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Introducere
Factorii antropici de poluare a
aerului, în ultimele decenii, depăşesc după amploare pe cei naturali,
purtînd un caracter global. Emisiile în
atmosferă a nocivelor dăunătoare nu
numai că distrug natura vie, afectează în mod negativ sănătatea umană,
dar, de asemenea, sunt potenţiali de
a modifica însăşi proprietăţile atmosferei, ceea ce conduce la consecinţe ecologice şi climatice nefaste.
În calitate de surse antropogene
puternice, care acţionează negativ
asupra calităţii aerului în republică,
sunt transportul auto şi întreprinderile de termoficare. În anul 2007,
ponderea emisiilor poluante de la
transportul auto în volumul total de
poluanţi din aerul atmosferic în republică a constituit 89,1%, respectiv
în oraşele: Chişinău – 95,6%; Bălţi
– 92,5%; Soroca – 75,2%; Edineţ –
72,9%; Cahul – 69,3% [1]. Gazele
de eşapament ale autovehiculelor
conţin aproximativ 280 de componente dăunătoare.
În anul 2007 volumul emisiilor
de la sursele staţionare ale întreprinderilor industriale din Republica
Moldova a constituit 19,8 mii tone
sau 11% din emisiile totale [1]. Principalii poluanţi în emisii sunt particulele solide (praful, funinginea,
metalele) şi gazele (oxizii de azot,
dioxidul de sulf, monoxidul de car-

bon). În afară de aceste substanţe,
fiecare întreprindere emite în atmosferă şi multe alte substanţe, determinate de specificul procesului de
producţie.
Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru
anul 2008 [2], cel mai înalt nivel de
poluare a aerului în republică (din
nocivele determinate), s-a atestat:
în mun. Chişinău cu dioxid de azot
şi suspensii solide; în mun. Bălţi cu
suspensii solide; în mun. Tiraspol
cu fenol (tabelul 1).
Asupra nivelului de poluare şi
răspîndire a nocivelor dăunătoare
în stratul atmosferic inferior influenţează în mod semnificativ factorii meteorologici. Transferul şi
dispersia nocivelor dăunătoare,
care nimeresc în atmosferă, are
loc în conformitate cu legile difuziei turbulente [3], adică depinde de
distribuţia verticală a temperaturii
(stratificaţia termică) şi viteza vîntului. În cazul în care temperatura aerului ascendent scade, în funcţie de
mărirea distanţei de la sol, şi apare
stratificaţia instabilă, se creează
condiţii de schimb turbulent intens,
concentraţia substanţelor poluante
scade. Atunci cînd în stratul atmosferic inferior temperatura, în funcţie de altitudine creşte, (inversiunea
termică), dispersia nocivelor scade,
deoarece apar straturi de reţinere,
care limitează ridicarea emisiilor şi
Tabelul 1

Calitatea aerului în oraşele Republicii Moldova în anul 2008
Oraşul
Chişinău
Bălti
Tiraspol
Bender
Rîbniţa

38

Numărul de zile cu depăşirea concentraţiei
maxime momentane (CMAmm)
suspensii
dioxid de
fenol
solide
azot
45
178
20
42
5
18
33
89
0
1
6
5
-
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Numărul de zile
cu observaţii
251
301
285
283
285

contribuie la acumularea lor în stratul de aer de la sol.
Este necesar de remarcat faptul, că în atmosferă, de asemenea,
are loc în permanenţă sedimentarea gravitaţională a particulelor
mari, reacţii chimice şi fotochimice
între diferite substanţe, transportarea lor la o distanţă considerabilă
şi spălarea din atmosferă de către
precipitaţii. Sub influenţa acestor
factori, chiar şi în condiţiile emisiilor
permanente ale substanţelor nocive, nivelul de poluare a stratului
inferior de aer poate varia în limite
foarte largi.
Condiţiile meteorologice nefavorabile, care contribuie la acumularea poluanţilor (acalmia, ceaţa,
viteza şi direcţia periculoasă a vîntului, stratul de reţinere, temperatura înaltă) pot majora concentraţia
substanţelor nocive de 2-3 ori [7].
Conţinutul de poluanţi în aerul
urban şi, corespunzător, nivelul de
poluare depinde de particularităţile dezvoltării proceselor sinoptice.
Analiza cazurilor cu nivel înalt de
poluare a aerului a evidenţiat trăsăturile proceselor sinoptice, care au
contribuit la crearea nivelurilor înalte de poluare a aerului.
Rezultate şi discuţii
Studiul de faţă include investigaţii privind condiţiile sinoptice de
poluare a aerului cu dioxid de azot
în mun. Chişinău (figura 1), cu suspensii solide în mun. Bălţi (figura
2) în zilele în care s-au semnalat
depăşiri ale concentraţiei maxime
momentane (CMAmm).
Cea mai mare frecvenţă a depăşirilor concentraţiei maxime momentane cu dioxid de azot în mun.
Chisinau s-a atestat în cîmpurile
barice cu gradienţi orizontali slabi şi
în dorsalele barice. În perioada activităţii ciclonice s-a semnalat cel mai
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Figura 1. Frecvenţa numărului de cazuri (%) cu depăşirea
CMAm.m. pentru dioxid de azot în timpul diverselor situaţii sinoptice, mun. Chişinău, anul 2007

