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Riscul

valurilor de frig şi singularităţilor
termice negative în Republica Moldova
Dr. Ilie BOIAN, prim-vicedirector,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Aspecte generale. Toate fenomenele climatice cu efecte negative,
care se produc in perioada rece a
anului au o trăsătură comună şi anume – existenţa temperaturilor negative ce le generează şi le întreţin.
În suita riscurilor climatice din
perioada rece a anului se includ şi
valurile de frig şi singularităţile termice negative, materializate prin
extreme termice, uneori cu repercusiuni destul de grave pentru om
ca individ, societate şi mediul înconjurător.
Poziţia geografica a Moldovei în
sud-estul continentului european,
într-o zona de interferenţă a principalelor centre barice care se succed pe tot parcursul anului, a căror
activitate constituie motorul care
pune în acţiune întregul andrenaj
al circulaţiei atmosferice, face ca în
evoluţia temporală şi spaţială a elementelor şi fenomenelor climatice
să apară abateri pregnante faţă de
situaţiile medii multianuale luate ca
normale.
Poziţia centrelor barice, succesiunea şi direcţia de deplasare a
maselor de aer precum şi frecvenţa
şi intensitatea proceselor de răcire,
facilitează pătrunderea pe teritoriul
Moldovei a unor valuri de aer cu
caracteristice fizice diferite, în cazul de faţă, geroase şi uscate, ce
introduc mari abateri, perturbaţii de
la regimul lor normal. Ele reprezintă variaţii neperiodice ale climei, a
căror intensitate se amplifică sau
se diminuează în raport direct cu
caracteristicile structurii suprafeţei
subiacente, în special cu relieful
depresionar.
Toate aceste perturbaţii neperiodice, dat fiind producerea lor
ocazională, instantanee şi valorile
extreme, se înscriu ca singularităţi
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climatice. Dintre acestea, singularităţile termice ocupa un loc aparte,
existenţa lor fiind din plin resimţită
atât în evoluţia celorlalte elemente
climatice, cât şi asupra desfăşurării normale a activităţilor socioeconomice. Scăderile accentuate
ale temperaturii aerului, sub media
multianuală, se includ în singularităţile termice negative.
Apariţia unor singularităţi termice negative de amploare, ca si consecinţele lor, au fost consemnate
de-a lungul timpului într-o serie de
publicaţii.
De asemenea, unele informaţii
sunt furnizate de călătorii străini aflaţi
în trecere prin Tarile Româneşti.
Asemenea informaţii se încadrează
în categoria datelor subiective.
Date certe, obiective se găsesc
după 1844 cînd se încep observaţiile instrumentale la Chişinău.
Identificarea singularităţilor termice negative s-au făcut pe baza
şirurilor de date statistice de peste
100 ani, care au permis selectarea
lor. Din multiplele cazuri de singularităţi termice au fost analizate detaliat doar cele mai semnificative
pentru teritoriul ţării noastre.
Singularităţile termice negative. În general ele sunt cauzate de
valurile de frig care transportă aerul
polar, dar mai ales aerul arctic continental dinspre Groenlanda sau
de pe continentul euroasiatic (an-

