera boreală) şi în sens antiorar în emisfera australă. 
În centrul acestei forme barice este calm sau vânt slab, însă spre periferie se manifestă viteze ale 
vântului de 20 – 25 km/h, îndeosebi în partea sa anterioară. Deplasarea sa pe suprafaţa terestră se 
face cu viteze mai mici decât ale cicloanelor (cca. 20 – 30 km/h), cel mai adesea dinspre NV spre 
SE, ceea ce face ca maximele barometrice să se constituie în obstacole în calea deplasării mai 
rapide a cicloanelor. 

Formele barice deschise sunt talvegul depresionar, dorsala anticiclonică, şaua 
barometrică, izobarele rectilinii, culoarul depresionar şi brâul anticiclonic (considerate 
formaţiuni barice secundare sau intermediare). 

a). Talvegul depresionar (baric) – fig. 4.13 - este o formă barică ce reprezintă o 
prelungire periferică a unei depresiuni plasată între două anticicloane (asemănătoare văii 
superioare a unui râu), iar izobarele au valori mici spre interior. Presiunea atmosferică are 
valoarea cea mai mică de-a lungul liniei care uneşte vârfurile izobarelor – linia de cea mai joasă 
presiune (LL’), asemenea unei axe de simetrie. Numele de talveg provine din limba germană: tal 
= vale, weg = drum. Talvegul depresionar poate avea forma 
literei U (talveg nefrontal) sau V (talveg frontal) - asociat cu 
un front cald, rece sau oclus şi cu vârful îndreptat totdeauna 
spre ecuator (Măhăra, 2001). 
 
Fig. 4.13 – Talveg depresionar nefrontal (LL’ – linia de cea 
mai joasă presiune) 
 

Starea timpului în talvegul depresionar este 
asemănătoare celei dintr-o depresiune barică, cu vânturi care 
bat convergent spre linia de simetrie a formei barice. Ca urmare a influenţei produse de rotaţia 
diurnă a Pământului, vânturile bat dinspre SE în partea anterioară a liniei de convergenţă şi 
dinspre NV în partea sa posterioară. 

În situaţia în care masele de aer mai reci şi mai dense, aduse de vânturile dinspre NV, 
pătrund sub masele de aer mai cald şi mai uşoare, aduse dinspre SE, le obligă să se deplaseze 
violent în altitudine şi generează fenomenul de vijelie (caracteristic talvegului depresionar) în 
lungul liniei de convergenţă, numită şi linie de vijelie.  

b). Dorsala anticiclonică – fig. 4.14 - este o formă barică 
alungită ce reprezintă o prelungire periferică a unui anticiclon 
situată între două depresiuni barice (asemănătoare unui „bot de 
deal”), plasată la marginea de N sau NE a anticiclonului. 
Presiunea atmosferică are valoarea cea mai mare de-a lungul 
liniei care uneşte vârfurile izobarelor – linia de cea mai mare 
presiune (LL’). Dorsala anticiclonică poate avea forma literei U 
sau V. 
 
Fig. 4.14 – Dorsală anticiclonică (LL’ – linia de cea mai mare 

presiune) 
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Vremea în dorsala anticiclonică este frumoasă, asemănătoare anticiclonului, dar de scurtă 

durată, cu tendinţă de înrăutăţire (pentru că, după ea, urmează, de obicei, o zonă depresionară). 
Vânturile bat divergent, bilateral, dinspre axa de simetrie spre exterior. 

c). Şaua barometrică – fig. 4.15 – este forma barică cuprinsă între două talveguri 
depresionare (sau două depresiuni barice) şi două dorsale anticiclonice (sau două anticicloane) 
dispuse în cruce.  

Vremea este frumoasă vara, cu temperaturi ridicate, dar cu tendinţă de înrăutăţire după 
amiaza şi cu producerea de fenomene orajoase, în 
timp ce iarna vremea este închisă, iar cerul noros. 
Starea timpului este schimbătoare, iar vântul îşi 
schimbă permanent direcţia.  
 
Fig. 4.15 – Şaua barometrică (AA’ – axa de dilatare, 
BB’ – axa de comprimare) 

 
d). Izobarele rectilinii – fig. 3.16 – reprezintă 

o formă barică în cuprinsul căreia izobarele sunt 
rectilinii. Această formă barică se întâlneşte, adesea, 
la periferia unei depresiuni sau anticiclon cu 
dezvoltare orizontală mare, unde izobarele devin rectilinii şi paralel, formând un câmp baric 
relativ uniform. 

Starea timpului depinde de orientarea izobarelor şi de poziţia maximului şi minumului 
barometric faţă de izobare. Dacă, de exemplu, izobarele sunt orientate de la vest spre est, iar 
maximul barometric este situat la nord, atunci vântul ce bate 
dinspre maximul baric, din NV, va fi perceput ca un vânt 
rece (Dragomirescu şi Enache, 1998).  
 
Fig. 4.16 – Izobare rectilinii 
 

Dacă izobarele sunt orientate de la N la S şi maximul 
barometric se află la E, atunci bat vânturi de la SE, care 
produc încălzire în ţara noastră. Dacă izobarele sunt orientate tot de la N la S, dar maximul 
barometric se găseşte la V, atunci vântul bate de la NV (origine oceanică), determină precipitaţii 
şi provoacă răcire – vara şi încălzire – iarna (Ioan, 1962). 

e). Culoarul depresionar – fig. 4.17 – este o formă barică de joasă presiune cu aspect 
alungit sau şerpuit care leagă două cicloane şi prezintă lateral regiuni cu presiuni atmosferice mai 
mari. 

Vremea este închisă, asemănătoare 
minimului barometric, dar cu tendinţe de 
schimbare. 
 
Fig. 4.17 – Culoar depresionar 
 

f). Brâul anticiclonic – fig. 4.18 - 
este o formă barică cu aspect alungit care 
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leagă doi anticicloni şi este mărginită lateral de regiuni cu presiuni atmosferice mai mici. 
Vremea este relativ frumoasă, asemănătoare maximului barometric, dar cu tendinţe de 

înrăutăţire. 
 
Fig. 4.18 – Brâu anticiclonic 

 
 
4.12 Vântul 
 
Prin vânt se înţelege fenomenul de deplasare a unei mase de aer pe orizontală (sau 

predominant orizontală), dintr-o regiune cu presiunea atmosferică ridicată spre o regiune cu 
presiune atmosferică scăzută. Mişcările orizontale sau aproape orizontale se mai numesc şi 
mişcări de advecţie şi se produc ca urmare a diferenţelor de presiune rezultate din deformarea 
suprafeţelor izobare. 

Dacă mişcarea aerului are loc pe verticală (ascendent sau descendent) fenomenul se 
numeşte convecţie. Convecţia poate să fie de două feluri: forţată (atunci când este produsă de 
forţe mecanice, frecări ale straturilor sau mişcării sub acţiunea unor forţe exterioare) sau liberă 
(datorită diferenţelor de densitate ale aerului). 

Deplasarea aerului sub formă de vânt contribuie într-o măsură însemnată la schimbările 
bruşte ale vremii şi la modificarea semnificativă a parametrilor meteorologici pentru intervale de 
timp mici. 

Mecanismul de producere a vântului. La baza procesului de producere a vântului stă 
încălzirea inegală a suprafeţei subiacente a atmosferei şi a aerului. Astfel, dacă într-o regiune a 
suprafeţei terestre (A) temperatura este mai mare decât în regiunile învecinate (B, C), atunci 
aerul mai cald, mai uşor (densitate mai mică) se va ridica în altitudine, generând curenţi de 
convecţie ascendenţi şi o presiune atmosferică mică (fig. 4.19). 

Ajuns în înălţime, aerul se va răci şi va căuta să se răspândească uniform în toate 
direcţiile. Aerul rece, având densitate mai mare decât cel cald, va coborî în regiunile B şi C, unde 
presiunea atmosferică va fi mare iar temperaturile mici. Rezultă că, întrucât există o tendinţă 
naturală de egalare a presiunilor atmosferice, care conduce la o mişcare advectivă a aerului din 
regiunile cu o presiune ridicată (anticiclon) spre regiunea A (unde presiunea este mai mică, 
ciclon), deplasare care constituie vântul. Această mişcare are loc atunci când diferenţele de 
presiune se manifestă pe aceeaşi suprafaţă orizontală, ea putându-se observa, adesea, şi.din 
circulaţia norilor, inversă faţă de cea a vânturilor din vecinătatea suprafeţei terestre. 
 
Fig. 4.19 – Procesul de formare a 
vântului (suprafaţa izobară orizontală 
corespunzătoare presiunii de 995 mb 
reprezintă suprafaţa neutră) 
 

Vântul, fiind un parametru foarte 
dinamic al aerului (mărime vectorială), 
se caracterizează prin direcţie, 
intensitate, durată şi structură. 

Direcţia vântului este punctul cardinal sau intercardinal de unde vine masa de aer 
(prezintă interes punctul cardinal de unde vine aerul, şi nu încotro se îndreaptă, pentru că oferă 
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informaţii privind caracteristicile masei de aer – temperatură, umiditate, poluare etc. - care 
soseşte în zona respectivă). Ea se apreciază cu ajutorul giruetei. 

Uneori, direcţia vântului se exprimă şi în grade sexagesimale, corespunzătoare unghiului 
făcut de direcţia vântului cu direcţia nord. Pe această cale, direcţiei est îi corespunde un unghi de 
90 0, direcţiei sud  - un unghi de 180 0 ş.a.m.d. 

Intensitatea vântului reprezintă viteza cu care se deplasează masa de aer (distanţa 
parcursă în unitatea de timp). Ea se exprimă în m/s sau km/h (1 m/s = 3,6 km/h, respectiv 1 km/h 
= 0,278 m/s) şi se determină cu diferite tipuri de anemometre sau anemografe. 

Deoarece mişcarea aerului prezintă fluctuaţii permanente ale direcţiei şi vitezei, studierea 
înregistrărilor anemografice permite aprecieri legate de durata şi structura vântului. 

Atunci când nu bate vântul se spune că este calm atmosferic. 
Durata vântului reprezintă intervalul de timp de la începerea până la încetarea lui. În 

funcţie de durată se disting mai multe feluri de vânt: temporare, permanente, de scurtă durată, 
de lungă durată. 

Structura vântului reprezintă modul de variaţie a vitezei vântului în timp. Ea se apreciază 
prin amplitudinea oscilaţiilor vitezei şi direcţiei sale, permiţând evaluarea gradului de turbulenţă 
al aerului. 

După structura lor, se disting trei categorii de vânturi. 
1. Vântul cu structură laminară este vântul a cărui direcţie şi viteză se menţin constante 

sau relativ constante în timp, ceea ce presupune o deplasare uniformă a masei de aer în straturi 
paralele. 

2. Vântul cu structură turbulentă este vântul care prezintă variaţii mari ale vitezei în 
intervale mici de timp, de exemplu, 15 min. De regulă, aceste vânturi au intensităţi relativ mari, 
dar nu orice vânt puternic este şi un vânt turbulent. 

Se defineşte un grad (factor) de turbulenţă a vântului (T), prin raportul dintre 
amplitudinea vitezei vântului (vmax. – vmin.) şi viteza medie a acestuia (vm), adică: 
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Din această expresie se poate observa că gradul de turbulenţă variază între 0 (când vmin. = 
vmax.; vântul nu are caracter turbulent) şi 2 (când vmin. = 0). 

3. Vântul cu structură în rafale este vântul caracterizat prin variaţii bruşte ale vitezei (de 
la valori foarte mici până la valori foarte mari) şi direcţiei (de circa 450) în intervale de timp mici 
(de ordinul a câteva minute), întâlnindu-se şi situaţii în care viteza să devină zero, după care 
capătă aspect violent. Pentru ca un vânt să fie considerat în rafale trebuie ca durata unei rafale să 
nu depăşească 2 minute. 

Vijeliile (grenurile) sunt vânturi intense care se manifestă pe un interval de timp relativ 
mic („lovituri” de vânt) însoţite de o scădere de temperatură şi o creştere a umidităţii aerului şi a 
presiunii atmosferice. În acelaşi timp, vântul suferă o rotaţie în sens invers acelor de ceasornic 
(antiorar) în emisfera nordică şi în sens orar în emisfera sudică. 

Apariţia vijeliilor se observă frecvent la apropierea fronturilor atmosferice, mai ales a 
fronturilor reci însoţite de formarea norilor Cumulonimbus. 

Forţele care determină direcţia şi intensitatea vântului sunt: 
1. Forţa gravitaţională este forţa de greutate (Gr) ce se manifestă permanent asupra unei 

parcele de aer din cauza atracţiei gravitaţionale şi care are direcţia spre centrul Pământului. 
Asupra unei porţiunii mici de aer de volum ∆V ea se poate scrie sub forma: 
  Gr = ∆V·ρ·g        (4.17) 
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unde ρ este densitatea aerului, iar g – acceleraţia gravitaţională. 
2. Forţa de gradient baric este forţa de presiune cu care mediul înconjurător parcelei 

considerate acţionează pe unitatea de suprafaţă a porţiunii de aer respective. 
Întrucât metrul este o unitate de măsură prea mică pentru aprecierea variaţiilor de 

presiune, în practica meteorologică s-a convenit ca unitatea de lungime la care să se raporteze 
variaţiile de presiune să fie distanţa orizontală de 111 km, adică lungimea unui meridian 
geografic cuprinsă între două paralele (distanţa corespunzătoare pentru 10 latitudine, cu alte 
cuvinte, a 360-a parte din circumferinţa unui meridian). În aceste condiţii, pentru o diferenţă de 
presiune ∆p (în mm Hg sau mb) dintre două puncte, expresia gradientului orizontal de presiune 
devine: 

  111⋅
∆

=
D

p
G         (4.18) 

unde D este distanţa (în km) dintre punctele de pe suprafaţa Pământului pentru care se calculează 
valoarea gradientului. Parametrul G este reprezentat ca un vector dispus perpendicular pe 
izobare. 

3. Forţa Coriolis (Fc) este o forţă deviatoare de inerţie (asemănătoare forţei centrifuge de 
inerţie) care se manifestă asupra unui corp aflat în mişcare pe suprafaţa (sau deasupra) altui corp 
care execută o mişcare de rotaţie. Valoarea acestei forţe (numită şi forţă geostrofică) se poate 
calcula cu expresia: 
  Fc = m·ac = m·2ω·v·sin φ      (4.19) 
unde m este masa corpului (particulei sau porţiunii de aer considerată), ac – acceleraţia Coriolis 
(ac = 2ω·v·sin φ), ω - viteza unghiulară de rotaţie a Pământului (7,29·10-5 rad/s), v – viteza de 
deplasare a particulei (viteza vântului), φ – latitudinea geografică. 

5. Forţa centrifugă (Fcf) este o forţă de inerţie ce se manifestă atunci când aerul din 
vecinătatea suprafeţei terestre se deplasează pe o traiectorie curbilinie (cum este în cazul 
izobarelor din regiunile ciclonice şi anticiclonice), sub acţiunea căreia porţiunea de aer 
considerată tinde să fie deviată spre exteriorul traiectoriei. Expresia acestei forţe, numită şi forţă 
ciclostrofică, este: 
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unde acf  este acceleraţia centrifugă, m – masa particulei de aer, v – viteza liniară (tangenţială) a 
aerului, r – raza traiectoriei (raza de curbură a izobarei). 

În emisfera nordică, pentru izobarele închise, sub acţiunea tuturor acestor forţe vânturile 
sunt dirijate divergent şi spre dreapta, în sensul orar - în maximul barometric şi, respectiv, 
convergent şi spre dreapta (mişcării), în sens antiorar - în minimul barometric. 

În vecinătatea suprafeţei terestre, ca urmare a acţiunii rezultantei tuturor acestor forţe 
vântul va prezenta o direcţie ce nu va mai fi paralelă cu izobarele, ci va fi orientată oblic în raport 
cu acestea, de la regiunile cu presiune mai mare către regiunile cu presiune mai mică. 

