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Editorial

Numărul de vară al Buletinului Societăţii Meteorologice Române este dedicat
Observatorului de fizica atmosferei de la Afumaţi. Este o primă încercare de a prezenta
cititorilor informaţii despre unul din reperele meteorologiei româneşti, un loc unde s-au format
mai multe generaţii de specialişti, o platformă care a furnizat şi continuă să furnizeze date
meteorologice specifice. Un scurt istoric al Observatorului este completat cu un portret al celui
care a contribuit decisiv la înfiinţarea acestuia, şi anume Dr. Mircea Herovanu.
Intenţia noastră este de a reveni la Observatorul de fizica atmosferei de la Afumaţi şi în alte
numere ale BSMR, şi vă invităm pe această cale să contribuiţi cu informaţii, texte, fotografii
relevante. Un interviu cu domnul Dr. Ion Moroianu, cercetător cu o îndelungată activitate
desfăşurată la Afumaţi completează imaginea despre Observator şi despre întemietorul său. De
asemenea, nu lipsesc din acest număr rubricile devenite consacrate, cum sunt cele dedicate
biometeorologiei şi caracterizării meteorologice a anotimpului precedent.
Vă dorim o lectură plăcută şi o vară liniştită!
Comitetul de redacţie al BSMR
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OBSERVATORUL
DE FIZICA
ATMOSFEREI
SCURT ISTORIC
Dr. Cristian Oprea

Pentru organizarea
unui observator geofizic, în
scopul cercetării stării fizice
ș i c h i m i c e a at m o sfe re i ,
inclusiv pentru nevoi
aeronautice, așa cum era
prevăzut la articolul 334 al
Legii de organizare a
A e r o n a u tic i i , I n s tit u t u l
Meteorologic Central solicită
Consiliului Naţional de
Românizare al României,
a re n d a re a fe r m e i , fo stă
proprietate evreiască, Sofia
Vexler. Aceasta era situată la
8 km depărtare de București,
în apropierea comunei
Afumaţi, fiind în suprafaţă de 3,7 ha. Ea îndeplinea condiţia esenţială cerută de specialiști, și
anume lipsa oricărei surse apropiate de impurificare a atmosferei. Prin Jurnalul nr. 60848/1942,
Consiliul Naţional de Românizare este de acord cu arendarea fermei, iniţial pentru un an, după
care termenul se va prelungi conform nevoilor.
Începând din aprilie 1943, Institutul Meteorologic Central, prin Direcţia Geniului
Aeronautic, iniţiază un vast program de investiţii estimate iniţial la 5.400.000 lei. Se are în
vedere modernizarea clădirii fermei prin instalarea iluminatului electric, efectuarea instalaţiilor
de apă-canal și construirea unui turn cu terasă pentru instalarea diverselor instrumente de
măsură ale radiaţiei solare. Apoi amenajarea unui parc de instrumente dotat cu o cabană unde
se vor instala aparatura de măsură a electiricitatii atmosferei. Se mai are în vedere
împrejmuirea terenului cu gard, construirea unei șosele de acces, a unui garaj, a unui corp de
gardă, a unei barăci tip militar de circa 560 m2, și instalarea unei linii telefonice cu orașul. Cu
astfel de cheltuieli, devizul final ajunge la 35.000.000 lei, sumă considerabilă pentru acei ani de
război. La sfârșitul anului 1943 cea mai mare parte a obiectivelor sunt realizate. Se prevedea
pentru anul 1944 construirea unui cămin pentru personal, investiţie în valoare de 79.000.000
lei.
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Pa ra l e l c u a c tiv i ta te a d e
a m e n a j ă r i ș i d o t ă r i , I n s tit u t u l
Meteorologic Central a solicitat, în
repetate rânduri, exproprierea
fermei de la Afumaţi, motivând
importanţa ei știinţifică și, nu în
ultimul rând, importanţa strategicomilitară a institutului geofizic pe cale
d e a s e n a ș t e . Î n a c e l a ș i tim p
cheltuielile efectuate nu se pot
justifica decât prin caracterul lor
definitiv. Lucrurile tergiversează, iar,
după actul de la 23 August 1944,
legile antievreești sunt abrogate și
ferma de la Afumaţi revine de drept
foștilor proprietari împreună cu investiţiile făcute până atunci de Istitutul Meteorologic. În noile
condiţii juridice institutul, în cazul expropierii bunului pe care îl deţinea în arendă, ar fi trebuit să
plătească și pentru propriile lui investiţii făcute, după cum pretindea proprietarul, considerând
Institutul Meteorologic drept constructor de rea credinţă. Se propune de către proprietar
vânzarea fermei către institut, la valoarea de 160.000.000 lei, ofertă valabilă până la 1 iulie
1945. Nu se cade la învoială și proprietarul intentează Institutului Meteorologic un proces de
evacuare pe care îl câștigă, obligând arendașul să cadă la învoială. Suma finală de plată, fixată
prin justiţie și achitată de către Institutul Meteorologic proprietarului Sofia Wexler la 17 aprilie
1946, este de 443.225.366 lei, punându-se capăt unei perioade de incertitudine. Decretul regal
de expropriere definitivă a fermei de la Afumaţi în scopuri știinţifice este publicat în Monitorul
Oficial pe anul 1947. S-a reușit astfel ca acest început să nu fie compromis și observatorul să
existe și să se dezvolte în continuare.