ticiclonul groenlandez şi respectiv
anticiclonul est-european şi, foarte
rar, anticiclonul Siberian care determina răcirile advective); de asemenea, predominarea timpului anticiclonic (senin si liniştit) favorizează
apariţia răcirilor radiative.
În literatura de specialitate sunt
numeroase referiri la consecinţele
acestor anticicloni care determină
răciri.
După valorile medii lunare ale
temperaturii aerului, cele mai intense răciri sunt cele ≤-10°C, iar după
temperaturile minime, cele ≤-30°C.
În ultimul secol, în Moldova au
existat numeroase situaţii în care
s-au înregistrat temperaturi sub
-30°C. Noi le-am luat în considerare numai pe acelea care au fost
consemnate ca temperaturi minime
absolute la staţii pe întreaga perioadă de observaţii de un secol,
drept pentru care le-am numit răciri
masive.
Frecvenţa răcirilor masive.
Astfel, analizînd şirul de date existent, am constatat că cele mai puternice răciri s-au produs în lunile
ianuarie: 1893, 1924, 1950, 1954,
1963, 1985, 2006 etc., ca şi in februarie: 1929, 1954, 1956, 1985
etc. Nu s-a consemnat nici un caz
cu temperatura medie ≤-10°C în
luna decembrie. Nu este exclus că
şi luna ianuarie a anului 1942 să fi
avut o medie ≤-10°C, dar din cauza
războiului nu s-au efectuat măsurări, de aceea nu există date certe.
În ceea ce priveşte intensitatea
răcirilor (abaterea faţă de normă),
pe primul loc se plasează luna februarie 1954, cînd la staţia Bravicea temperatura medie a fost de
-13,6°C, înregistrîndu-se o abatere
faţă de media multianuală (-2,1°C)
de circa 11,5°C, apoi februarie 1929
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Tabelul 1
Frecventa răcirilor masive din ultimul secol in Republica Moldova după
temperaturile minime ≤ - 30°C, pe grupe de valori
Nr. crt.
1.
2.
3.
Total

Grupa de frecvenţă (°C)

Nr. cazuri

%

-30,0...-31,9
-32,0...-33,9
-34,0...-35,9

9
3
3
15

60,0
20,0
20,0
100

(Dubăsari, media lunara - 13,7°C),
abaterea de la media multianuală
(-2,3°C), fiind egală cu circa 11,4°C,
de asemenea, ianuarie 1963, 1985,
2005, 2006, etc.
Frecvenţa cea mai mare a acestor
răciri masive revine anilor 1954, 1963,
2006. În total s-au identificat 11 ani,
cand temperatura medie lunară a lunii
ianuarie sau februarie a coborât sub
-10°C. În cazul celor 11 ani cu răciri
in lunile ianuarie şi februarie, s-a înregistrat temperatura minima absolută ≤
-30°C la 9 staţii meteorologice.
Cunoscând temperaturile minime absolute, acest lucru ne-a
permis calculul frecvenţei răcirilor
masive din Republica Moldova pe
grupe de valori (tabelul 1).
Din tabel se evidenţiază că ponderea cea mai mare - 60% revine
valorilor mai mici, respectiv răcirilor masive cuprinse intre -30,0...31,9°C, care au cuprins o arie mai
mare începînd de la nord (Briceni)
pîna la latitudinea oraşului Leova la
sud, iar cele mai mici ponderi revenind valorilor cuprinse intre -32,0...33,9°C si -34,0...-35,9°C cu cîte 20%
fiecare, cuprinzînd doar jumătatea
nordica a republicii (Bălţi, -35,4°C,
Soroca, -34,9°C, Briceni -33,8°C).
În dezvoltarea teritorială a răcirilor masive, un rol important revine
şi caracterului suprafeţei subiacente, mai ales a reliefului depresionar.
Circa 90% din teritoriul Republicii

Moldova are altitudinea de pană
la 250 m. Prin urmare, zonalitatea
verticală a temperaturii aerului aici
este slab exprimată.
Analizînd valorile temperaturilor
minime absolute ≤-30°C, am constatat ca cea mai scăzută valoare
termică s-a înregistrat la staţia Bălţi
(-35,4°C în anul 1963 la 20 ianuarie), deoarece forma depresionară
a Câmpiei Moldovei de Nord, favorizează pătrunderea aerului rece pe
o perioadă mai îndelungată.
Acelaşi lucru îl putem menţiona şi
despre cazul staţiei Soroca, amplasată relativ tot in aceleaşi condiţii de
relief depresionar, favorizînd stagnarea aerului rece (în 1963 minima
absoluta fiind de -34,9°C pe 20 ianuarie). Nu putem afirma acelaşi lucru
despre staţiile meteorologice amplasate pe interfluvii mai înalte, care au
surprins nişte valori minime absolute relativ mai ridicate, De exemplu,
staţia Corneşti cu minima absoluta
de -27,l°C (04.01.1963), Briceni cu
-33,8°C (20.01.1963), etc.
Aşadar, de aici concluzionăm
că, cele mai afectate regiuni de ră-