Alte amănunte sunt menţionate în cursul integral de meteorologie (vol. 1). 
 
4.13 Variaţia zilnică şi anuală a direcţiei vântului 
 
Variaţia diurnă şi anuală a direcţiei vântului prezintă o serie de caracteristici particulare 

care depind de condiţiile orografice ale regiunii respective şi distribuţiei presiunii atmosferice, 
care pot imprima anumite direcţii predominanate circulaţiei aerului. 
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A. Variaţia zilnică (diurnă) a direcţiei vântului, studiată pe baza mediilor orare 
multianuale rezultate din măsurătorile din apropierea solului, se distinge printr-o variaţie puţin 
regulată, dar care se poate diferenţia în trei tipuri, în funcţie de condiţiile orografice ale regiunii: 
cu relief omogen, litoral şi munte. Pentru regiunile cu forme de relief variate se poate distinge 
greu o variaţie diurnă a vântului. 

Pentru o regiune perfect omogenă (la nivelul unei suprafeţe plane netede, neinfluenţată 
de obstacole sau de orografia regiunii ca, de exemplu, o câmpie sau suprafaţa mărilor, şi fără 
gradienţi în câmpul baric), se constată că, în cursul zilelor senine în straturile inferioare ale 
atmosferei, direcţia vântului are tendinţa de a urma mişcarea aparentă a Soarelui, în sens orar. 
Astfel, dimineaţa vântul bate dinspre est, la amiază dinspre sud, seara dinspre vest, iar noaptea 
dinspre nord. Se pare că această rotaţie a direcţiei vântului este un fenomen general, dar este 
mascat de variaţiile accidentale ale direcţiei vântului (Dragomirescu şi Enache, 1998). 

Pentru regiunile de litoral, se manifestă un vânt local, sub forma unui circuit închis, din 
care fac parte brizele de mare şi de uscat. Ele sunt generate ca urmare a încălzirilor şi răcirilor 
diferite ale mării şi uscatului, dar şi în vecinătatea unor lacuri de dimensiuni mari, schimbându-şi 
direcţia în 24 de ore. 

În cursul zilei se manifestă briza de mare (briza de zi), care bate dinspre mare spre uscat, 
aproximativ perpendicular pe direcţia medie a coastelor. Această direcţie a vântului este 
rezultatul încălzirii mai mari a uscatului decât a apei, ceea ce conduce la generarea unei presiuni 
atmosferice mai mari deasupra mării decât deasupra uscatului şi la apariţia brizei de mare (fig. 
4.20 a). 
 
Fig. 4.20 – Dspunerea 
suprafeţelor izobare şi 
formarea brizei de mare 
(a) şi brizei de uscat (b) 
 

Vara, la latitudini 
temperate, în condiţii de 
cer senin, briza de mare 
se manifestă după 
răsăritul Soarelui, începând de la ora 9 – 10 şi atinge maximul între orele 14 – 16, după care 
scade treptat în intensitate până la dispariţie după apusul Soarelui. Ea aduce un aer răcoros, umed 
şi care determină o creştere a nebulozităţii deasupra uscatului prin apariţia de nori de gen 
Cumulus (care urmăresc, adesea, linia ţărmului). 

Pe litoralul românesc al Mării Negre brizele se pot observa numai vara cu o intensitate 
relativ mică. 

Circuitul se închide prin curenţi verticali ascendenţi deasupra uscatului şi descendenţi 
deasupra mării. 

În cursul nopţii se manifestă briza de uscat (briza de noapte), care bate dinspre uscat spre 
mare. Această direcţie a vântului este rezultatul răcirii mai puternice a uscatului decât a apei, 
ceea ce conduce la generarea unei presiuni mai mari deasupra uscatului decât deasupra suprafeţei 
de apă a mării (gradientul baric orizontal are orientarea dinspre uscat spre mare) şi la apariţia 
unei circulaţii contrare a aerului sub forma brizei de uscat (fig. 4.20 b). La înălţime, antibriza 
circulă în sens opus. În sezonul cald, deasupra mării se formează nori (Cu), iar deasupra 
uscatului este senin. 
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La latitudini medii, briza de uscat începe să se facă simţită la 2 – 3 ore după apusul 
Soarelui şi încetează la scurt timp după răsăritului Soarelui. 

Pentru regiunile montane, cum sunt văile de munte, îndeosebi vara pe timp frumos, se 
manifestă fenomenul brizelor de munte şi a brizelor de vale considerate, de asemenea, vânturi 
locale periodice. 

În cursul zilei se manifestă briza de vale (briza de zi), care bate dinspre vale spre vârful 
muntelui. Această direcţie a vântului este rezultatul încălzirii mai mari a aerului de pe versanţi 
decât în atmosfera liberă, la acelaţi nivel h şi orientării gradienţilor barici spre culmea muntelui 
(fig. 4.21 a), ca urmare a modificării înclinării suprafeţelor izobare (aceste suprafeţe se înalţă mai 
mult deasupra văii şi mai puţin spre flancul muntelui). 

Aerul de pe versanţi va avea densitate mai mică decât în centrul văii şi va prezenta o 
mişcare ascendentă spre vârful muntelui şi la apariţia brizei de vale (briză anabatică). Prin 
această mişcare aerul se destinde adiabatic, se răceşte şi, dacă se ajunge la temperatura punctului 
de rouă, îşi fac apariţia norii orografici (Cu şi Cb) şi precipitaţiile (îndeosebi în cursul după-
amiezilor de vară). Cele două circuite ale aerului se vor închide printr-o mişcare descedentă 
deasupra văii. Briza de vale se constată mai bine pe versanţii însoriţi (în special pe cei cu 
expoziţie sudică din emisfera nordică) 
după răsăritul Soarelui. 
 
Fig. 4.21 – Schema generală de formare a 
brizei de vale (a) şi a brizei de munte (b) 
 

În cursul nopţii se manifestă briza 
de munte (briza de noapte), care bate 
dinspre culmea muntelui spre vale. 
Această inversare a direcţiei vântului este 
rezultatul răcirii nocturne a aerului de pe versanţi faţă de aerul din atmosfera liberă da la orice 
nivel h (fig. 4.21 b). 

Aerul de pe versanţi va avea densitate mai mare (greutate mai mare) şi va căpăta o 
mişcare descendentă dinspre vârful muntelui spre vale (briză catabatică). Prin această mişcare, 
care nu necesită condiţii de gradienţi barici, aerul se va comprima adiabatic şi va continua să se 
răcească. Astfel, pe fundul văii se va acumula un aer rece care va favoriza producerea de ceţuri 
(ceţuri de amestec produse în zori) şi brume. Circuitul aerului se va închide printr-o mişcare 
ascedentă deasupra văii. Datorită acestor deplasări descendente ale maselor de aer face ca fundul 
formelor de relief concave să fie cele mai expuse îngheţurilor de toamnă şi de primăvară. 

Brizele montane se manifestă, îndeosebi, în sezonul cald în condiţii de anticiclon. 
B. Variaţia anuală a direcţiei vântului este conectată cu circulaţia generală a atmosferei 

şi este influenţată de factori locali. 
Pentru o localitate dată prezntă importanţă cunoaşterea distribuţiei lunare, anotimpuale, 

anuale sau/şi multianuală a frecvenţei direcţiei vântului, aspect studiat cu ajutorul rozei cu 
frecvenţele vânturilor pe direcţii. 

Vântul dominant pentru intervalul de timp considerat (lună, anotimp, an, multianual) este 
dat de direcţia care prezintă valoarea cea mai mare a frecvenţei. 

Vântul mediu reprezintă direcţia medie a vântului într-un interval de timp dat. 
După direcţia pe care o prezintă în cursul anului, se disting trei tipuri de variaţie anuală a 

vântului: vânturi constante, periodice şi variabile. 
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1. Vânturile constante (regulate sau permanente) sunt acelea care îşi menţin aceeaşi 
direcţie tot timpul anului. Din cadrul lor fac parte alizeele, contraalizeele, vânturile de vest şi 
vânturile de est. 

2. Vânturile periodice sunt acelea care îşi modifică direcţia periodic (semestrial), iar din 
cadrul lor fac parte musonii (de la un vechi cuvânt arab mosim = anotimp). Aceste vânturi se 
manifestă cel mai evident în regiunile tropicale şi temperate din părţile sudice, sud-estice şi 
estice ale Asiei ca urmare a încălzirilor diferite ale uscatului şi mărilor sau oceanelor (nordul 
Oceanului Indian). 

3. Vânturile variabile (neregulate) sunt vânturi care îşi schimbă direcţia în mod neregulat, 
nesistematic, la intervale de timp inegale, întrerupte de perioade de calm şi în regiuni diferite. 

 
4.14 Variaţia zilnică şi anuală a intensităţii vântului 
 
Variaţia intensităţii (vitezei) vântului este legată, în principal, de încălzirile diferite ale 

aerului. Evoluţia zilnică şi anuală poate fi influenţată de schimburile turbulente şi de condiţiile 
orografice locale. Liniile care unesc punctele care au aceleaşi valori ale vitezei vântului se 
numesc izotahe. 

A. Variaţia zilnică (diurnă) a intensităţii vântului în apropierea solului (100 m vara şi 50 
m iarna) se aseamănă cu variaţia diurnă a temperaturii aerului, prezentând o simplă oscilaţie, cu 
un maxim după-amiaza şi un minim noaptea spre dimineaţă. 

Amplitudinea variaţiei zilnice a vitezei vântului este mai mare în zilele senine decât în 
cele acoperite şi mai mare vara decât iarna. 

B. Variaţia anuală a intensităţii vântului deasupra suprafeţei terestre la latitudini 
temperate depinde de particularităţile regiunii considerate. 

Deasupra uscatului din emisfera nordică viteza vântului se caracterizează printr-o simplă 
oscilaţie, cu un maxim primăvara (când se instalează regimul anticiclonic şi se produce trecerea 
de la regimul de iarnă la cel de vară) şi un minim în sezonul cald (vara, gradienţii barici sunt 
mici). De exemplu, la Bucureşti, viteza medie lunară este minimă în martie şi aprilie, şi minimă 
în iulie. 

Pentru o localitate dată cunoaşterea distribuţiei lunare, anotimpuale, anuale şi/sau 
multianuală a frecvenţei intensităţii vântului se face cu ajutorul rozei cu frecvenţele vitezei 
vânturilor pe direcţii. 

 
4.15 Influenţa reliefului asupra vântului. Föhnul 
 
Formele de relief, îndeosebi cele înalte, influenţează deplasarea orizontală a maselor de 

aer, determinând ca anumiţi curenţi de aer să sufere schimbări ale direcţiei (prin apariţia unor 
componente verticale ale vitezei), intensităţii, structurii şi caracteristicilor vântului. 

Dintre vânturile locale care sunt influenţate de relief se menţionează brizele (prezentate 
mai sus), vânturi de tip foehn şi de tip bora. 

Vânturile de tip foehn sunt vânturi locale calde, cu caracter catabatic, care bat pe panta 
descendentă a muntelui (după numele dat vântului care bate în regiunea Alpilor, unde a a fost 
observat şi descris prima dată), în condiţiile în care forma de relief, suficient de înaltă, separă un 
maxim şi un minim barometric (fig. 4.22). 

În conformitate cu explicaţia clasică a foehnului, o masă de aer (de exemplu, cu o 
temperatură de 24 0C) obligată să escaladeze un versant muntos, suficient de înalt, dispus 
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perpendicular pe vânt, se va destinde adiabatic şi se va răci în funcţie de gradienţii adiabatici 
respectivi. Astfel, dacă între 0 – 1.000 m înălţime nu se produc condensări ale vaporilor de apă 
(temperatura aerului este mai mare decât temperatura punctului de rouă), atunci răcirea se face în 
conformitate cu gradientul adiabatic uscat (γad.us. = 1 0C/100 m), iar la altitudinea de 1 km 
temperatura aerului a scăzut cu 10 0C. 

Dacă imediat după această altitudine se atinge valoarea temperaturii punctului de rouă, 
atunci, în continuare, scăderea temperaturii aerului saturat se face în conformitate cu gradientul 
adiabatic umed (γad.um. = 0,6 0C/100 m), vaporii încep să se condenseze, se creează condiţii de 
formare a norilor şi apariţia de precipitaţii 
orografice, iar temperatura aerului scade mai 
lent (datorită eliberării căldurii latente de 
vaporizare) cu doar 6 0C pentru fiecare 
kilometru de altitudine. Răcirea aerului se 
face în continuare în acest ritm până când 
aerul depăşeşte culmea muntelui. 
 
Fig. 4.22 – Schema influenţei reliefului 
asupra vântului în cazul foehnului 
 

Prin coborâre aerul se comprimă 
adiabatic, se încălzeşte în conformitate cu gradientul adiabatic uscat (γad.us. = 1 0C/100 m), 
îndepărtându-se treptat de limita de saturaţie a vaporilor şi de condiţiile de producere a 
condensării acestora. În mişcare descendentă aerul se încălzeşte treptat, ajungând la poalele 
muntelui la o temperatură mai mare (32 0C) şi cu umiditate mult mai mică decât le-a avut atunci 
când a început să urce. Bilanţul termic indică un câştig de 8 0C, dar şi o scădere semnificativă a 
umidităţii relative a aerului. 

În ţara noastră vânturi de tip foehn se observă în Munţii Făgăraş (bate spre depresiunea 
Făgăraşului şi, uneori, spre Podişul Târnavelor, unde se numeşte Vântul Mare), în Munţii 
Banatului (bate dinspre Munţii Ţarcu – Retezat – Semenic spre Depresiunea Oraviţa, unde se 
numeşte Coşava), în Carpaţii Apuseni (culoarul Turda – Alba Iulia – Deva), estul Carpaţilor 
Orientali (zona Piatra Neamţ) şi în regiunea de curbură a Carpaţilor. 

Vânturile de tip bora (după denumirea vântului – Bora – vânt rece care bate dinspre 
Munţii Dinarici spre Marea Adriatică, pe coastele Istriei şi Dalmaţiei) sunt vânturi locale 
puternice, cu caracter catabatic, cu temperaturi scăzute (aer rece acumulat în spatele unui lanţ 
muntos), care se deplasează descendent pe o formă de relief relativ înaltă situată în vecinătatea 
mării. În ţara noastră vânt de tip bora se observă iarna şi la începutul primăverii dinspre Carpaţii 
Orientali spre Depresiunea Braşov şi Ciuc (unde se numeşte Nemira, după numele muntelui unde 
se face simţit). 

 
Întrebări: 
1. Care sunt principalele mecanisme de încălzire ale solului ? 
2. În ce constă variaţia diurnă şi anuală a temperaturii suprafeţei solului şi a solului în 

adâncime ? 
3. Care sunt principalele mecanisme de încălzire ale aerului ? 
4. Menţionaţi principalele efecte ale regimului temperatuirii aerului asupra vegetaţiei. 
5. Care sunt principalii parametri ce descriu umiditatea aerului ? 
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6. Care sunt principalele mecanisme de răcire ale aerului ? 
7. Definiţi noţiunea de nebulozitate ? 
8. Precizaţi principalele influenţe exercitate de precipitaţii asupra vegetaţiei. 
9. Descrieţi, pe scurt, formele barice închise ? 
10. Care sunt formele barice deschise şi cum se prezintă vremea în aceste forme ? 
11. Menţionaţi principalele forţe care determină direcţia şi viteza vântului. 
12. Explicaţi cum se formează vântul de tip föhn. 
13. Precizaţi principalele influenţe ale vântului asupra vegetaţiei. 
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Capitolul 5 
 

Noţiuni de climatologie şi microclimatologie 
 
Cuvinte cheie: climatologie, climă, topoclimă (microclimă), sere, clima României 
 
Obiective: 
 - Cunoaşterea noţiounilor de climă şi topo (microclimă); 

- Descrierea topoclimei stratului de aer din vecinătatea solului având suprafaţa orizontală 
şi lipsită de vegetaţie; 

- Descrierea topoclimei (microclimei) stratului de aer din vecinătatea solului având 
suprafaţa orizontală şi acoperită cu vegetaţie ierboasă; 

- Cunoaşterea topoclimei microreliefului (deal, vale); 
- Discutarea microclimatului serelor şi solariilor; 
- Prezentarea succintă a climei României. 