În toate aceste demersuri trebuie remarcată activitatea meritorie a dr. Mircea
Herovanu, șeful Laboratorului de Actinometrie din Institutul Meteorologic Central.
În ciuda greutăţilor, observatorul prinde contur, iar în 1949 încep măsurătorile
sistematice actinometrice și meteorologice, măsurători care continuă și în prezent. Treptat,
măsuratorile actinometrice se extind în cadrul unei reţele de staţii de profil, coordonate din
punct de vedere metodologic de Observatorul Afumaţi.
În 1950, în urma unor divergenţe cu conducerea Institutului Meteorologic, Mircea
Herovanu părăsește laboratorul de actinometrie, conducerea acestuia fiind luată de N.
Andriţoiu. Paralel cu măsuratorile actinometrice, debutează măsurătorile privind electricitatea
atmosferei (aeroionizare, conductibilitatea aerului, gradientul de potenţial) și cele de ozon
total. Problematica electricităţii atmosferei este condusă de Vania Creţeanu, iar cea de ozon de
Mircea Frimescu.
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Din păcate, aceste
mă s u răto ri n u s e ma i
efectuează actualmente
la Afumaţi, primele au
fost sistate la mijlocul
anilor '90, iar celelalte au
fost mutate la Mogoșoaia
și apoi la sediul din
Băneasa.
La începutul
anilor '60, din iniţiativa
dr. Gh. Diaconescu, șeful
Secţiei de Fizica
Atmosferei – denumirea
din acea perioadă a
observatorului, se
iniţiază măsurătorile și
studiile de poluare a aerului, incluzându-se aici măsurătorile de chimie și radioactivitate
atmosferică.
În anul 1970 s-a terminat construcţia actualului local al observatorului și dotarea cu aparatură
modernă, în special pentru domeniul poluării și radioactivităţii aerului, acestea în cadrul unui
program P.N.U.D.
În cadrul domeniului fizicii atmosferei, trebuie menţionată și activitatea de stimulare
artificială a precipitaţiilor, care a fost condusă de Constantin Căpuz. Din păcate, nici aceasta nu a
supravieţuit.
După 1989, Observatorul de la Afumaţi intră într-o perioadă de declin. A fost cedat
laboratorul de poluare a aerului, cu întreaga activitate de chimie și radioactivitate, institutului
nou înfiinţat, ICIM. Declinul continuă prin restrângerea generală a activităţii din motive
bugetare. Singura activitate rămasă este cea de fizica atmosferei, cu măsurătorile actinometrice
și tematicile știinţifice legate de acestea.
O revigorare a activităţii observatorului Afumaţi o reprezintă înfiinţarea aici, în anul
2004, a Școlii Naţionale de Meteorologie, inaugurată cu ocazia sărbătoririi a 120 de ani de
meteorologie românească. Tot atunci s-a înfiinţat și un muzeu al meteorologiei, în ideea
folosirii acestuia ca bază de studiu și de cunoaștere a trecutului meteorologiei românești.
Acţiunile de școlarizare pe diverse domenii ale meteorologiei în cadrul școlii au dinamizat și
activitatea știinţifică la nivelul observatorului.
În final, trebuie remarcat faptul că primul curs de specializare susţinut în cadrul Școlii
Naţionale de Meteorologie a avut ca subiect radiaţia solară, cu problemele ei teoretice și
practice.