Figura 2. Frecvenţa numărului de cazuri (%) cu depăşirea CMAmmpentru suspensii solide în timpul diverselor
situaţii sinoptice, mun. Bălti, anul 2007
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Figura 3. Frecvenţa numărului de zile (%) cu depăşirea
evidenţa contri- CMA pentru fenol în timpul diverselor situaţii sinoptice,
buţiei sinoptice în mun.mm
Tiraspol, anul 2008
variaţia concentraţiei poluanţilor
şi de natura suprafeţei subiacente.
în stratul de aer inferior este impor- În funcţie de anotimp se schimbă
tantă pentru întocmirea prognoze- compoziţia cantitativă şi calitativă a
lor şi într-un şir de cazuri permite substanţelor nocive în atmosferă.
prezicerea cazurilor de concentraţii
În lucrarea de faţă au fost analiextrem de înalte.
zate datele factologice ale poluării
În diferite perioade ale anului aerului atmosferic pentru oraşele
acţiunea factorilor principali de ge- republicii. Observaţiile au fost efecneză a climei se manifestă în mod tuate în perioada anilor 2004-2008.
diferit. Principalele trăsături ale cli- Pentru caracterizarea cantitativă a
mei se creează sub influenţa radia- nivelului de poluare a atmosferei, în
ţiei solare, depind de particularităţi- medie pe oraş a fost folosit un inle circulaţiei atmosferice sezoniere dice complex al poluării atmosferei
Frecvenţa, %

mic număr de cazuri cu depăşirea
CMA mm.
Cea mai mare frecvenţă a depăşirilor CMAmm pentru suspensii
solide în mun. Bălţi s-a semnalat
în cîmpurile barice cu gradienţi orizontali slabi şi anticicloane.   
În mun. Tiraspol cel mai mare
număr de zile cu depăşirea CMAmm
pentru fenol a fost depistat în cazul
în care teritoriul republicii a fost, de
asemenea, sub influenţa anticicloanelor şi a cîmpurilor barice cu gradienţi orizontali slabi (figura 3).
Din datele obţinute concluzionăm că nivelul de poluare a aerului
creşte în cazul unor situaţii sinoptice cum ar fi prezenţa cîmpurilor
barice cu gradienţi orizontali slabi
şi dorsalelor anticiclonale. Concentraţiile substanţelor dăunătoare
sunt reduse în situaţiile cu activitate
intensă ciclonală.
Se ştie că fiecărei situaţii sinoptice îi este specifică o anumită
sistemă a curenţilor de aer, care,
într-o măsură mai mare sau mai
mică, influenţează asupra repartiţiei poluanţilor. Anticicloanele şi dorsalele barice sunt sisteme barice
cu presiune atmosferică ridicată şi
înaltă. În aceste sisteme barice predomină mişcările descendente ale
aerului şi respectiv vreme mai mult
senină, fără precipitaţii [4]. Aceasta
este una din cauzele concentraţiei
ridicate a poluanţilor în stratul atmosferic de la sol.
Cicloanele şi talvegurile barice fi-
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Figura 4. Indicele complex al poluării atmosferei (IPA) pe anotimpuri cu principalele noxe (suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot,
fenol, formaldehidă) pentru: a) mun. Chişinău, b) mun. Bălţi, c) mun. Tiraspol, d)
mun. Bender, e) or. Ribniţa

(IPA), care se calculează în baza
unor formule speciale [8].
Datele indicelui complex al poluării atmosferei în oraşele mari ale
republicii sunt calculate aparte pentru fiecare anotimp al anului şi sunt
reflectate în diagrame (figura 4).
Diagramele din figura 4 denotă
că cel mai înalt nivel de poluare a
aerului în municipiile Chişinău, Bălti, Tiraspol, Bender şi or. Rîbniţa s-a
semnalat vara.
Vara, de obicei, este foarte caldă
şi în cea mai mare parte a timpului
uscată, cu o înaltă intensitate a radiaţiei solare si advecţia slabă a aerului [6]. Radiaţia solară influenţează semnificativ asupra formării gradului de poluare a aerului. Sub acţiunea radiaţiei solare, în atmosferă
au loc reacţii fotochimice, care duc
la formarea produselor secundare,
ce au deseori proprietăţi mult mai
40
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toxice decît poluanţii primari. Astfel,
în urma arderii combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi se produc cantităţi semnificative de oxizi de azot,
în special mulţi dintre ei se conţin
în emisiile autovehiculelor. În zilele
însorite se creează condiţiile favorabile de transformare reciprocă a
dioxidului de azot în oxid de azot cu
formarea paralelă a ozonului, care
contribuie la formarea smogului fotochimic. În timpul intensităţii înalte
a radiaţiei solare se amplifică reacţia de formare a formaldehidei din
hidrocarburi [3].
În timpul verii este specifică predominarea circulaţiei anticiclonale
asupra celei ciclonale. Activitatea
ciclonală în acest sezon al anului
este slab exprimată [6]. Analiza datelor rezultate în urma observaţiilor
efectuate a demonstrat că la creşterea nivelului poluării aerului contri-