 
Rezumat: 

În acest capitol sunt prezentate noţiunile de climă şi topoclimă (microclimă) utilizate 
frecvent în studiile şi cercetările agrometeorologice. Aceasta, întrucât analiza proceselor de 
creştere şi dezvoltare a vegetaţiei se face pe areale restrânse şi se încadrează într-un anumit 
context climatic. Pentru a putea scoate în evidenţă deosebirile existente au fost analizate două 
cazuri distincte referitoare la topoclima (microclima) straturilor de aer din vecinătatea solului cu 
sau fără vegetaţie. În plus, s-au făcut şi referirti la situaţiile topoclimatice particulare a două 
forme deosebite de relief: deal şi vale. La acestea se adaugă şi trecerea în revistă a 
particularităţilor microclimatice ale serelor şi solariilor. În încheiere sunt prezentate, pe scurt, 
particularităţile principalilor parametri climatici care descriu climatele României. 

 
 

5.1 Climă şi topoclimă (microclimă) 
 
Acumularea unui număr foarte mare de date meteorologice în decursul timpului, pentru 

suprafeţe terestre tot mai întinse, prelucrarea şi analizarea lor evolutivă a permis obţinerea unor 
concluzii sintetizate în noţiunea de climă. Denumirea provine de la cuvântul grecesc klima, care 
înseamnă „înclinare”, în sensul că, încă din antichitate, s-a observat legătura dintre clima 
diverselor regiuni şi înclinarea razelor solare incidente pe o suprafaţă. 

Clima caracteristică unei regiuni este un factor natural al mediului care se defineşte, pe 
scurt, ca sinteza stărilor medii ale atmosferei şi succesiunea normală a acestor stări medii dintr-o 
regiune considerată. 

Spre deosebire de vreme (starea timpului), care este starea sau faza instantanee a 
atmosferei rezultată din suprapunerea acţiunii şi efectelor tuturor elementelor meteorologice la 
un moment de timp dat sau pe o anumită perioadă de timp şi dintr-un loc dat sau de pe o 
întindere cât mai mare a suprafeţei terestre, clima se consideră o stare medie a atmosferei 
specifică unui anumit teritoriu întrucât reprezintă o sinteză în care sunt integrate toate valorile 
medii multianuale (plurianuale, normale) ale tuturor elementelor meteorologice şi a succesiunii 
condiţiilor de vreme pe mulţi ani. Astfel, în cazul existenţei unui şir lung de date, se pot obţine 
proprietăţile statistice ale atmosferei, iar condiţiile climatice rezultate (regimul multianual al 
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vremii) reprezintă „setul” de referinţă mediu al stării atmosferei, cu care se compară situaţiile 
meteorologice anormale (ani foarte calzi sau reci, secetoşi sau ploioşi etc.). Pe verticală, 
distribuţia climatelor se întinde de la adâncimile uscatului şi apelor la care nu se mai simt 
oscilaţiile anuale ale elementelor meteorologice până la limita superioară de producere a 
proceselor şi fenomenelor atmosferice care, cel mai adesea, coincide cu limita superioară a 
troposferei. 

Numărul foarte mare de date meteorologice zilnice acumulate în timp au impus, la 
început, prelucrarea lor sub forma mediilor lunare. Întrucât valorile medii lunare variau de la an 
la an, s-a ajuns la necesitatea calculării mediilor corespunzătoare mai multor ani (pentru un 
număr mare, dar finit, de ani). În acest fel s-a ajuns la conceptul de „valoare climatologică 
normală” – valoarea medie obţinută pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani, interval de timp 
considerat „suficient de lung” pentru a „nivela” variabilitatea diurnă deosebită a vremii, 
fluctuaţiile anuale ale stării timpului şi de a evidenţia ceea ce este caracteristic din punct de 
vedere climatic. Perioada de 30 de ani a fost aleasă drept scală de timp climatic de bază în 
conformitate cu recomandarea O.M.M. în scopul asigurării unei baze uniforme de date pentru 
compararea caracteristicilor climatice din întreaga lume. 

În consecinţă, în climatologie nu interesează schimbările de vreme de la o zi la alta, ci 
prezintă importanţă valorile medii ale elementelor meteorologice deduse din observaţiile făcute 
pe număr mare de ani (valori normale), care se schimbă foarte puţin dacă se continuă seria 
măsurătorilor şi în anii următori. 

Altfel spus, datele meteorologice de observaţie, prin prelucrări statistice pe durate mari 
de timp, devin valori medii multianuale climatologice, căpătând sensul de date climatologice. 

Datele climatice acumulate până în prezent şi studierea mecanismelor care determină 
climatele Pământului şi variaţiile sale permit să se vorbească, încă de la începutul anilor `70, de 
existenţa unui adevărat sistem climatic terestru. Din acest sistem fac parte atmosfera (cel mai 
variabil component, întrucât variaţiile termice şi mişcările pot fi însemnate şi rapide), hidrosfera, 
criosfera, suprafaţa litosferei şi biosfera. De menţionat că, sistemul climatic global trebuie 
considerat ca o altă denumire dată ansamblului de mediu terestru, fără vreo legătură naturală cu 
noţiunea de climat global (Ion-Bordei şi Taulescu, 2008) 

Complexitatea deosebită a acestui sistem este rezultatul, nu numai a bilanţului energetic 
solar, ci şi a numeroaselor fluxuri (multe având caracter disipativ), transformări şi cicluri de 
energie şi substanţă (H2O, CO2 şi altele) în corelaţie cu suprafaţa subiacentă. De subliniat faptul 
că acţiunea elementelor climatice nu se face separat, ci simultan şi în corelaţie, iar sistemul 
climatic nu se manifestă într-un mod static, ci dinamic, prin succesiunea anuală a diferitelor 
tipuri de vreme. De aceea, pentru elaborarea unei caracterizări climatice complexe trebuie să se 
ţină seama de faptul că elementele şi fenomenele climatice nu acţionează izolat, ci în mod 
conjugat. 

Progresele realizate în domeniul cunoaşterea sistemului climatic terestru au permis 
dezvoltarea de modele climatice care simulează procese atmosferice, pe baza cărora să se facă o 
serie de estimări, pe diferite termene, privind tendinţele rezonabile de evoluţie ulterioară a climei 
în anumite circumstanţe şi înţelegerea cauzelor posibile ale schimbărilor climatice. Aceste 
modele folosesc expresiile matematice corespunzătoare proceselor fizice care guvernează 
comportarea atmosferei (fluxurile energetice implicate), oferind perspectiva clarificării unor 
fenomene atmosferice complexe şi creşterii capacităţii de prevedere a condiţiilor climatice 
viitoare. 
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Climatologia (meteorologia climatologică) este ramura meteorologiei care are în vedere 
studierea regimului multianual al vremii în corelaţie cu condiţiile geografice specifice unei 
localităţi, zone, ţări, continent sau chiar al globului terestru (Ciulache, 1985). 

Problematica bogată a climatologiei include studierea proceselor genetice ale climei, 
descrierea climei diferitelor regiuni (climatografia), clasificarea şi distribuţia climatelor pe 
suprafaţa Pământului, precum şi influenţa climei asupra condiţiilor de mediu şi a activităţilor 
umane. Totodată, climatologia contemporană se ocupă şi cu studierea fluctuaţiilor şi 
schimbărilor climatice, analizarea cauzelor acestora, precum şi prevedea evoluţiei condiţiilor 
climatice viitoare atât pentru următorii ani dintr-o localitate specifică, cât şi pentru cele 
corespunzătoare unui timp mai îndelungat în viitor, pentru regiuni mai extinse ale suprafeţei 
terestre. 

În funcţie de domeniul de studiu, se disting două principale subdiviziuni ale 
climatologiei: climatologia generală  şi climatologia aplicată. 

Climatologia generală (genetică) se ocupă cu studierea factorilor care contribuie la 
generarea climatelor, clasificarea, descrierea, distribuţia şi prevederea evoluţiei lor în timp pe 
suprafaţa Pământului. 

Climatologia aplicată studiază influenţa condiţiilor climatice asupra mediului şi a 
diverselor sectoare ale activităţii umane. 

Studierea climatelor este necesară pentru a multitudine de scopuri practice: evaluarea 
resurselor climatice în scopul utilizării lor dirijate, cunoaşte modul în care acţiunile antropice 
influenţează caracteristicile atmosferei, studierea influenţei climei şi modificării acesteia asupra 
transportului şi sistematizării urbane, construcţiei clădirilor şi resurselor de hrană şi apă, sănătăţii 
populaţiei, asigurarea confortului casnic şi la locul de muncă, studierea influenţelor şi a adaptării 
activităţilor economice şi, îndeosebi, a celor agricole (legate de creşterea şi dezvoltarea plantelor 
şi animalelor, raionarea agricolă etc.) la modificările climatice, dar şi a celor de mediu asociate, 
ameliorarea artificială a climatului, furnizarea de date utile pentru personalul implicat în 
activităţi situate la depărtare faţă de locul de baştină, asigurarea securităţii populaţiei în condiţiile 
manifestărilor extreme de vreme şi a accentuării variabilităţii climatice şi altele. 

După cum s-a menţionat mai sus, macroclima urmăreşte să descrie condiţiile climatice 
generale de la nivelul unei regiuni întinse, departe de neomogenităţile locale ale suprafeţei 
terestre, iar observaţiile se fac în condiţiile în care instrumentaţia meteorologică este amplasată 
dincolo de înălţimea de 2 m şi este ferită de influenţele exterioare. 

Dimpotrivă, topoclima (microclima, clima locală) urmăreşte descrierea caracteristicile 
climatice dintr-o zonă cu suprafaţa relativ mică (care se întinde pe orizontală pe o distanţă de la 
câţiva metri până la câţiva kilometri, iar pe verticală până la o înălţime de cel mult 2 m), aflată 
sub influenţa particularităţilor locale ale suprafeţei subiacente active. În anumite condiţii 
meteorologice (formarea ceţurilor locale) stratul de aer avut în vedere se poate extinde pe o 
grosime mai mare, adică până la nivelul la care suprafaţa activă acţionează ca principal factor 
climatogen. Întrucât topoclimatologia studiază caracteristicile particulare ale proceselor fizice 
din stratul de aer de lângă sol, ea se mai numeşte uneori topometeorologie (micrometeorologie) 
sau fizica stratului de aer de lângă sol. De altfel, climatologul german Rudolph Geiger (1965) 
definea microclimatul drept „climatul de lângă sol”. 

Astfel, întrucât topoclima se referă la spaţiul necercetat din imediata vecinătate a solului 
(elementele sensibile ale principalelor  aparate meteorologice amplasate în adăpostul 
meteorologic se găsesc la 2 m deasupra solului), ea va reflecta mai bine influenţa factorilor locali 
asupra condiţiilor climatice, aspecte care scapă observaţiilor meteorologice curente. Ca urmare, 
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caracteristicile, particularităţile şi neomogenitatea/omogenitatea suprafeţei terestre active 
(culoare, coeficienţi termici, umiditate, prezenţa bazinelor de apă etc.), care asigură 
transformarea energiei radiante solare în energie termică pe care o redistribuie solului şi aerului 
din stratul învecinat, se regăsesc în valorile elementelor climatice. La acestea se adaugă 
influenţele produse de configuraţia şi orientarea terenului, învelişul vegetal şi particularităţile 
amestecului turbulent local. 

Studierea acestui strat din apropierea suprafeţei solului situată sub nivelul adăpostului 
meteorologic prezintă importanţă atât pentru om (deoarece reprezintă spaţiul unde îşi petrece cea 
mai mare parte a timpului) şi pentru agricultură (deoarece constituie spaţiul de existenţă al 
plantelor şi animalelor), cât şi pentru cunoaşterea unor fenomene meteorologice (brumă, rouă, 
polei) produse în alte condiţii fizice decât cele înregistrate la nivelul adăpostului meteorologic. 

Cercetarea topoclimatului unei zone date se face în mod organizat implicând câteva 
etape, una consacrată culegerii de date meteorologice din teren (respectând anumite reguli), 
urmată apoi de o altă etapă, destinată prelucrării acestor date, iar la sfârşit, elaborarea 
concluziilor privind caracteristicile topoclimatului analizat. 

Studiile şi cercetările topoclimatice nu numai că se fac în strânsă legătură cu clima, dar 
chiar necesită o încadrare climatică a zonei analizate în tabloul climatic general al regiunii 
respective, prin compararea cu datele obţinute de la staţiile meteorologice permanente cele mai 
apropiate. De aceea, măsurătorile topoclimatice se efectuează, de obicei, la intervale scurte de 
timp, într-o reţea relativ densă de puncte amplasate în funcţie de condiţiile locale tipice şi în 
paralel cu observaţiile de la o staţie meteorologică apropiată, amplasată în condiţii relativ 
asemănătoare, considerată staţie de referinţă. 

Variabilitatea extrem de mare a condiţiilor fizico-geografice locale (forma de relief, 
tipurile de sol, asociaţiile vegetale, hidrografia, activităţile antropice etc.) conduce la o diversitate 
a tipurilor de topoclimă (microclimă) şi, de aceea, pentru detalierea cât mai bună a influenţelor 
climatice induse de aceste particularităţi locale se impune ca instalarea instrumentaţiei şi 
efectuarea măsurătorilor să se facă simultan în cât mai multe puncte caracteristice dispuse atât pe 
orizontală, cât şi pe verticală, în întreg arealul de investigat. 

După obţinerea tuturor datelor finale din zona considerată se procedează la interpretarea 
lor şi la descrierea tabloului de ansamblu a caracteristicilor topoclimatice locale. 

 
5.2 Topoclima (microclima) stratului de aer din vecinătatea solului având suprafaţa 

orizontală şi lipsită de vegetaţie 
 
Solul este nu numai stratul indispensabil creşterii şi dezvoltării plantelor, ci şi locul unde 

în care au loc procesele de acumulare sau de pierdere, zilnică şi anuală, de căldură şi apă, în 
interacţiune cu straturile din profunzime şi cu aerul din vecinătatea sa. 

În solul lipsit de vegetaţie radiaţia solară luminoasă pătrunde în adâncime doar câţiva 
milimetri, ceea ce face ca fenomenelor de reflexie şi absorbţie să le revină principalul rol. 

Atunci când solul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă aceste straturi preiau rolul de 
suprafaţă receptoare a energiei solare. Zăpada are un albedo foarte mare, mai ales în situaţiile în 
care este albă şi curată sau sub formă de cristale de gheaţă. Atunci când gheaţa este transparentă, 
albedoul ei este mai mic, ceea ce contribuie la mărirea cantităţii de radiaţie solară transmisă şi 
absorbită. Procesul se desfăşoară în conformitate cu legea lui  Bouguer – Lambert (v. paragraful 
3.1.7.2.2, vol. 1). 
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Temperatura solului are o importanţă biologică crescută întrucât determină ciclurile de 
viaţă ale plantelor, aportul de substanţe necesare acestora şi influenţează regimul termic al 
aerului pentru topoclimatul de deasupra sa. Modificarea temperaturii solului (prin diferite 
metode, ca, de exemplu, mulcire, încălzire artificială etc.) prezintă importanţă în 
agrometeorologie. 

Sub aspectul regimului termic al aerului, acest tip de topoclimat este analizat mai în 
detaliu în cuprinsul volumului 1 (v. paragraful 4.2.5), menţionându-se faptul că în cadrul său se 
pot pune în evidenţă alte trei subtipuri caracteristice, în funcţie de distribuţia verticală a 
temperaturii din stratul de aer respectiv. În legătură cu această clasificare se mai adaugă în 
continuare, pe scurt, şi alte amănunte. 