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Profil de meteorolog
Remember

Mircea HEROVANU
Dr Cristian Oprea

Mircea Herovanu s-a născut la 16 decembrie 1904
la Iaşi. Este fiul cunoscutului jurist şi scriitor Eugen
Herovanu, un reprezentant ilustru al adevăratei dinastii
Herovanu, care a dat Iaşilor numeroase personalităţi. Cu
doctorat în drept obţinut la Bruxelles în 1903, Eugen
Herovanu a fost membru şi decan al baroului de avocaţi din
Iaşi, profesor universitar la Iaşi şi Bucuresti, chiar primar al
I a ş u l u i î n 1 9 2 2 . O p e ra s a j u r i d i că ş i l i te ra ră e ste
impunătoare. Casa în care a locuit Eugen Herovanu şi în
care a copilărit viitorul fizician există şi astăzi în Iaşi, pe
strada Nicolae Gane nr. 3.

Mircea Herovanu urmează cursurile prestigioaselor şcoli secundare ieşene Liceul
Internat şi Liceul Naţional. Se înscrie apoi la Facultatea de Ştiinţe, Secţia Fizico-Chimice –
Universitatea din Iaşi pe care o absolvă in 1931. Este angajat încă din 1930 la Institutul
Meteorologic Central din Bucureşti, unde organizează şi conduce Laboratorul de Actinometrie.
Intre 1934 şi 1936 efectuează primele măsurători actinometrice complexe la
Observatorul meteorologic de la Băneasa. Acestea constau în monitorizarea cu frecvenţă orară
a radiaţiei solare directe cu incidenţă normală, în spectru total şi pe domenii spectrale, a
radiaţiei solare difuze şi globale pe suprafaţă orizontală cu instrumente de ultimă generaţie la
acea epocă. Observatorul dispunea de următoarele instrumente şi dotări: 2 pirheliometre cu
disc de argint, un pirheliometru cu compensaţie electrică Angstrom; un actinometru bimetalic
Michelson – Marten; o cutie solarimetrică şi tub pirheliometric, un pirheliometru şi un
solarigraf Gorczinsky.
Parte din această aparatură se găsește expusă la punctul de Istoria Meteorologiei,
organizat la Observatorul de la Afumaţi. În 1938, aparatura radiometrică de la Băneasa este
instalată la Observatorul de bio-climatologie de la Mangalia, funcţionând până în anul 1939.
Aici, se adaugă: un dozimetru U.V. pentru măsurarea radiaţiei solare ultraviolete; un aspirator
de ioni pentru măsurători de conductibilitate electrică a aerului; un numărător de ioni Egert
pentru determinarea numărului de ioni pozitivi şi negativi din aer; un electrometru Bendorf
pentru măsurarea câmpului electric terestru; un electrometru pentru cercetări radioactive
Schmidt; un set de aparatură meteorologică, barometru, barograf, termometre, termograf,
hifrometru, higrograf, psihrometru, giruetă.
O parte din această aparatură, precum şi caiete de observaţii sunt păstrate şi ele la
punctul muzeistic de la Afumaţi.
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În 1938, Herovanu îşi susţine doctoratul în fizică la Universitatea din Cernăuţi, sub
conducerea profesorului E. Bădărău, cu teza Opacitatea aerului în vecinătatea oraşului
Bucureşti. Este prima lucrare ştiinţifică publicată în România ce abordează o problemă de
actinometrie, determinarea opacităţii atmosferei pornind de la măsurătorile de radiaţie solară
efectuate la Băneasa. Autorul pune în evidenţă rolul pe care un mare oraş ca Bucureştiul îl are
asupra opacităţii atmosferei din regiunile imediat înconjurătoare. În prefaţa lucrării, E.
Otetelişanu, directorul Institutului Meteorologic Central menţionează faptul că lucrarea d-lui
Mircea Herovanu este o primă încercare în România de a folosi observaţiuni meteorologice
pentru cercetări de climatologie locală.
Începând cu anul 1942, în plin război, Mircea Herovanu coordonează munca de
organizare a Observatorului Geofizic de la Afumaţi, a cărui activitate de bază se voia a fi
măsurarea diverselor componente ale radiaţiei solare: radiaţia solară directă, difuză, reflectată
şi globală, bilanţul total de radiaţie, electricitatea, radioactivitatea şi chimia atmosferei. În acea
perioadă, acest observator era unic în spaţiul sud-est european. Măsurătorile privind
componentele radiaţiei solare au debutat în anul 1947, ele continuând şi în prezent, iar cele de
electricitate atmosferică, radioactivitate şi chimia atmosferei mai târziu, în anii '50.