buie: mărirea curburii anticiclonale
a izobarelor la sol; cîmpul baric cu
gradienţi orizontali slabi; creşterea
temperaturii aerului în perioadele
cu vînt slab.
Starea aerului atmosferic se
agravează în timpul inversiunii
termice de la sol în combinaţie cu
vîntul slab, adică situaţia de stagnare a aerului. În cazul existenţei
stratului de acalmie de la suprafaţa
solului pînă la nivelul de 30 de metri
concentraţia substanţelor nocive de
la unele surse creşte cu 70%.
Conform observaţiilor efectuate
pe parcursul a 10 ani [5], în mun.
Chişinău, în sezonul de vară, s-a
atestat cea mai mare frecvenţă a inversiunilor de la suprafaţa solului în
cazurile cînd viteza vîntului era foarte mică, de 0-1 m/sec (figura 5).
Conform investigării nivelului de
poluare a aerului în perioada anilor
2004-2008 (figura 6), cel mai înalt
nivel de poluare cu dioxid de azot în
mun. Chişinău (a) şi fenol în mun.
Tiraspol (b), s-a semnalat în sezonul de vară.
Cel mai înalt nivel al poluării aerului cu suspensii solide (figura 7)
în municipiile Chişinău (a) şi Bălţi
(b) s-a atestat primăvară.
Unul din motivele nivelului mai
înalt de poluare a aerului cu suspensii solide în sezonul de primăvară
este translocarea prafului transportat de vînt de pe terenurile lipsite de
vegetaţie, gazoane şi de către transportul auto de pe carosabilul străzilor, deoarece, după topirea zăpezii,
pe străzi se acumulează mult nisip
şi praf.
În timpul iernii s-a atestat cea
mai favorabilă situaţie ecologică.
Este necesar de remarcat faptul că
uneori, în timpul iernii, la scăderea
temperaturii, se înregistrează creşterea nivelului de poluare a aerului.
Acest fapt, în primul rînd, este specific pentru vremea anticiclonală,
atunci cînd la temperaturi joase ale
aerului se stabileşte stratificaţia termică stabilă.
Concluzii
Studiul efectuat ne-a permis să
determinăm legătura strînsă între nivelul de poluare a aerului în oraşele
mari ale republicii şi situaţiile sinoptice concrete pentru anumite anotimpuri, deoarece condiţiile sinoptice
reprezintă un complex de parametri
meteorologici şi reflectă multitudinea
proceselor care au loc în atmosferă
în anumite perioade ale anului.
De asemenea, s-a stabilit că
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Figura 5. Frecvenţa (%) inversiunilor termice de la sol în combinaţie cu viteza
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40

15

15

10

10

5

5

0

0

A

Bibliografie

B

toamnă

20

vară

20

toamnă

25

vară

30

25

primăvară

35

30

iarnă

35

primăvară

%

iarnă

% 40

Figura 6. Frecvenţa cazurilor (%) cu depăşiri ale CMAmm
a) pentru dioxid de azot, mun. Chişinău, b) pentru fenol, mun. Tiraspol
%

50
45
40
35
30
25
20
15
10

B

toamnă

vară

primăvară

0

iarnă

toamnă

vară

5

primăvară

A

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

iarnă

%

astfel de sisteme barice cum ar fi
anticiclonul, dorsala barică şi cîmpul baruc cu gradienţi orizontali şi
verticali mici contribuie esenţial la
sporirea nivelului de poluare a atmosferei. Este necesar de remarcat
faptul că nivelul ridicat de poluare a
aerului în oraş se formează mai cu
seamă în cazurile, în care situaţiile
sinoptice determinate de sistemele
barice menţionate se menţin timp
de două zile şi mai mult.
Studiul efectuat prezintă interes
pentru procesul de elaborare a prognozelor privind poluarea aerului
atmosferic. Dar, la întocmirea prognozei ar trebui să se ia în consideraţie faptul că legătura dintre poluarea aerului şi condiţiile meteorologice sunt foarte complicate. De aceea, în procesul de prognozare este
necesar de a folosi nu elemente
meteorologice aparte, dar complexe de elemente, care reflectă deplin
anumite situaţii sinoptice.
De asemenea, acest material va
servi pentru conştientizarea factorilor de decizie şi a populaţiei privind
necesitatea luării de măsuri concrete pentru a preveni şi a diminua
impactul poluării aerului atmosferic
asupra sănătăţii umane.

Figura 7. Frecvenţa cazurilor (%) cu depăşiri ale CMAmm cu suspensii solide
pentru anii 2004-2008, a) mun. Chişinău, b) mun. Bălţi
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