1. Tipul de insolaţie (diurn), caracterizat prin temperaturi ale aerului care scad cu 
înălţimea de la 0 la 2 m, specific orelor din jurul amiezii din zilele de vară senine, călduroase şi 
fără vânt. Totuşi, ziua, pe vreme senină situaţia de calm se manifestă cu o frecvenţă redusă (5 – 
10 % din numărul total al cazurilor), întrucât insolaţia puternică favorizează accentuarea 
convecţiei termice. 

Creşterea turbulenţei aerului face ca diferenţele topoclimatice reprezentate prin tipul de 
insolaţie să fie micşorate şi să se manifeste numai la intervale scurte, în marea majoritate a 
cazurilor. 

2. Tipul de radiaţie (nocturn), caracterizat prin temperaturi ale aerului care cresc cu 
înălţimea de la 0 la 2 m (inversiune termică), specific nopţilor senine şi calme. Gradienţii termici 
verticali au valori negative şi sunt mai mici decât cei corespunzători tipului de insolaţie. 

Răcirile nocturne din imediata apropiere a solului (spaţiul topoclimatic) sunt, în general, 
mai scăzute decât cele din spaţiul macroclimatic, mai ales în perioada de vegetaţie (aprilie – 
octombrie). Ca urmare, plantele pot fi pereclitate şi suferă de îngheţ, mai ales cele mici şi tinere, 
care se află în întregime în stratul de aer cu temperaturile cele mai coborâte şi unde se manifestă 
oscilaţiile termice cele mai mari, din cauza încălzirilor diurne excesive, urmate de răciri nocturne 
intense (de exemplu, la porumb, fasole, floarea soarelui etc., după apariţia primelor 2 – 3 frunze). 
Dacă plantele sunt rare sau plantate la distanţă între ele, atunci suprafaţa solului poate fi 
considerată, sub aspect termic, ca lipsită de vegetaţie. 

3. Tipul neutru (izotermie) este caracteristic vremii cu cer acoperit şi vântoasă (advecţii 
intense), cu gradienţi termici verticali mici sau zero, ceea ce face ca deosebirile topoclimatice să 
fie mult atenuate. 

Pentru solul lipsit de vegetaţie se constată că, în general, deosebirile dintre valorile 
elementelor meteorologice sunt mult mai mari pe verticală decât pe orizontală. Trecerea de la 
tipul de insolaţie la cel de radiaţie (şi invers) se face în intervalele de timp când Soarele prezintă 
un unghi de înălţime deasupra orizontului de circa 10 – 15 0. 

În funcţie de regimul termic şi natura suprafeţei active este influenţat procesul de 
evaporare şi, deci, regimul topoclimatic al umidităţii aerului. Astfel, dacă umiditatea absolută a 
aerului se menţine neschimbată, curbele umidităţii relative prezintă variaţii contrare faţă de 
variaţiile de temperatură pentru tipul de insolaţie şi de radiaţie, conform formulei de definiţie a 
umidităţii relative. Ziua, umiditatea relativă cea mai mică este în pătura de aer din imediata 
apropiere a solului, din cauza încălzirii excesive. În schimb, dacă suprafaţa solului este umedă, 
evaporarea intensă face ca atât umiditatea absolută, cât şi cea relativă să fie cele mai ridicate 
tocmai în stratul de aer cel mai apropiat de sol, valorile de umiditate scăzând cu înălţimea. 
Această repartizare a umidităţii se menţine atâta timp cât aerul se menţine nemişcat. Odată cu 
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apariţia turbulenţei sau a vântului, maximul de umiditate se deplasează în păturile de aer mai 
înalte (Dragomirescu şi Enache, 1998). 

În fig. 5.1 sunt prezentate câteva tipuri de variaţie pe verticală a umidităţii absolute a 
aerului din stratul de topoclimat (microclimat) al plantelor pentru diferite caracteristici ale 

suprafeţei solului. 
 
Fig. 5.1 – Tipuri de variaţie cu înălţimea a 
umidităţii absolute a aerului din stratul de 
aer din vecinătatea solului: I – suprafaţă 
activă umedă, II – suprafaţă activă uscată 
sau roci cu conţinut mic de umezeală, III – 
suprafaţă acoperită cu produse de 
condensare şi desublimare a vaporilor de 
apă (noaptea), IV – suprafaţă expusă 
mişcărilor advective intense (după Neacşa şi 
Berbecel, 1979) 
 

Vântul se caracterizează prin valori 
mici ale intensităţii la sol (ca urmare a 

frecărilor cu denivelările şi asperităţile acestuia), dar care, în general, cresc repede, logaritmic, cu 
înălţimea. Expresia matematică a profilului vântului, în condiţii apropiate de stabilitatea 
atmosferică neutră (sub aspect termic, când temperatura scade cu înălţimea în conformitate cu 
gradientul adiabatic uscat), deasupra unei suprafeţe plane netede, deschise, are forma generală 
următoare: 

 

  v (z) = A
0

ln
z

z                       (5.1) 

 
unde v(z) este viteza medie a vântului la înălţimea z, A – panta reprezentării grafice, z0 – 
parametrul de rugozitate (întrucât elementele de rugozitate influenţează aerodinamic deplasarea 
aerului. Parametrul z0 are o valoare mai mică de un centimetru pentru un sol nud sau gazon tuns 
şi de ordinul zecilor de centimetri pentru o cultură adultă de grâu. 

Cunoaşterea acestor profile de vânt sunt necesare pentru că face posibilă evaluarea 
eficacităţii proceselor de schimb verticale şi estimarea vitezelor de vânt la diverse niveluri 
necesare într-o serie de aplicaţii. 

De menţionat faptul că, aceste prezentări ale distribuţiei verticale a unor elemente 
meteorologice pot să sufere modificări în funcţie de proprietăţile fizico-geografice specifice ale 
fiecărui topoclimat. 

 
5.3 Topoclima (microclima) stratului de aer din vecinătatea solului având suprafaţa 

orizontală şi acoperită cu vegetaţie („topoclima vegetaţiei”) 
 
Caracteristicile acestui tip de topoclimă se deosebesc de cele ale tipului lipsit de vegetaţie 

pentru că stratul vegetal poate avea dimensiuni şi structuri foarte variate, ceea ce determină 
apariţia unor complexe naturale cu proprietăţi topoclimatice diferite. Astfel, dacă învelişul 
vegetal este mic (vegetaţie ierboasă) atunci pot fi evidenţiate două substraturi topoclimatice: un 
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strat primar (propriu-zis) în care se află plantele şi un al doilea strat (secundar) situat deasupra 
stratului vegetal până la înălţimea de 2 m. În schimb, dacă vegetaţia are talie înaltă (pădure, 
arbuşti, copaci), atunci ambele substraturi devin mai înalte, substratul secundar extinzându-se, în 
general, până la circa dublul înălţimii vegetaţiei arborescente. 

În cele ce urmează se va avea în vedere numai topoclima vegetaţiei ierboase (pentru 
amănunte legate de topoclima pădurii se va consulta vol.2, Climatologie). 

Topoclima vegetaţiei ierboase. Existenţa acestui tip de vegetaţie determină modificări 
specifice ale caracteristicilor topoclimatice în raport cu o suprafaţă lipsită de vegetaţie, ceea ce 
îndreptăţeşte denumirea de fitoclimă pentru condiţiile din interiorul acestui înveliş vegetal. 
Aceste modificări sunt dependente de înălţimea, desimea şi natura vegetaţiei, proprietăţile fizice 
ale suprafeţei vegetale şi de alţi factori. 

Regimul radiativ. Atunci când stratul vegetal este dens (o cultură de graminee), cu tulpini 
şi frunze aproape verticale, radiaţia solară incidentă suferă influenţe cantitative şi calitative. În 
consecinţă, prin reflexie, dispersie şi absorbţie selectivă, se produce o atenuare a intensităţii 
radiaţiei solare de către elementele componente ale plantelor, determinând apariţia a două 
suprafeţe active: suprafaţa solului şi suprafaţa superioară de la nivelul frunzelor. De exemplu, în 
cazul unei pături vegetale dense şi groase (o semănătură de grâu după înfrăţire) sau a unor plante 
cu frunze late suprafaţa activă este constituită mai mult din partea superioară a sistemului foliar 
(împreună cu aerul inclus) şi mai puţin suprafaţa solului (Dragomirescu şi Enache, 1998). 

Pentru aceeaşi pătură vegetală activitatea suprafeţei active variază continuu în funcţie de 
unghiul de incidenţă a radiaţiei solare (perioada din zi), nebulozitate, vârstă, fază de vegetaţie, 
aria suprafeţei foliare etc. În cazul în care cultura are frunze late, deosebirile dintre aceste două 
suprafeţe se amplifică. 

Observaţiile au arătat că, în funcţie de albedoul culturii, stadiul de dezvoltare al acestora, 
un lan cu o înălţime a culturii de circa 50 cm poate să determine ca pe sol să ajungă circa 20 % 
din radiaţiile incidente, în timp ce o cultură de secară cu o înălţime de circa 75 cm produce la sol 
o atenuare sub 9 – 10 % (Neacşa şi Berbecel, 1979). Deosebirile dintre cantităţile de energie 
solară distribuite în spaţiul vegetal se regăsesc în cantităţile de căldură diferite folosite pentru 
evapotranspiraţie, încălzirea solului şi aerului. 

Radiaţia netă pentru o cultură cerealieră cu înălţimea h (h = 1 m) şi având majoritatea 
foliajului situat în jumătatea superioară (între h/2 şi h) prezintă anumite particularităţi ale 
variaţiei cu înălţimea (z). Astfel, distribuţia verticală (profilul) idealizată a acestui parametru este 

reprezentată în fig. 5.2. 
 

Fig. 5.2 – Distribuţia pe verticală 
(idealizată) a radiaţiei nete (Rn), ziua şi 
noaptea, pentru o cultură cerealieră de 
câmp, cu înălţimea h = 1 m cu frunzişul 
situat în jumătatea superioară în funcţie de 
z/h, unde z este înălţimea deasupra 
suprafeţei pământului (după Monteith şi 
Unsworth, 1990). 
 

Atunci când radiaţia solară străbate 
un înveliş vegetal, se constată o creştere a 

ponderii radiaţiilor din domeniul roşu–depărtat (fig. 5.3). 
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Astfel de diferenţe se constată nu numai sub aspect radiativ, ci şi pentru regimul termic, 
al umidităţii aerului, procesul de evapotranspiraţie, fenomenul amestecului turbulent şi altele. 

Temperatura solului. În comparaţie cu un teren descoperit, regimul termic al solului 
suferă influenţe nete din partea covorului vegetal. Astfel, într-un lan de grâu aflat în plină 
vegetaţie se constată că la 10 cm adâncime temperatura este cu circa 2 – 5 0C mai mică decât 

într-un lan de porumb, care nu 
acoperă complet solul la data 
respectivă. 
 
Fig. 5.3 – Variaţia energiei 
radiante relative (Er) în funcţie 
de lungimea de undă (λ) în 
lumină solară directă la 
amiază, la răsărit şi apus, 
precum şi efectul de filtrare 
prin unul sau două straturi de 
frunze de sfeclă (după Hamlyn, 
1992). 
 

Temperatura medie 
zilnică a suprafeţei solului 
scade odată cu creşterea masei 
vegetale, iar amplitudinea 
zilnică acestei suprafeţe scade 

puternic odată cu creşterea masei vegetale (tabelul 4.1). 
Pentru suprafeţele acoperite cu ierburi scunde şi rare se pot constata încălziri ale 

suprafeţei solului mai mari decât la solurile lipsite de vegetaţie (care pot depăşi 10 0C) din cauza 
efectului de adăpostire produs de vegetaţie, în condiţiile aceluiaşi aport radiativ cu cel al solurilor 
descoperite. Dimpotrivă, o vegetaţie ierboasă deasă conduce la umbrirea solului, diminuarea 
fluxului radiativ şi scăderea temperaturii solului, la care contribuie şi cantităţile de energie 
termică mai mari consumate prin evapotranspiraţie. 
 
Tabelul 5.1 – Influenţa grosimii învelişului vegetal asupra temperaturii suprafeţei solului 

(Dragomirescu şi Enache, 1998) 
 

Solul 
Temperatura medie zilnică 

(0C) 
Amplitudinea zilnică a temperaturii 

(0C) 
Dezgolit 
Acoperit cu iarbă slabă  
(90 g masă uscată/m2) 
Acoperit cu iarbă bogată 
(310 g masă uscată/m2) 

24,2 
22,4 

 
17,6 

12,4 
8,1 

 
2,1 

 
Temperatura aerului. În privinţa distribuţiei pe verticală a temperaturii aerului se constată 

că ea depinde de faza de vegetaţie. În primele faze de vegetaţie, influenţa exercitată de plante 
este scăzută, regimul termic al topoclimatului asemănându-se cu cel al terenului necultivat. Pe 
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măsura dezvoltării plantelor influenţa exercitată asupra temperaturii aerului (ca şi asupra altor 
parametri topoclimatici) se amplifică, până la crearea fitoclimatului specific lanului respectiv. 

În general, ziua şi vara (când bilanţul radiativ este pozitiv) la nivelele inferioare se 
înregistrează temperaturi ale aerului mai scăzute decât la nivelele superioare. În schimb noaptea 
(dar şi iarna), când acest bilanţ este negativ, la nivelele inferioare temperaturile sunt mai mari 
decât la cele superioare. Această distribuţie se diferenţiază cu atât mai bine cu cât înălţimea 
plantelor este mai mare. Chiar şi deasupra unei culturi se constată deosebiri, în sensul că 
amplitudinile variaţiilor diurne de temperatură sunt mai mari pentru straturile din apropierea 
solului, după care descresc cu înălţimea. 

În cazul unui covor vegetal ierbos se constată că temperatura maximă a aerului se 
înregistrează la o înălţime dată deasupra solului, dar numai după ce plantele au ajuns la o 
anumită înălţime (fig. 5.4 a). Temperatura minimă se înregistrează, de asemenea, la o anumită 

înălţime în interiorul covorului 
ierbos (fig. 5.4 b). 
 
Fig. 5.4 – Variaţia temperaturii 
aerului pentru un covor vegetal 
inferior cu diferite înălţimi, 
ziua (a) şi noaptea (b). 
 

Cercetări făcute într-o 
cultură de soia au arătat că, în 
ciclul diurn, în cursul zilei se 
manifestă un maxim de 

temperatură situat în jumătatea superioară a învelişului vegetal, în vecinătatea nivelului unde se 
înregistrează valoarea maximă a ariei frunzelor. Acest fapt se explică prin absorbţia maximă a 
radiaţiei solare la acest nivel. Deasupra acestui nivel maxim temperatura aerului scade ajungând 
la o valoare specifică de deasupra învelişului vegetal, în timp ce sub acest nivel se manifestă o 
inversiune termică întrucât învelişul este mai cald decât suprafaţa solului. În schimb, în decursul 
nopţii, în straturile inferioare ale învelişului vegetal, profilurile termice indică faptul că se 
manifestă un fenomen de izotermie întrucât învelişul vegetal acţionează precum o capcană pentru 
radiaţiile cu lungimea de undă mare orientate ascendent. În straturile vegetale superioare evoluţia 
temperaturii este inversată, pentru că radiaţiile cu lungimea de undă mare sunt transmise înspre 
exteriorul învelişului vegetal. Aceste tipuri de profiluri termice permit o mai bună înţelegere a 
modului în care au loc schimburile de căldură în interiorul straturilor vegetale. Desigur, situaţiile 
reale, concrete pentru fiecare tip de vegetaţie, presupune implicarea unui număr mare de factori 
(Rosenberg şi alţii, 1983). 

După cum este de aşteptat, profilurile termice verticale ale aerului de deasupra solului nu 
se menţin constante, ci se modifică în cursul zilei în funcţie de evoluţia diurnă a radiaţiei solare 
(fig. 5.5). 

Umiditatea aerului. La rândul său, regimul umidităţii aerului este influenţat de prezenţa 
vegetaţiei care imprimă anumite particularităţi care-l deosebesc de cel al câmpului deschis. 