ciri masive sunt, în primul rând, raioanele din jumătatea nordică a ţării
(Briceni, Soroca), ieşind în evidenţă
adevărata valoare a depresiunilor
în formarea lacurilor de frig si accentuarea procesului de răcire.
Regiunile mai puţin afectate sunt
suprafeţele înalte ale interfluviilor şi
jumătatea sudica a tarii, unde, incepînd cu latitudinea oraşului Leova spre sud, nu s-a înregistrat nici
un caz cu temperatura aerului mai
scăzută de -30°C.
Pentru a avea o imagine de
ansamblu asupra celor mai puternice răciri, vom prezenta, în continuare, lista staţiilor meteorologice
şi cazurile cu temperaturi minime
≤-30°C(tabelul 2).
Studiu de caz. În continuare
s-au realizat câteva studii de caz
asupra unor luni geroase din ultimul secol de pe teritoriul Republicii
Moldova.
Februarie 1929. Această lună
reprezintă un caz de răcire masivă,
cînd temperaturile medii lunare au
coborît pînă la -13,7°C (Chişinău,
Dubăsari) şi -12,2°C (Comrat).
A existat un singur caz cu temperatura aerului ≤-30°C la Chişinău
(-30,5°C). Se intuieşte că valul de
frig excesiv a cuprins întreaga Cîmpie a Europei de Est, deoarece pe
teritoriul României s-au înregistrat aproximativ aceleaşi valori, de
exemplu media lunara la Botoşani
a constituit -13,2°C, la Iaşi 13,1°C.

Tabelul 2
Temperaturile minime ≤-30°C înregistrate în timpul celor mai puternice
răciri din ultimul secol în Republica Moldova
Nr. crt.
1.

Staţia
Briceni

Altitudinea, m
242

Temp. °C
-33,8*
-34,9*
-30,0

Data
20.01.1963
20.01.1963
28.12.1996

2.

Soroca

173

3.

Camenca

154

-32,8*

20.01.1963

-35,4*
-32,1
-30,2
-34,8*’
5.
Bravicea
78
-30,0
Bălţata
-30,5
6.
79
-30,5*
-31,5*
7.
Chişinău
173
-30,5
8.
Tiraspol
19
-30,0*
9.
Leova
156
-31,4*
* - indică temperaturile minime absolute la staţii.

20.01.1963
20.02.1954
28.12.1996
20.01.1963
28.12.1996
20.01.1954
20.01.1963
01.02.1937
12.02.1929
01.02.1937
20.02.1954

4.