Deficitul de saturaţie al aerului din lanurile de cultură prezintă o serie de caracteristici 
diferenţiate pe specii vegetale. Astfel, valori scăzute au fost înregistrate în lanurile de cartofi şi 
porumb (umiditatea relativă a aerului în lanul de porumb a fost cu 10 – 15 % mai mare decât în 
câmp deschis). 
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Fig. 5.5 – Evoluţia diurnă a 
profilelor temperaturii aerului 
deasupra unei suprafeţe acoperită 
cu iarbă cu înălţimea de 0,12 m 
(după Rosenberg, 1983) 
 

Umiditatea relativă a 
aerului este, în general, mai mare 
în interiorul învelişului vegetal 
decât în exterior şi prezintă o 
tendinţă de creştere de sus în jos, întrucât în partea inferioară a stratului vegetal temperatura 
aerului este mai mică, aerul este aproape imobil şi conţine o cantitate mare de vapori rezultaţi din 
evapotranspiraţie. De exemplu, umiditatea relativă dintr-un lan de graminee în luna iunie, poate 
să o depăşească cu 10 – 15 % (dimineaţa, seara şi în cursul nopţii) şi circa 30 % (la amiază), pe 
cea a aerul de deasupra culturii. 

Pentru o vegetaţie ierboasă, cum este o cultură cerealieră, care creşte la o înălţime h (h = 
1 m), având cea mai mare parte a frunzişului situat în jumătatea superioară, o distribuţie verticală 
a tensiunii vaporilor (e) este caracterizată astfel: ziua, valoarea maximă este situată la nivelul 
solului, după care valorile scad cu înălţimea (z), iar valoarea cea mai mică se atinge la partea 
superioară a culturii; noaptea, scăderea tensiunii vaporilor este mai redusă, valoarea minimă 
observându-se tot în jumătatea superioară a covorului vegetal (fig. 5.6). 

Evapotranspiraţia (ET) se poate calcula cu formula lui Haude (asemănătoare cu formula 
dată de Albrecht – v. 4.3.1.3, vol. 1): 

 
ET = k(E – e)         (5.2) 

 
unde k este factorul de proporţionalitate între evapotranspiraţia lunară şi deficitul de saturaţie (E 
– e), a cărui valoare este, vara, de circa 0,35. 

Această formulă oferă numai o estimare a evapotranspiraţiei întrucât pe timp de secetă 
plantele pot absorbi şi evapora cantităţi de apă mai mici decât cele aflate prin calcul. Dacă 
valoarea tensiunii de saturaţie E se determină pe baza temperaturii frunzelor (măsurată, de 
exemplu, cu un termistor), atunci valoarea ET obţinută prin calcul este mai apropiată de cea a ET 
reale (Dragomirescu şi Enache, 1998). 
 
Fig. 5.6 - Distribuţia verticală 
idealizată a tensiunii vaporilor de apă 
(e) într-o cultură de câmp cu înălţimea 
h = 1 m cu frunzişul situat în 
jumătatea superioară în funcţie de z/h 
(z - înălţimea deasupra suprafeţei 
pământului): (a) – ziua, (b) – noaptea 
(după Monteith şi Unsworth, 1990) 

 
Cunoaşterea ET prezintă 

importanţă practică pentru că ajută la 
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evaluarea cantităţilor de apă necesară pentru irigaţii. 
Vântul. Stratul vegetal ierbos constituie şi un obstacol în calea curenţilor de aer, 

influenţând fenomenul amestecului turbulent şi profilele vântului din stratul vegetal. 
Pentru vegetaţia ierboasă, reprezentată, de exemplu, de o cultură cerealieră care creşte la 

o înălţime h (h = 1 m), având cea mai mare parte a învelişului vegetal situat între h/2 şi h, 
prezintă o distribuţie verticală a vitezei vântului asemănătoare, atât în cursul zilei cât şi al nopţii 
(fig. 5.7). 

Profilurile din această figură arată o creştere treptată a vitezei vântului cu înălţimea (z), 
minimul înregistrându-se pe suprafaţa solului. Curba punctată reprezintă extrapolarea relaţiei 
logaritmice dintre viteza vântului deasupra învelişului vegetal şi unele caracteristici liniare 
(înălţimea) ale elementelor suprafeţei. 

 
Fig. 5.7 – Distribuţia verticală idealizată a vitezei 
vântului (v) într-o cultură de câmp care creşte la o 
înălţime h = 1 m cu frunzişul situat în jumătatea 
superioară, reprezentată în funcţie de z/h (z – 
înălţimea deasupra suprafeţei pământului): (a) – 
ziua, (b) – noaptea (după Monteith şi Unsworth, 
1990). 
 

În fig. 5.8 este prezentat felul în care talia 
unei culturi poate induce unele influenţe asupra 

vitezei vântului deasupra culturii respective şi înlocuirea suprafeţei active (a cărei suprafaţă 
superioară este presupusă uniformă). 

 
Ca urmare a frecării mai mari exercitată de zona de cultură cerealieră în raport cu zona 

ierboasă, se produc micşorări ale vitezei straturilor de aer de deasupra vegetaţiei respective. 
Decelerările apar întrucât masele de aer trec de la o deplasare pe o suprafaţă netedă la una ce 
prezintă un anumit grad de rugozitate. Măsurătorile făcute pentru o cultură cerealieră cu 
înălţimea de 55 cm au arătat că zona de calm se poate întinde până la 50 cm deasupra lanului în 
condiţii de vânt slab (1 m/s) şi până la 
20 – 30 cm, dacă vântul are 2 – 3 m/s. 
 
Fig. 5.8 – Distribuţia pe verticală a 
vitezei vântului: (a) – deasupra ierbii 
scurte (z = 0,8 cm) şi (b) – deasupra 
unei culturi mai înalte (z = 115 cm), 
când viteza vântului este de 5 m/s la 4 
m deasupra solului (după Monteith şi 
Unsworth, 1990). 
 

Studierea profilurilor vitezelor 
de vânt în interiorul vegetaţiei ierbose 
este complexă şi, de aceea, este dificil de realizat. 

Valorile caracteristice ale topoclimatului unei culturi pot fi modificate antropic prin 
natura culturilor alese spre cultivare, desimea lor şi tehnicile de întreţinere. 
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5.4 Topoclima microreliefului 
 
Topoclima este influenţată de configuraţia terenului, de diferitele sale caracteristici 

fizico-geografice locale. Suprafaţa subiacentă activă este arareori plană şi omogenă, ea 
prezentând numeroase neregularităţi ale terenului care imprimă influenţe specifice 
caracteristicilor topoclimatului. Se constată că, spre deosebire de influenţa macroreliefului asupra 
procesului de formare a climei, în care rolul principal revine înălţimii şi orientării acestuia faţă de 
direcţia de deplasare a maselor de aer, influenţa microreliefului asupra topoclimei se manifestă în 
special prin deosebirile de expoziţie faţă de punctele cardinale şi prin forma de relief 
(Dragomirescu şi Enache, 1998). 

În cele ce urmează sunt prezentate influenţele topoclimatice induse de o formă de relief 
pozitivă (un deal) şi o formă de relief negativă (o vale). 

1). Topoclima unui deal, de formă conică cu aceeaşi înclinare a pantelor în toate 
direcţiile. Pentru latitudinile ţării noastre se constată că radiaţia solară este repartizată diferit ca 
urmare a poziţiei diferite a Soarelui în raport cu pantele dealului (fig. 5.9, 1). Cele mai mari 
valori se înregistrează pe partea sudică, iar cele mai mici valori pe partea nordică a dealului. 
Noaptea, radiaţia terestră este aceeaşi pe toate părţile dealului, ceea ce face ca deosebirile 
topoclimatice să fie mai puţin observabile pe diversele pante ale dealului. 

Ziua, orientarea pantelor faţă de punctele cardinale modifică regimul parametrilor 
topoclimatici. Astfel, deşi fluxul radiaţiei solare se repartizează simetric faţă de meridianul 
locului, pe pantele estice şi vestice, totuşi distribuţia temperaturii solului şi aerului este 
asimetrică (fig. 5.9, 2), ca urmare a influenţei produsă de prezenţa apei şi inerţiei termice a 
solului. Astfel, dimineaţa, razele Soarelui cad cu diferite înclinări pe pantele estice pe un sol rece 
şi umezit de roua depusă în timpul nopţii. Ca urmare, suprafaţa solului se va încălzi mai puţin 
deoarece o parte din energia termică acumulată de sol din partea energiei solare se va consuma 
pentru evaporarea apei. În schimb, după-amiaza, deşi cantitatea de energie recepţionată de solul 
pantelor vestice este aceeaşi cu cea recepţionată pe pantele estice, totuşi se vor produce încălziri 
mai mari ale pantelor vestice, pentru că solul acestora a fost în prealabil uscat şi încălzit în timpul 
zilei prin contactul cu aerul cald. Din aceste considerente sectorul cu temperaturile maxime ale 
dealului este orientat spre sud-vest, iar cel mai rece spre nord-est. 

 
Fig. 5.9 – Repartiţia radiaţiei 
solare (1), temperaturii 
maxime a aerului (2) şi 
temperaturii minime a aerului 
(3) în jurul unui deal (după 
Dragomirescu şi Enache, 
1998) 
 

În cursul nopţii, răcirile 
radiative ale suprafeţei active a 
pantelor determină scăderi ale 
temperaturii solului şi aerului. 

Aerul mai rece, devenind mai greu decât aerul înconjurător, mai cald al atmosferei libere, 
alunecă spre baza dealului. În consecinţă, izotermele nu numai că vor înconjura dealul 
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asemănător curbelor de nivel, dar vor prezenta o repartiţie în care temperaturile minime cele mai 
ridicate se vor situa spre vârful dealului, iar cel mai mici spre baza formei de relief (fig. 5.9, 3). 

Aceste deosebiri între pante sunt mai pronunţate în condiţii de vreme frumoasă, senin şi 
calm, decât pe o vreme cu cer acoperit şi vântoasă. 

În anumite situaţii, deosebirile termice dintre diferitele pante sau versanţi pot fi atât de 
pronunţate, încât ele să se observe chiar şi prin modul de distribuţie şi stratificare a vegetaţiei în 
jurul dealului. Astfel, plantele iubitoare de căldură se vor dezvolta cu precădere în partea 
superioară a pantelor sud-vestice, în timp ce vegetaţia adaptată la temperaturi scăzute va creşte în 
partea inferioară, dinspre nord-est (Dragomirescu şi Enache, 1998). 

Vântul suferă influenţe la interacţiunea cu dealul în sensul că se constată devieri ale 
curenţilor de aer (fig. 4.10, 1). Mai exact, se constată o apropiere a liniilor de curent în faţa 
dealului, la partea superioară şi pe părţile laterale unde viteza vântului va fi maximă. În schimb, 
faţă de direcţia vântului, în spatele dealului se formează o zonă de calm, cu viteze minime (aşa-
numita zonă de „umbră aerodinamică”) sau îşi pot face apariţia contracurenţi. 

Precipitaţiile prezintă o repartiţie care este dependentă de circulaţia aerului în jurul şi 
deasupra dealului (fig. 5.10, 2). Distribuţia cantităţilor de precipitaţii este inversă în raport cu 
intensitatea vântului. Astfel, în zonele laterale din faţa dealului faţă de direcţia vântului se 
constată o spulberare şi un transport intens al picăturilor de apă şi a fulgilor de zăpadă care 
împiedică acumularea lor. 
 

Dimpotrivă, în părţile laterale din spate ale dealului, mai adăpostite faţă de vânt, se 
observă o depunere mai mare a acestora. Se mai poate remarca cu acest prilej faptul că, acest tip 
de repartiţie este opus celui produs de macrorelief, pentru care cantităţile maxime de precipitaţii 
se înregistrează pe pantele expuse 
vântului, iar cele minime pe părţile 
adăpostite. 
 
Fig. 5.10 – Repartiţia vântului (1) şi 
precipitaţiilor (2) în jurul unui deal 
(după Dragomirescu şi Enache, 1998) 

2). Topoclimatul unei văi, se 
deosebeşte semnificativ de cel descris 
anterior, în special în anotimpurile 
extreme. Însoririle acestor forme de 
relief au un regim diferit faţă de zonele 
degajate şi depind de orientarea văii faţă de punctele cardinale. Sub aspect termic, în cursul 
nopţilor de vară, aerul răcit de deasupra pantelor înconjurătoare se acumulează şi stagnează pe 
fundul văii, determinând amplitudini diurne şi anuale mai mari ale temperaturii aerului. Iarna, 
fenomenul de coborâre a maselor reci de aer se repetă, determinând temperaturi minime în 
concavitate, iar inversiunile termice pot dura uneori zile în şir. În anotimpurile de tranziţie adesea 
se pot produce, de asemenea, îngheţuri 
timpurii de toamnă şi târzii de 
primăvară (fig. 5.11). 
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Fig. 5.11 – Distribuţia temperaturii aerului într-o vale (după Berbecel şi Neacşa, 1966) 
 

Pe văi predomină calmul şi vânturile slabe ceea explică frecvenţa mai mare de  producere 
a îngheţurilor timpurii de toamnă şi târzii de primăvară şi a inversiunilor termice. Totodată, în 
timpul iernii este favorizată acumularea unor cantităţi mari de zăpadă, iar în perioada caldă a 
anului este colectată apă din precipitaţii şi scurgeri. 

 
5.5 Microclimatul serelor şi solariilor 
 
O situaţie aparte o reprezintă crearea condiţiilor de interior necesare pentru dezvoltarea 

plantelor (solarii, sere, răsadniţe) şi animalelor (adăposturi specializate) în sistem intensiv. 
Microclimatul acestor spaţii sau zone închise este unul aparte, în care compoziţia aerului, 
regimul radiativ, termic şi al umidităţii aerului, în principal, este diferit de cel din zonele 
învecinate, de unde şi numele de “efect de seră” dat spaţiilor sau situaţiilor în care se manifestă, 
mai ales prin temperaturi şi umidităţi crescute în raport cu exteriorul. 

În sistemele de sere (încălzite sau neîncălzite) şi solarii condiţiile microclimatice şi 
coeficientul de folosire depinde de o serie de factori (cu pondere inegală a duratei şi intensităţii 
de manifestare) care acţionează integrat şi interdependent printre care se menţionează: 
proprietăţile fizice şi chimice ale solului, radiaţia solară, compoziţia aerului, temperatura şi 
umiditatea aerului, regimul hidric, sistemul de încălzire, ventilaţia, proprietăţile materialelor de 
acoperire, construcţie şi umbrire folosite, orientarea faţă de punctele cardinale, dimensiunile şi 
forma construcţiei, proprietăţile fizice ale elementelor constructive, înclinarea acoperişului, 
frecvenţa vântului dominant şi altele. 

Astfel, în sere, trebuie să se ţină seama de faptul că radiaţia solară este diminuată întrucât 
reflexia şi absorbţia sunt micşorate cu 21 – 35 %, valori procentuale care pot să crească în funcţie 
de anotimp, orientarea şi arhitectura serelor, geografia zonei, depunerile de praf etc. Se apreciază 
că, în condiţii de seră, în sezonul rece, se impune depăşirea valorii de 100 Wh/m2 necesară 
compensării fotosintezei. De aceea, pentru a permite condiţii bune de iluminare a serelor în lunile 
deficitare, se recomandă orientarea acestora pe direcţia est-vest (o seră orientată est-vest poate 
primi în a doua decadă a lunii ianuarie cu 21 % mai multă lumină decât sera orientată nord-sud) 
şi unghiuri optime ale pantei acoperişurilor. În schimb, din a treia decadă a lunii martie sera 
orientată nord-sud acumulează mai multă lumină decât sera orientată est-vest şi îşi menţine acest 
avantaj în tot cursul verii (Mănescu şi alţii, 1977). Ca urmare, în lunile cu iluminare intensă se 
impune umbrirea serei, prin cretizare, stropire cu emulsie de praf de cretă, var, argilă sau humă, 
acoperirea cu folii absorbante etc. (Dragomirescu şi Enache, 1998). La proiectarea serei se 
impune respectarea unor condiţii ce decurg din bilanţul radiativ, relieful terenului, frecvenţa 
vântului dominant, cantităţile de zăpadă care cad în zonă, pierderile energetice ale sistemului şi 
altele. 

În funcţie de disponibilităţile economico-financiare existente se poate face apel la 
iluminarea artificială în vederea obţinerii unor producţii timpurii (cu 15 – 20 de zile) şi în 
cantitate mai mare (20 – 30 %). Acest tip de iluminare se poate folosi, de exemplu, pentru a 
produce răsaduri în perioada noiembrie – ianuarie (atunci când intensitatea luminii este mică), 
prin asigurarea unei iluminări de 3000 – 5000 lx, pe o durată de 4 – 5 ore/zi, timp de 20 – 30 de 
zile de la răsărire. 

Regimul termic al solului şi aerului din sere (pe orizontala şi verticala spaţiului cultivat) 
trebuie să fie astfel încât, în funcţie de speciile de plante crescute, să li se asigure condiţiile 
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optime pentru fiecare din fazele de vegetaţie, rezultate fie din sistemul de încălzire, fie prin 
combinaţia dintre acest sistem şi regimul radiativ care pătrunde în interior. In afară de regimul 
diurn şi anual al radiaţiei solare şi nebulozităţii (într-o zi senină radiaţia solară poate determina o 
creştere de circa 40 % a temperaturii aerului din seră în comparaţie cu o zi acoperită) şi tipul de 
încălzire a serelor, urmărirea programată a temperaturii aerului şi bilanţul termic din interior sunt 
dependenţi de mărimea serei (volumul de aer cuprins în interior), materialele cu care este 
acoperită sera, orientarea acestora faţă punctele cardinale, condiţiile de ventilare, modalitatea de 
încălzire, repartizarea şi amplasarea conductelor încălzitoare, regimul termic şi eolian din 
exteriorul serei etc. 

Umiditatea aerului se menţine, în general, relativ constantă (mai ales în perioada rece a 
anului), mai ridicată decât în atmosfera liberă şi cu o evoluţie diurnă şi anuală în corelaţie cu cea 
a radiaţiei solare şi a temperaturii aerului. In serele acoperite cu materiale plastice, umiditatea 
aerului este mai mare decât în cele acoperite cu sticlă. Regimul higrometric şi evapotranspiraţia 
depind şi de alţi factori precum: frecvenţa udărilor, sistemul de aerisire şi ventilare. 

Un alt fenomen care îşi face apariţia în sere este şi condensarea vaporilor de apă, mai ales 
pe materiale plastice (polietilenă, policlorura de vinil). Condensarea apei sub formă de picături 
de diferite dimensiuni, care pot duce la formarea unui strat (film) de apă pe suprafeţele 
respective, poate avea atât efecte pozitive (menţinerea unei umezeli ridicate în aer şi sol) cât şi 
negative (diminuarea schimburilor radiative şi termice, producerea de arsuri ale plantelor, prin 
căderea picăturilor pe frunzele acestora). 

De subliniat importanţa proprietăţilor fotometrice şi fotoselective a materialelor folosite 
la acoperirea serelor şi solariilor. Deoarece materialele transparente colorate permit o trecere 
selectivă a radiaţiilor solare pentru anumite lungimi de undă, s-a pus la punct o tehnologie a 
creşterii plantelor în aceste condiţii, întrucât s-au observat modificări ale ciclului biologic, mai 
ales al fazei de fructificare, ceea ce a permis obţinerea unor recolte mai timpurii şi chiar mai 
ridicate. Astfel, de exemplu, s-a constatat că plantele de tomate crescute sub o peliculă colorată 
în albastru şi roşu au avut o creştere vegetativă mai accentuată. La pelicula albastră creşterea a 
început imediat după plantare, iar sub pelicula roşie creşterea a început la 30 de zile după 
plantare (Mănescu şi alţii, 1977). 

Asigurarea şi adaptarea condiţiilor microclimatice din sere se va face în conformitate cu 
cerinţele fiecărei culturi în parte şi condiţiile climatice ale regiunii unde sunt amplasate. Întrucât 
această problematică este deosebit de complexă, supusă unui permanent proces de evoluţie 
tehnologică, iar generalizările sunt mai greu de făcut, ea trebuie tratată separat, individualizat şi, 
de aceea, nu face obiectul acestei cărţi. 

 
5.6 Clima României 
 
Teritoriul României este situat în partea sud-estică a Europei, la jumătatea distanţei dintre 

ecuator şi pol, între meridianele de 20 015 ‘ 44’’ longitudine estică şi 29 0 41‘ 24’’ E şi între 
paralelele geografice de 43 0 37 ‘ 07’’ latitudine nordică şi 48 0 15 ‘ 06 ’’ N şi are o suprafaţă de 
238.391 km2. În raport cu marginile continentului european România se află la circa 1800 km de 
Oceanul Atlantic, 900 km de Marea Baltică, 900 km de Marea Mediterană şi 450 km de Marea 
Adriatică. 

Clima României este rezultatul aşezării teritoriului între aceste coordonate geografice (cu 
o extindere longitudinală de circa 9 0 şi o extindere latitudinală de circa 4 0), care, sub aspect 
climatic, aparţin zonei temperate, dar şi interacţiunii factorilor genetici ai climei din această 
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regiune a globului terestru. În consecinţă, clima României va fi una specifică continentalităţii de 
tip central european şi cu o circulaţie a aerului troposferic predominant vestică (inclusiv nord-
vestică şi sud-vestică), mai exact climă temperat-continentală de tranziţie (Ion-Bordei şi 
Taulescu, 2008). 

Majoritatea climatologilor disting patru sectoare climatice şi anume: sectorul I - cu climă 
continental-moderată (partea vestică a teritoriului ţării noastre şi în interiorul arcului carpatic), 
sectorul II - cu climă continentală (la sud şi est faţă de exteriorul arcului carpatic), sectorul III - 
cu climă de litoral marin (în lungul ţărmului Mării Negre) şi sectorul IV - cu climă de munte (în 
Munţii Carpaţi). În aceste sectoare au fost identificate alte subunităţi taxonomice (subsectoare, 
ţinuturi, subţinuturi, districte şi chiar nuanţe climatice). S. Ciulache (2003) consideră că pe 
teritoriul ţării noastre se manifestă trei tipuri climatice: climatul temperat de tranziţie (în 
majoritatea teritoriului), climatul temperat semiarid (în Dobrogea) şi climatul munţilor înalţi din 
zona temperată (pe culmile cele mai înalte ale Carpaţilor). 

Clasificarea climatelor României se mai poate face şi în raport cu structura verticală a 
maselor de aer, poziţia în spaţiu a sistemelor frontale, oscilaţia nivelului de condensare şi sub 
influenţa particularităţilor specifice unităţilor de relief. Din acest punct de vedere se realizează o 
etajare climatică pentru cele trei trepte de relief: clima câmpiilor, clima dealurilor şi clima 
munţilor. Fiecare dintre aceste etaje climatice prezintă mai multe ţinuturi în funcţie de 
particularităţile meteorologice şi climatice ce se dezvoltă specific în fiecare din arealele fizico-
geografice respective. 

Radiaţia solară. Cunoaşterea caracteristicilor regimului şi distribuţiei energiei radiante 
solare, componentelor sale şi ale bilanţului radiativ şi caloric permite evaluarea potenţialului 
resurselor de energie solară din teritoriu, explicarea repartiţiei vegetaţiei şi contribuie la 
valorificarea practică a acestei energii într-o serie de aplicaţii. 

În zona de sud-vest a ţării (Timişoara, Craiova, Deva) se observă valori mai mici ale 
densităţii fluxului radiaţiei solare directe decât în restul teritoriului, mai ales vara (sub 700 W·m-2 
la orele amiezii, pe suprafaţă normală), ca urmare a variabilităţii condiţiilor meteo-climatice care 
perturbă proprietăţile optice ale atmosferei.  

Radiaţia solară directă.Variaţia diurnă se distinge printr-un maxim situat în momentul 
trecerii Soarelui la meridianul locului (amiaza adevărată) ale cărui valori se modifică în cursul 
anului. Cele mai mici valori ale densităţii fluxului radiaţiei solare directe se observă în ziua 
solstiţiului de iarnă când, la amiază, se înregistrează 426 W·m-2 la Timişoara şi 621 W·m-2 la 
Constanţa. Cele mai mari valori se înregistrează la amiază  în ziua solstiţiului de vară (de 
exemplu, 670 W·m-2 la Deva şi 796 W·m-2 la Iaşi), iar cele mai mici la extremităţile zilei (orele 
6, 18), cu valori cuprinse între 265 şi 475 W·m-2. 

Variaţia anuală se remarcă prin valori medii minime în lunile de iarnă (în decembrie – 
luna solstiţiului de iarnă, la ora 12, radiaţia solară directă oscilează între 400 şi 600 W·m-2), în 
timp ce valorile medii anuale cele mai mari se observă în lunile de vară când Soarele este cel mai 
sus pe bolta cerească (în iunie - luna solstiţiului de vară, la amiază, se înregistrează valori de 
ordinul a 700 W·m-2). 

Distribuţia cu altitudinea indică, după cum este de aşteptat, o creştere a valorilor 
intensităţii radiaţiei solare directe, întrucât, odată cu creşterea înălţimii creşte gradul de 
transparenţă al atmosferei (se micşorează opacitatea ei) şi se scurtează drumul parcurs de razele 
solare în atmosferă. Gradienţii radiativi verticali sunt de circa 10 – 20 W·m-2 în funcţie de 
momentul din zi (unghiul de înălţime al Soarelui), altitudine şi condiţiile locale. 
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Radiaţia solară difuză. Variaţia diurnă a radiaţiei solare difuze se caracterizează printr-o 
simplă oscilaţie cu un maxim în jurul amiezii, aspect menţinut tot timpul anului. Astfel, în acest 
moment al zilei valorile medii multianuale ale densităţii fluxului radiaţiei solare difuze sunt iarna 
(decembrie) de 105 W·m-2 la Galaţi şi 126 W·m-2 la Cluj-Napoca, iar vara (iunie) sunt în jurul 
valorii de 300 W·m-2 pentru toate cele 9 staţii actinometrice din ţară. Desigur, la celelalte 
momente ale zilei valorile medii sunt mai mici, în funcţie de valoarea unghiul de înălţime a 
Soarelui deasupra orizontului (sub 100 W·m-2 la extremităţile zilei, în luna iunie. 

Variaţia anuală a radiaţiei difuze se distinge tot printr-o simplă oscilaţie, cu un minim în 
iarna (decembrie), cu valori medii cuprinse între 105 şi 137 W·m-2 şi un maxim vara (mai – 
iunie), cu valori medii situate între 258 W·m-2 la Constanţa şi 363 W·m-2 la Poiana Braşov. 

Radiaţia solară globală. Variaţia diurnă a radiaţiei globale se caracterizează printr-o 
simplă oscilaţie cu un maxim la orele amiezii adevărate şi valori minime la extremităţile zilei (în 
dependenţă cu evoluţia unghiului de înălţime al Soarelui deasupra orizontului). În luna 
decembrie valorile maxime ale densităţii fluxului radiaţiei solare globale sunt sub 200 W·m-2 la 
majoritatea staţiilor actinometrice (excepţie face staţia de al Poiana Braşov, situată la peste 1000 
m altitudine, cu o valoare medie a intensităţii radiaţiei de 258 W·m-2). În cursul verii (iunie) 
valorile maxime de la ora 12 sunt în toate sub 750 W·m-2 (740 W·m-2 – Bucureşti, 726 W·m-2 - 
Craiova), excepţie făcând Constanţa cu o valoare medie de 803 W·m-2. Valorile minime, 
înregistrate la orele 6 şi 18, oscilează vara între 122 W·m-2 (Galaţi, ora 18) şi 161 W·m-2 (la mai 
multe staţii, printre care Cluj-Napoca, ora 6 şi 18; Bucureşti, ora 6; Constanţa, ora 6). 

Variaţia anuală a radiaţiei globale prezintă aceeaşi evoluţie caracterizată de un maxim în 
cursul unei luni de vară şi un minim într-o lună de iarnă, pentru toate orele de observaţie. Astfel, 
de exemplu, în iulie la ora 12 valorile medii ale radiaţiei solare globale (indiferent de 
nebulozitate) sunt cuprinse între 691 W·m-2 la Cluj-Napoca şi 831 W·m-2 la Constanţa. Iarna 
(decembrie), la amiază, valorile medii sunt de ordinul a 200 W·m-2 (A.N.M., 2008). 

Iluminarea. Iluminarea naturală este un parametru care se defineşte prin fluxul luminos 
care cade perpendicular pe unitatea de suprafaţă. Ea se măsoară în lucşi (1 lx = 1 lm/m2) şi 
permite aprecierea efectului luminos al radiaţii asupra ochiului uman. 

Evoluţiile periodice (diurnă şi anuală) ale iluminării naturale înregistrată pe o suprafaţă 
orizontală se aseamănă cu cele ale radiaţiei globale şi depind de unghiul de înălţime a Soarelui 
deasupra orizontului şi de gradul de acoperire a cerului cu nori. 

Variaţia diurnă a iluminării se caracterizează prin valori medii multianuale maxime la 
orele amiezii, iar cele minime se constată în momentele extreme ale zilei. Datele de la staţiile 
radiometrice din România arată că la ora 12 cele mai mici valori maxime se înregistrează în 
decembrie, cu valori cuprinse între 840 lx (Constanţa) şi 1330 lx (Galaţi), iar cele mai mari valori 
maxime se înregistrează în iunie, cu valori cuprinse 5600 lx (Timişoara) şi 6590 lx (Galaţi). 
Valorile medii minime de la orele extreme ale zilei înregistrate în luna iunie au oscilat între 700 
lx (la Constanţa, ora 18) şi 1800 lx (la Cluj, ora 18. 

Bilanţul radiativ. Variaţia diurnă a bilanţului radiativ este specifică latitudinilor 
temperate şi se caracterizează printr-o simplă oscilaţie, cu un maxim în momentul trecerii 
Soarelui la meridianul locului (amiaza adevărată) şi un minim în cursul nopţii. 

Variaţia anuală a iluminării naturale la staţiile actinometrice din România se prezintă sub 
forma unei simple oscilaţii, cu un minim iarna (decembrie) şi un maxim într-una din lunile de 
vară (iunie – iulie). 

Variaţia diurnă a bilanţului radiativ este specifică latitudinilor temperate şi se 
caracterizează printr-o simplă oscilaţie, cu un maxim în momentul trecerii Soarelui la meridianul 
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locului (amiaza adevărată) şi un minim în cursul nopţii. Variaţia anuală are o evoluţia specifică 
latitudinilor medii şi se distinge printr-un minim iarna (decembrie) şi un maxim vara (în lunile 
iunie sau iulie), în vecinătatea solstiţiului de vară. 

Durata de strălucire a Soarelui reprezintă intervalul de timp corespunzător prezenţei 
discului solar pe bolta cerească (se măsoară în ore şi zecimi de oră). Valorile acestui parametru 
depind de durata astronomică a zilei (geometria Pământ – Soare) şi de regimul nebulozităţii 
(dependent de circulaţia atmosferică). 

Durata de strălucire a Soarelui reprezintă intervalul de timp corespunzător prezenţei 
discului solar pe bolta cerească (se măsoară în ore şi zecimi de oră). Valorile acestui parametru 
depind de durata astronomică a zilei (geometria Pământ – Soare) şi de regimul nebulozităţii 
(dependent de circulaţia atmosferică). 