Bălţi

102
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Februarie 1954. În luna februarie
1954 s-a accentuat procesul de răcire
din luna precedentă (în zilele de 3031 ianuarie 1954), cînd temperatura
medie diurnă la toate staţiile din Moldova a înregistrat valori de ≤ -10°C.
Distribuţia reliefului baric pe continentul european în luna februarie
(brîu de presiune atmosferică înaltă
peste jumătatea nordică a Europei
şi lanţul depresiunilor mediteraneene orientat spre Marea Neagra, în
jumătatea sudica) au facilitat pătrunderea unui val de aer rece continental, ceea ce a făcut ca vremea
să fie destul de geroasă şi cu ninsori puternice viscolite.
Cea mai intensă răcire s-a produs în nordul şi centrul republicii,
unde temperatura medie a coborît
sub -10°C... -12°C şi chiar -13°C.
Valorile minime ale temperaturii aerului au coborît sub -30°C la două
staţii meteorologice (Bălţi -32,1 °C,
Leova -31,4°C). Deci, în această
lună, cea mai scăzută valoare termică minimă, după cum se observă
din tabel, a atins - 32,1°C la Bălţi,
pe 20 februarie 1954.
Ianuarie l963. Această lună marchează un alt grad de răcire masivă datorită pătrunderii unor mase
de aer continental polar, provenite
din partea nordică a continentului.
În această situaţie, temperatura aerului a coborît mult sub media multianuală; de exemplu, în partea de
nord a republicii, abaterea medie
negativă a fost de 5 - 7°C.
Temperaturile minime la multe
staţii au coborît sub -30°C; în această
lună înregistrîndu-se la anumite staţii
valorile minime absolute, de exemplu: Briceni -33,8°C, Soroca -34,9°C,
Camenca -32,8°C, Bălţi -35,4°C,
Bravicea -34,8°C etc. Răcirea cea
mai intensă s-a produs în intervalul
18-25 ianuarie, cînd s-au înregistrat
şi minimele mai sus menţionate.
Ianuarie 1985. Această lună
completează tabloul singularităţilor
termice negative ale acestui secol.
În ansamblu, iarna anului 1985 se
înscrie printre cele mai geroase
ierni ale secolului.
Cea mai intensă răcire s-a produs in luna ianuarie cînd temperatura medie a scăzut sub -10°C...11°C si chiar -12°C, abaterea me44
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die fiind de -5...-9°C. La nivelul republicii, la 8 staţii meteorologice s-a
înregistrat o temperatură medie de
-10,0...-10,9°C, la 7 staţii -11,0...11,9°C şi doar la 2 staţii o temperatură de -12,0...-12,9°C; ultimele
două cazuri la Soroca şi Camenca,
care sunt direct expuse în fata invaziei aerului rece continental. Nu s-a
înregistrat nici un caz cu temperatura minima de ≤-30°C.
Acest val de frig a afectat, mai
ales, nordul şi nord-estul ţării (Soroca media lunara -12,3°C, Camenca -12,1°C, Edineţ -11,2°C, Briceni
-11,4°C, Rîbniţa -11,5°C). Răcirea
masivă respectivă a fost declanşată
de intensitatea cîmpului anticiclonic rezultat din unirea anticiclonului
scandinav cu cel est-european, care
a antrenat advecţia aerului rece polar
spre teritoriul Republicii Moldova.
Ianuarie 2006. A fost cea mai rece
lună a iernii, situaţie cauzată de influenţa predominantă a anticicloanelor
reci, care au luat naştere în aerul arctic. Temperatura medie lunară a constituit în fond 5,5-8,0ºС frig, cu 2,53,5°C mai joasă faţă de normă, caz
înregistrat în medie o dată în 5 ani.
Deosebit de geroasă a fost a
treia decadă a lunii ianuarie, cînd
pe teritoriul Moldovei s-a produs
o nouă invazie de aer arctic rece
dinspre nord-est, ca rezultat al deplasării anticiclonului format în regiunea Mării Kara, cu temperaturi ale
aerului foarte joase.
Temperatura medie pe decadă
a constituit în teritoriu 10-14°C frig,
fiind mai joasă faţă de normă cu
7-10°C şi posibilă în medie o dată
în 10-20 ani. Temperatura minimă
a aerului a scăzut pînă la 23-30°C
frig, fapt înregistrat în medie o dată
la 20-50 de ani.
Temperatura maximă a aerului

s-a ridicat pînă la 4-10°C căldură.
Precipitaţiile au căzut neuniform: la
începutul lunii în timpul trecerii frontului cald, avînd legătură cu ciclonul
staţionar sudic situat deasupra Italiei, iar în a doua jumătate a lunii – sub
influenţa cicloanelor ce se deplasau
dinspre peninsula Scandinavă.
Cantitatea de precipitaţii în teritoriu a oscilat între 15 şi 40 mm
sau 50-130% din normă. Învelişul
de zăpadă s-a instaurat aproape pe
întreg teritoriul Moldovei pe 4 ianuarie şi s-a menţinut pînă la sfîrşitul
lunii. Cea mai mare grosime medie
pe decadă a constituit 7-19 cm.
Februarie 2006. Temperatura
medie lunară a aerului a oscilat pe
teritoriul republicii între 1°C şi 5°C
frig, fiind cu 1,0-1,7°C mai joasă
faţă de normă.
Temperatura minimă a aerului a
scăzut, în general, pînă la 16-23°C
frig. Izolat, în raioanele centrale şi
de est ale Moldovei, a constituit 2425°C frig, fapt înregistrat în medie o
dată la 10-20 de ani.
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