În general, pentru teritoriul României variaţia anuală indică o simplă oscilaţie cu un 
maxim în iulie (cu excepţia zonei montane, cu maximul în august) care depăşeşte valoarea de 
300 de ore (în Dobrogea, Câmpia Română, jumătatea sudică a Podişului Getic şi în extremitatea 
vestică a Câmpiei de Vest) şi un minim în decembrie, cu valori de 40 – 50 de ore (partea nordică 
a Câmpiei de Vest şi Depresiunea Transilvaniei). Deşi luna iunie are cele mai lungi zile, totuşi, 
din cauza nebulozităţii accentuate a acestei luni, maximul duratei de strălucire a Soarelui este 
deplasat în iulie sau august, când, deşi zilele sunt mai scurte, nebulozitatea este mai redusă. 

Suma anuală a duratei de strălucire a Soarelui cea mai mare din România este pe litoralul 
Mării Negre cu o valoare de peste 2300 de ore. Valorile cuprinse între 2200 şi 2300 de ore se 
înregistrează în Dobrogea, partea centrală şi de vest a Câmpiei Române şi în estul Bărăganului, 
ceea ce reprezintă 51,2 % din durata posibilă. În restul ţării procentul este sub 50 %. Valori mai 
mari de 2000 de ore anual se înregistrează în Câmpia de Vest şi Subcarpaţii de Curbură şi getici, 
precum şi în Podişul Moldovei. Cele mai mici valori anuale, sub 1600 de ore, se constată în 
zonele montane, la altitudini de peste 2500 m, unde sunt mai numeroase zilele cu ceaţă şi cer 
acoperit. 

Temperatura solului. Cele mai mari valori (înregistrate la observaţia de la ora 13) s-au 
constatat în anotimpul cald în luna iulie, când temperaturile medii au depăşit 40 0C, în vestul 
Câmpiei Olteniei (47,9 0C la Calafat), dar cu valori de peste 30 0C în numeroase zone agricole 
din ţară, inclusiv în depresiunile intramontane. 

Cele mai mici valori (înregistrate la observaţia de la ora 7) s-au constatat în anotimpul 
rece în luna ianuarie, când temperaturile medii ale suprafeţei solului au prezentat valori sub -10 
0C (-10,4 0C la Joseni). Desigur, este de presupus că, că valorile extreme ale temperaturii 
suprafeţei solului sunt mai mari întrucât momentele lor de producere nu corespund cu termenele 
de observaţie standardizate. 

Regimul anual al temperaturii suprafeţei solului indică o distribuţie cu valori maxime (≥ 
13 0C)  pentru zonele din estul şi sudul Dobrogei, sudul Bărăganului, centrul şi vestul Câmpiei 
Române. Cele mai mici valori medii anuale se înregistrează în Podişul Sucevei, în Depresiunea 
Petroşani (≤ 9 0C) şi, mai ales, în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei (≤ 8 0C). 

Variaţia anuală se caracterizează prin valori minime în ianuarie (care oscilează între -6 ÷ 
-9 0C în depresiunile intramontane ale Carpaţilor Orientali şi temperaturi pozitive pe o fâşie 
îngustă de câţiva kilometri de-a lungul litoralului Mării Negre) şi valori maxime în iulie (care 
oscilează între 22 – 26 0C în zonele de dealuri şi podiş şi peste 28 0C în sudul Olteniei, dar şi în 
sudul Câmpiei Române şi al Dobrogei, pe litoralul Mării Negre şi grindurile Deltei Dunării). 

Temperatura aerului. Repartiţia teritorială a temperaturilor medii normale anuale (făcută 
cu ajutorul izotermelor anuale) arată că ea depinde de acţiunea combinată a celor trei factori 
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genetici ai climei. Cele mai ridicate valori se înregistrează pe litoral, în Delta Dunării, sudul 
Dobrogei, pe o fâşie cu lăţime variabilă de-a lungul Dunării şi în sud-vestul Banatului, unde 
temperatura aerului depăşeşte puţin 11 0C.  

Odată cu deplasarea spre latitudini mai mari se constată o scădere a valorilor izotermelor 
în funcţie de relief. Astfel, izotermele de 10, 9 şi 8 0C străbat zonele de dealuri, podişuri şi unele 
depresiuni intramontane, parţial podişul Dobrogei de Nord, izoterma de 8 0C urmăreşte arcul 
Munţilor Carpaţi către altitudinea de 800 m, iar izoterma de 6 0C delimitează zona montană. În 
regiunile deluroase şi montane izotermele sunt mai dese, fapt care arată că gradienţii termici 
orizontali sunt mai mari în aceste regiuni decât în cele de câmpie. Cea mai mică valoare a 
temperaturii medii normale anuale se constată la Vârful Omu (-2,5 0C). 

În cea mai călduroasă lună a anului (iulie) variaţiile de temperatură de la o regiune la alta 
sunt mai pronunţate decât în ianuarie, cu deosebire în regiunea muntoasă. Cele mai mari valori 
medii se înregistrează în partea de sud a Câmpiei Române (Lunca Dunării), delimitată la nord de 
izotera de 23 0C (izoterele = izotermele din anotimpul cald). Valori termice medii de peste 22 0C 
se mai constată şi în partea estică a Luncii Dunării, Deltei Dunării şi litoralului Mării Negre. În 
vestul ţării valorile medii ale temperaturii aerului se situează puţin peste 21 0C, dar scad la 19 0C 
în partea de nord a Câmpiei de Vest şi în întreaga zonă a Dealurilor de Vest. În Podişul 
Transilvaniei temperatura medie este în jurul valorii de 20 0C în partea de vestică şi sub 18 0C în 
zona dealurilor periferice. În Podişul Moldovei se constată că izotera de 21 0C este situată în 
partea de sud şi sud-vest, iar spre nord-vest temperaturile scad sub 18 0C. Scăderea temperaturii 
aerului are loc nu numai odată cu creşterea latitudinii, ci şi cu creşterea altitudinii. De la 
altitudinea de 1000 m în sus temperatura medie normală din iulie coboară sub 15 0C, ajungând la 
Vârful Omu să fie de 5,4 0C. 

În general, izoterma de 10 0C este corespunzătoare limitei pădurii şi apare în nordul ţării 
la altitudini de 1700 – 1800 m, iar în Carpaţii Meridionali între 1850 – 1950 m. 

În ţara noastră cele mai mari amplitudini termice anuale se înregistrează în sudul Câmpiei 
Române (valori peste 25 0C), iar cele mai mici pe culmile muntoase (circa 16 0C).Aceste valori 
mari, precum şi diferenţa de numai 9 0C între acestea, arată contrastul însemnat dintre vară şi 
iarnă, respectiv caracterul continental pronunţat al climei din ţara noastră. În Câmpia de Vest 
amplitudinile termice sunt cu 1 – 3 0C mai mici decât în Câmpia Română, deşi altitudinile sunt 
asemănătoare. În schimb, în Depresiunea Transilvaniei şi în depresiunile intramontane din estul 
acesteia se înregistrează amplitudini de peste 23 0C, mai mari decât cele din Câmpia de Vest. În 
Podişul Getic, Podişul Moldovei şi zona subcarpatică (şi apoi în zona montană) valorile 
amplitudinii termice anuale scad, iniţial, treptat şi apoi accelerat cu altitudinea (16,1 0C la Vârful 
Omu). În Dobrogea se constată o scădere a amplitudinilor termice ca urmare a apropierii de 
bazinul acvatic al Mării Negre, cu rol de moderator al valorilor zilnice şi anuale ale acestui 
parametru. 

Cele mai ridicate temperaturi maxime absolute s-au înregistrat în Bărăgan şi în Câmpia 
Olteniei, în principal ca urmare a pătrunderii unor mase de aer tropical – continental, fierbinţi, în 
condiţii anticiclonice de vreme stabilă şi cer senin. Aceste valori s-au înregistrat preponderent 
înainte de 1961 şi s-au produs cu frecvenţa cea mai mare în luna iulie la majoritatea staţiilor 
meteorologice (la celelalte staţii în august). În România temperatura maximă absolută a fost de 
+44,5 0C şi s-a înregistrat în Bărăgan pe data de 10 august 1951 la staţia meteorologică de la Ion 
Sion, jud. Brăila. 

Cele mai coborâte temperaturi minime absolute s-au produs, în principal, sub influenţa 
directă a anticiclonului Est – European, în condiţiile invaziilor de aer rece continental de origine 
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siberiană şi a răcirilor radiative nocturne, cu frecvenţa cea mai mare în luna ianuarie. În România 
temperatura minimă absolută a fost de -38,5 0C şi s-a înregistrat la 25 ianuarie 1942 la staţia 
meteorologică de la Bod, jud. Braşov. 

Umiditatea aerului. Tensiunea (presiunea) vaporilor de apă depinde de regimul termic şi 
particularităţile fizico – geografice ale suprafeţei teritoriului României şi se modifică 
semnificativ cu altitudinea. 

Variaţia anuală a tensiunii vaporilor de apă se prezintă sub forma unei simple oscilaţii, 
asemănătoare variaţiei temperaturii aerului, cu un maxim într-o lună de vară (iulie) şi un minim 
într-o lună de iarnă (ianuarie). 

În ianuarie, cele mai mici valori medii lunare se înregistrează în regiunile muntoase, 
ajungând la circa 3 hPa la altitudini de peste 2000 m (2,4 hPa la Vârful Omu), iar valori mai mari 
se constată în Dobrogea, Luncile Dunării şi Câmpia de Vest (5,0 – 5,9 hPa). 

În iulie, cele mai mari valori medii lunare se observă în jumătatea estică a Deltei Dunării 
şi pe litoral (peste 20 hPa). Pentru cea mai mare parte a câmpiei din sudul ţării, Câmpia de Vest, 
sudul Transilvaniei şi Moldova, valorile tensiunii vaporilor sunt cuprinse între 16,0 – 18,0 hPa. 
La altitudini mai mari valorile scad treptat ajungând ca la peste 2000 m să se înregistreze sub 10 
hPa. 

Valorile medii normale anuale cele mai mari se constată pe litoral şi în Delta Dunării (în 
jurul valorii de 12 hPa), iar cele mai mici în zonele montane (6,0 – 6,5 hPa pentru altitudini de 
1800 – 2000 m, dar sub 5 hPa la Vârful Omu, la peste 2500 m înălţime). 

Distribuţia valorilor medii anuale ale umidităţii relative a aerului arată faptul că cele mai 
mari valori se înregistrează în estul Deltei Dunării (85 % la Sfântul Gheorghe) –influenţe 
datorate ariilor acvatice înconjurătoare, şi pe suprafeţe mai mici în regiunile montane (în jurul 
valorii de 84 %) – ca urmare a circulaţiei atmosferice. Cele mai mici valori (sub 76 %) se 
remarcă la poalele Subcarpaţilor de Curbură, în câmpiile piemontane ale Râmnicului şi Buzăului, 
Subcarpaţii Getici şi sudul Banatului (74 % la Râmnicu Sărat şi Râmnicu Vâlcea, 71 % la 
Oraviţa), ca urmare a manifestării frecvente a mişcărilor descendente ale aerului (fenomenul 
föhn). 

Variaţia diurnă a valorilor medii orare a umezelii relative a aerului indică un maxim în 
zori şi un minim în primele ore ale după-amiezii, cu unele deosebiri datorate condiţiilor locale 
diferite de la o regiune la alta. 

Într-o serie de aplicaţii practice (agricultură, sănătate publică etc.) prezintă importanţă şi 
cunoaşterea numărului de zile cu valori caracteristice ale umidităţii relative. Din această 
categorie fac parte situaţiile în care se urmăreşte stabilirea frecvenţei zilelor în care umezeala 
relativă depăşeşte anumite praguri valorice, cel mai adesea cazurile în care se înregistrează 
scăderi însemnate (valori mai mici sau egale cu 30 %) sau, dimpotrivă, creşteri neobişnuite 
(egale sau peste 80 %), la ora 13. 

În sezonul cald (intervalul aprilie – septembrie) se constată cele mai multe zile cu 
umidităţi scăzute ale aerului egale sau sub 30 %, la una din orele de observaţie. Astfel, frecvenţe 
de 10 – 20 de zile se înregistrează în zona centrală şi de est a Câmpiei Române, centrul şi vestul 
Dobrogei şi sud-vestul Banatului, iar pe arii restrânse chiar peste 20 de zile (la Roşiori de Vede, 
Alba Iulia – Sebeş). 

Repartiţia teritorială a numărului mediu anual de zile cu umiditate relativă mai mică sau 
egală cu 30 % la una din observaţii arată faptul că cele mai mari frecvenţe se întâlnesc în zona 
montană, ca urmare a diminuării evaporaţiei. Astfel, până la altitudinea de 1700 – 1800 m se 
înregistrează 15 – 20 de zile, iar la altitudini mai mari se depăşesc valori de 24 – 25 de zile (26,5 
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zile la Iezer). Frecvenţe relativ mari (10 – 15 zile) se mai constată şi în partea centrală şi estică a 
Câmpiei Române, din cauza predominării maselor de aer continental provenit din est. Cel mai 
mic număr mediu anual se constată în Delta Dunării şi pe litoral (2,3 zile la Constanţa). 

Numărul de zile cu umiditate relativă egală sau mai mare de 80 %, la ora 13, prezintă cele 
mai mari frecvenţe în semestrul rece al anului, cu valori de 20 – 24 de zile în zona muntoasă 
înaltă şi de 10 – 18 zile la câmpie. Valorile medii anuale indică faptul că cele mai mari frecvenţe 
se constată tot în zona montană (peste 250 de zile) şi pe litoral (131,7 zile la Constanţa), iar cele 
mai mici în zona de câmpie (între 65 şi 102 zile). 

Regimul nefic. Regimul nefic (referitor la nebulozitate) este un parametru climatic 
important întrucât influenţează bilanţul radiativ şi caloric, temperatura aerului şi regimul 
precipitaţiilor. 

Variaţia anuală a nebulozităţii totale se prezintă în regiunile de câmpie din România sub 
forma unei simple oscilaţii, cu un maxim în decembrie (6,8 – 7,7 zecimi) şi un minim în august 
(3,0 – 4,5 zecimi). Pe măsura creşterii altitudinii se constată apariţia unor maxime şi minime 
secundare. Astfel, de exemplu, în podişul Transilvaniei şi Maramureş se manifestă un maxim 
secundar în aprilie şi un minim secundar în martie, în timp ce în Subcarpaţii Getici maximul 
secundar se înregistrează în februarie – martie, iar minimul secundar în ianuarie. 

Variaţia diurnă a nebulozităţii totale prezintă o evoluţie dependentă de altitudine şi sezon. 
Astfel, pentru altitudini de până la 900 – 1000 m, în partea rece a anului (octombrie – martie), 
oscilaţia diurnă prezintă un maxim la ora 7 (7,3 – 8,0 zecimi) şi un minim la ora 19 (6,1 – 7,0 
zecimi). În partea caldă a anului (aprilie – septembrie) evoluţia diurnă a nebulozităţii totale este 
caracterizată printr-un maxim la ora 13 (5,0 – 6,5) şi un minim la ora 1 noaptea (2 - 4 zecimi pe 
litoral şi 3 – 5 zecimi în zonele de deal şi podiş). La altitudini de peste 1000 m, indiferent de 
anotimp, se constată o simplă oscilaţie diurnă, cu un maxim la ora 13 şi un minim la ora 1. 

Repartizarea valorilor medii anuale ale nebulozităţii totale evidenţiază deosebiri în 
funcţie de originea şi influenţa preponderentă a advecţiei diferitelor tipuri de mase de aer umed şi 
altitudine. Astfel, în Câmpia de Vest este resimţită influenţa ciclonilor mediteraneeni, în timp ce 
în zonele de deal şi podiş din Moldova se fac simţite influenţele datorate anticiclonului siberian, 
înregistrându-se aproximativ aceleaşi valori medii anuale ale nebulozităţii totale de 5,7 – 6,2 
zecimi. Totodată, versanţii care favorizează ascensiunea orografică a maselor de aer (cum sunt 
versanţii nordici ai Carpaţilor Meridionali, versanţii vestici ai Carpaţilor Occidentali şi Orientali) 
vor prezenta nebulozităţi mai mari decât ceilalţi. Mediile anuale ale nebulozităţii totale sunt mai 
mici la câmpie (5,2 – 5,6 zecimi în Câmpia Română) decât în regiunile muntoase (6,8 zecimi la 
Vârful Omu). Pe litoral şi în zona Deltei Dunării nebulozitatea este mică (5,0 – 5,4 zecimi) 
întrucât convecţia (mişcarea ascendentă) este relativ slabă, iar ţărmul jos al Mării Negre şi 
sistemul de brize din perioada caldă a anului favorizează mişcarea descendentă a aerului şi 
destrămarea sistemelor noroase. 

Distribuţia teritorială a valorilor medii anuale arată faptul că cele mai multe zile senine 
(peste 80  de zile) se constată în sudul Dobrogei şi în lungul Dunării (89,6 zile la Mangalia, 89,5 
zile la Bechet), iar cele mai puţine în estul Transilvaniei (23,1 zile la Topliţa). 

Precipitaţiilor atmosferice (regimul pluviometric). Regimul pluviometric este complex şi 
caracterizat printr-o mare variabilitate şi neuniformitate spaţio-temporală, în care, de exemplu, se 
remarcă deosebiri între sectorul vestic, aflat sub influenţa maselor de aer umed oceanic şi 
sectorul estic şi sud-estic prezentând un grad de continentalism mai ridicat. 

Valorile medii normale lunare şi anuale ale totalurilor cantităţilor de precipitaţii şi 
repartizarea lor teritorială arată faptul că, pentru majoritatea localităţilor, se înregistrează o 
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simplă oscilaţie cu un minim în februarie şi un maxim în iunie. Excepţie fac câteva zone 
restrânse situate în sudul Banatului, Olteniei şi litoralului Mării Negre unde, sub influenţa 
activităţii frontale a ciclonilor de origine mediteraneană, se manifestă o dublă oscilaţie prin 
apariţia unui maxim secundar în octombrie - noiembrie – decembrie şi un minim secundar la 
sfârşitul verii. 

Pentru cea mai mare parte a ţării, luna iunie este cea ploioasă, cele mai bogate cantităţi de 
precipitaţii înregistrându-se în partea de vest a ţării, pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali 
şi pe versanţii vestici ai Carpaţilor Orientali (192,5 mm la Stâna de Vale; 174,6 mm la Semenic; 
145, 6 mm la  Vârful Ţarcu; 165,2 mm la Iezer în Munţii Rodnei). Luna  februarie este cea mai 
săracă în precipitaţii, cele mai mici cantităţi de precipitaţii înregistrându-se în depresiunile 
intramontane adăpostite, mai ales cele din Carpaţii Orientali (17,8 mm la Joseni). În iunie cad 15 
– 17 % din cantitatea anuală de precipitaţii, în timp ce în februarie cad 4 – 5 % din cantitatea 
anuală. Acest tip de variaţie, denumit „al ploilor de vară”, este predominant pentru ţara noastră 
se mai întâlneşte un „tip mediteranean” localizat în sudul Olteniei şi un tip „de tranziţie” în sud-
vestul ţării şi pe litoral, în care mai apar câte un maxim şi un minim secundar. 

Repartizarea teritorială arată că cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au 
înregistrat în zonele montane (peste 2000 mm), apoi Transilvania şi Câmpia de Vest (1000 – 
1300 mm), Câmpia Română (950 – 1100 mm), Moldova (850 – 1000 mm), în timp ce în 
Dobrogea cantităţile maxime anuale nu au fost sub 700 mm. Cantităţile minime de precipitaţii 
anuale s-au înregistrat în zonele montane (700 – 800 mm), urmate de cele deluroase (600 – 700 
mm) şi cele de câmpie (200 – 500 mm). 

Analiza variabilităţii seculare a cantităţilor anuale de precipitaţii a scos în relief ani sau 
decenii apreciate ca fiind dominate de fenomenul de secetă sau, dimpotrivă, cu exces 
pluviometric. Astfel, pentru cea mai mare parte a teritoriului României, se consideră drept ani 
secetoşi anii: 1872 – 1874, 1894, 1896, 1904, 1907, 1917, 1920, 1924, 1929, 1934, 1942, 1945 
… 1948, 1950, 1953, 1961, 1983, 1986, 1990,1992, 1993, 1994 şi anul 2000, iar ca decenii 
secetoase: 1942 – 1951, 1983 – 1992. La cealaltă extremă, anii cu exces pluviometric au fost: 
1870 – 1872, 1884, 1887, 1897, 1912, 1915, 1919, 1941, 1944, 1969, 1970, 1975, 1991 – 1992, 
1997, iar ca decenii ploioase: 1876 – 1885, 1910 - 1919, 1932 – 1941, 1966 – 1975. 

Variaţia zilnică a cantităţii de precipitaţii prezintă, în cea mai mare parte a ţării, o dublă 
oscilaţie, cu un maxim dimineaţa, ca urmare a răcirii aerului prin radiaţie şi altul după amiaza, 
din cauza convecţiei termice. În semestrul rece al anului maximul principal este cel de radiaţie, 
iar în semestrul cald al anului maximul principal este cel de convecţie (Dragomirescu şi Enache, 
1998). 

Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore (alături de cantităţile maxime 
căzute în 48 şi 72 de ore) reprezintă un parametru care se încadrează în categoria hazardelor 
climatice şi care prezintă importanţă în aprecierea efectelor nefavorabile pe care le produce în 
diferite domenii de activitate. Pe teritoriul ţării se constată că cele mai mari valori medii se 
înregistrează în regiunile muntoase (de exemplu, 59,5 mm la Predeal). Valori apreciabile se mai 
observă şi în zona extracarpatică (57,9 mm la Iaşi; 57,5 mm la Câmpina; 48,2 mm la Bucureşti – 
Filaret). Cele mai reduse cantităţi medii de precipitaţii în 24 de ore (sub 40 mm) se semnalează în 
partea de vest a Podişului Transilvaniei, Câmpia de Vest şi chiar sub 35 mm în  estul Deltei 
Dunării. 

Cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore a fost de 690,6 mm şi s-a 
înregistrat la Letea (29 august 1924). Alte valori excepţionale s-au mai înregistrat, de exemplu, la 
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Drobeta – Turnu Severin (224 mm pe data de 12 iulie 1999), Sulina (219,2 mm, 29 august 1924) 
şi Galaţi (126,2 mm, 25 august 1977).  

Din datele existente rezultă că cea mai intensă ploaie a căzut la Curtea de Argeş pe data 
de 7 iulie 1889, când s-au măsurat 204,6 mm în 20 de minute (10,2 mm/min). 

Numărul mediu de zile consecutive fără precipitaţii din intervalul cald (aprilie – 
octombrie) prezintă o distribuţie teritorială variabilă, fiind cuprinsă pentru teritoriul naţional între 
trei şi zece zile (Geicu, 2002). 

Regimul nival. Regimul nival (referitor la stratul de zăpadă) este specific sezonului rece şi 
are în vedere observaţii şi date privitoare la gradul de acoperire a solului cu zăpadă, durata 
intervalului cu ninsoare (inclusiv datele primei şi ultimei ninsori) şi a intervalului cu strat de 
zăpadă, grosimea stratului de zăpadă şi densitatea stratului de zăpadă. 

Data primei ninsori este distribuită în teritoriu nu numai în funcţie de temperatura aerului, 
ci şi de altitudine, latitudine şi depărtarea faţă de Marea Neagră. Pentru intervalul de referinţă 
considerat (1961 – 2000), această dată medie este situată în intervalul 16.VIII (Vârful Omu) – 
23.XI (Drobeta Turnu-Severin). 

Data ultimei ninsori înregistrează o variaţie mare în teritoriu, în care cele mai timpurii 
ultime ninsori au loc în medie înainte de 20 III pe litoral, în Delta Dunării şi în sudul Dobrogei, 
în timp ce în zona montană data medie a celei mai târzii ultime ninsori este marcată de izocrona 
de 20 IV. Pe vârfurile muntoase cele mai înalte ultima ninsoare se produce spre mijlocul lunii 
iunie. 

Durata intervalului cu strat de zăpadă, calculată prin diferenţa dintre data apariţiei 
primului strat de zăpadă şi data dispariţiei ultimului strat de zăpadă, este inclusă în intervalul cu 
ninsoare. Durata medie, pentru perioada de referinţă considerată, variază între mai puţin de 75 de 
zile pe o fâşie îngustă în lungul litoralului (73 de zile la Constanţa), sub 100 de zile în sudul şi 
vestul ţării (84 de zile la Timişoara) şi peste 250 de zile în regiunile muntoase înalte (278 de zile 
la Vârful Omu). La Bucureşti – Băneasa durata medie a stratului de zăpadă este de 98 de zile. 

Numărul de zile cu strat de zăpadă prezintă o valoare medie anuală mai mică decât durata 
intervalului cu strat de zăpadă şi este cuprins între mai puţin de 20 de zile pe litoral şi în Delta 
Dunării (15,0 zile la Constanţa) şi peste 200 de zile în munţi la altitudini de peste 2000 m (219,8 
zile la Vârful Omu). 

Valori medii mai mici de 40 de zile se înregistrează în Bărăgan şi în cea mai mare parte a 
Câmpiei de Vest şi Dealurile de Vest (47,9 zile la Bucureşti – Băneasa; 29,2 zile la Timişoara). 
Numărul maxim anual de zile cu strat de zăpadă variază între 280 de zile la Vârful Omu şi 44 de 
zile la Constanţa (93 de zile la Bucureşti – Băneasa). În cursul anului cele mai multe zile cu strat 
de zăpadă se înregistrează în ianuarie (5,9 zile la Constanţa; 30,9 zile la Vârful Omu). 

Regimul baric. Regimul baric (presiunii atmosferice) de la nivelul suprafeţei terestre 
depinde, în principal, de centri barici, masele de aer şi circulaţia acestora, temperatura aerului, 
altitudine, vânt şi alţii. În general, variaţiile periodice şi neperiodice ale acestui parametru 
climatic sunt lente de la o zi la alta. 

Evoluţia în cursul anului indică o variaţie relativ mică a presiunii atmosferice, cele mai 
mari deosebiri constatându-se în distribuţia teritorială a acestui parametru cu altitudinea. Valorile 
medii anuale corespunzătoare perioadei de referinţă (1961 – 2000) indică faptul că cele mai mari 
presiuni atmosferice se înregistrează în zonele joase, pe litoral, în Delta şi Lunca Dunării (1016,9 
hPa la Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea; 1014,1 hPa la Giurgiu), iar cele mai mici pe culmile cele 
mai înalte ale munţilor (747,4 hPa la Vârful Omu). 
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De cele mai multe ori, evoluţia anuală este caracterizată printr-o simplă oscilaţie, cu un 
maxim în octombrie şi un minim în aprilie (la altitudini mari se produce o decalare de o lună –
două faţă de această evoluţie). La unele staţii din sudul ţării se constată că maximul barometric 
se înregistrează în ianuarie. 

Variaţiile diurne, deşi sunt mici, totuşi, pot să evidenţieze anumite particularităţi locale 
ale acestui parametru. Indiferent de altitudine şi anotimp, variaţia diurnă a presiunii atmosferice 
prezintă o dublă oscilaţie, cu un maxim principal între orele 9 – 11 şi unul secundar înainte sau 
după miezul nopţii, precum şi un minim principal după-amiaza (14 - 19) şi un minim secundar 
care apare după maximul secundar de la miezul nopţii, până spre ora 5 dimineaţa. Cele mai mici 
amplitudini diurne ale presiunii atmosferice se produc în ianuarie (0,8 hPa la Sulina, cu 
altitudinea de 3 m; 1,1 hPa la Bucureşti – Băneasa, cu altitudinea de 92 m; 0,7 hPa la Vârful 
Omu, cu altitudinea de 2504 m), iar cele mai mari în aprilie (0,8 hPa la Sulina; 1,7 hPa la 
Bucureşti –Băneasa; 1,0 hPa la Vârful Omu). 

Gradul de variabilitate a presiunii atmosferice mai poate fi apreciat şi prin intermediul 
valorilor extreme absolute. De exemplu, la Sulina, pe data de 24 ianuarie 1907 a fost înregistrată 
o valoare de 1059,4 mb (1mb = 1 hPa). 

Regimul eolian. Regimul vântului este variabil în timp şi spaţiu fiind dependent de 
activitatea centrilor barici de acţiune şi gradientul baric orizontal, care, la rândul său, este 
condiţionat de contrastul termic dintre diferitele regiuni şi de interacţiunea atmosferei cu factorii 
fizico-geografici locali. 

Regimul eolian din România este determinat atât de particularităţile circulaţiei generale a 
atmosferei, cât şi de cele ale suprafeţei subiacente active a ţării noastre, dintre care lanţului 
Munţilor Carpaţi îi revine un rol important. Ca urmare, regimul vântului este reprezentat prin 
vânturi dominante (legate de circulaţia generală atmosferică de la latitudini medii) şi prin vânturi 
locale (datorate perturbaţiilor introduse de depresiunile şi anticiclonii mobili şi factorilor locali, 
care, de altfel, modifică vânturile dominante). 

Frecvenţa şi viteza medie a vântului pe principalele direcţii reflectă faptul că circulaţia 
generală atmosferei deasupra ţării noastre este influenţată, vara, de vânturile oceanice de vest şi 
nord-vest (determinate de anticiclonul azoric), în timp ce iarna, predominante sunt vânturile 
continentale de nord-est şi nord (determinate de anticiclonul siberian). Astfel, pe vârfurile 
carpatice degajate vântul dominant este cel din sectorul vestic (SV, V, NV) a cărui frecvenţă 
totalizează, de exemplu, 59,5 % la Vârful Omu (2504 m), 61,0 % la Ceahlău Toaca (1897 m), 
60,3 % la Vlădeasa (1848 m). 

Curbura Carpaţilor este cea care imprimă o circulaţie nord-estică în partea de est a 
Câmpiei Române (de exemplu, la Urziceni frecvenţa pe această direcţie este de 32,9 % în 
februarie şi 21,0 % în iunie), în timp ce în zona centrală şi de sud predomină vânturile din 
direcţiile vest şi est. 

Viteza maximă a vântului variază în teritoriu pe o plajă largă de valori. Cele mai mari 
viteze maxime au depăşit 40 m/s la toate staţiile meteorologice montane amplasate pe terenuri 
degajate, în cea mai mare parte a Podişului Moldovei, în nordul Dobrogei şi pe litoral. Viteza 
maximă pe ţară s-a înregistrat la Vârful Omu şi are valoarea de 43,8 m/s (la înălţimea giruetei). 
Cele mai mici valori maxime nu au depăşit 20 m/s şi s-au înregistrat pe areale mai mici în 
Podişul Transilvaniei, depresiunile din Subcarpaţii Getici şi în depresiunile intramontane 
adăpostite. 

Particularităţile condiţiilor fizico-geografice locale determină anumite caracteristici 
circulaţiei vânturilor, ceea ce conduce la apariţia unor vânturi locale care se manifestă pe areale 
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restrânse. Dintre acestea se menţionează: Crivăţul, Nemira, Austrul, Coşava, Vântul Negru, 
Zefirul, Brizele, Föhnul şi altele 

 
Întrebări: 
1. Ce se înţelege prin noţiunea de climă ? 
2. Prin ce se deosebeşte clima de starea timpului ? 
3. Ce reprezintă topoclima (microclima) ? 
4. Care sunt principalele caracteristici ale topoclimei stratului de aer din vecinătatea 

solului având suprafaţa orizontală şi lipsită de vegetaţie ? 
5. Care sunt principalele caracteristici ale topoclimei stratului de aer din vecinătatea 

solului având suprafaţa acoperită cu vegetaţie ierboasă ? 
6. Care sunt principalele caracteristici ale topoclimei unui deal ? 
7. Care sunt principalele caracteristici ale topoclimei unei văi ? 
8. Care sunt principalele caracteristici ale microclimatului unei sere ? 
9. Care sunt temperaturile absolute ale aerului înregistrate în România ? 
10. Care a fost cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore în ţara noastră ? 
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