Munca depusă pentru înfiinţarea, organizarea și menţinerea în proprietatea Institutului
Meteorologic Central a Observatorului geofizic de la Afumaţi a fost enormă, date fiind condiţiile
de război. Terenul pe care s-a instalat observatorul era o fostă proprietate evreiască
rechiziţionată de statul român, pentru care în final, după 23 august 1944, în urma unui proces
intentat de foștii proprietari, s-a plătit acestora o sumă considerabilă ca despăgubire. Nu
trebuie uitat că, în plin război, s-au făcut investiţii de zeci de milioane de lei în infrastructură,
pentru alimentarea cu apă, canalizare, instalaţie electrică, amenajarea parcului de
instrumente., Se avea în vedere și construcţia unui cămin pentru angajaţii observatorului,
nerealizat însă. Important este faptul că observatorul a rămas în proprietatea statului, deci a
Institutului Meteorologic, funcţionând și astăzi.
Paralel cu activitatea organizatorică și de măsurători, Mircea Herovanu desfășoară o
bogată activitate știinţifică, didactică și publicistică. Unele neînţelegeri cu administraţia
Institutului Meteorologic Central a blocat o serie de iniţiative ale specialistului. Rezultatul a fost
că Mircea Herovanu a părăsit institutul.
Devine cercetător ştiinţific principal în Institutul de Fizică al Academiei Române (19491960).
Activitatea sa știinţifică este recunoscută în ţară și străinătate, Herovanu fiind ales
membru în Comitetul Naţional de Geodezie şi Geografie (1955), membru al Delegaţiei române
care a participat la Praga şi Berlin la organizarea Anului Geofizic Internaţional (1956), președinte
al Consiliului Știinţific al Institutului Meteorologic Central (1958), membru al Uniunii
Internaţionale de Fizică Pură și Aplicată (1959).
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Personalitate știinţifică de excepţie, cu un talent scriitoricesc cu mult peste medie,
moștenit de la tatăl său, Mircea Herovanu a publicat numeroase lucrări știinţifice în domeniul
fizicii atmosferei.
Menţionăm pe cele mai importante: Filtrele optice în meteorologie, Difuzia radiaţiilor
solare în aerosolul atmosferic (1953), Cîteva probleme de actinometrie meteorologică
(1954), Electricitatea atmosferică (1956) și Introducere în Fizica Atmosferei (1957).
Om de o cultură enciclopedică, Mircea Herovanu a depăşit preocupările sale strict
știinţifice, în domeniul fizicii, fiind totodată interesat de filosofia fizicii, geneza gândirii
ştiinţifice, relaţia dintre om şi Univers, toate acestea expuse într-o modalitate accesibilă
publicului larg. Cartea Călătorie în Univers (1937) este un model. Într-o scurtă notă introductivă
autorul explică:
Lucrarea de faţă își are originea în conferinţele pe care le-am cetit la microfonul
Societăţii de Radiodifuziune în anii 1930, 1931, și 1932. Complectarea acestor conferinţe,
punerea lor în acord cu cele mai noi cercetări și descoperiri știinţifice, a făcut ca între textul iniţial
și cel de astăzi să nu mai existe nici o asemănare, afară doar de împărţirea materiei.
La redactarea textului ce urmează, m-am servit de numeroase lucrări de specialitate și
de sinteză, ultimile oferind nu numai vederi de ansamblu asupra problemelor pe cari le-am
atins, dar și calea ce trebue urmată pentru a exprima în mod simplu și clar, complicatele
probleme ale știinţei actuale. Astfel, magistralele lucrări ale lui Jeans - una din cele mai
representative figure ale știinţei actuale - mi-au fost de mare folos mai cu seamă la redactarea
ultimelor două capitole.
Pe lângă capitolele de știinţă raţională pură: Cerul și stelele, Vârsta universului,
Structura materiei, Stelele și evoluţia lor, autorul face interesante conexiuni intelectuale de
tipul, Știinţă și fantezie. Reproducem spre exeplificare un amplu și edificator fragment:
În cercetările sale omul de știinţă, ca și artistul, trebue să creadă, să lucreze cu pasiune și
convingere și, de cele mai multe ori, să construiască în imaginaţie, adevărurile ipotetice,
tranzitorii, pe care verificările ulterioare le recunoaște sau le înlătură. Orice ipoteză, orice teorie,
arată ingeniozitatea aceluia care a creiat-o. Dar oare ingeniozitatea această nu exprimă ea
neastâmpărul și fantezia gândurilor?
Să fim însă bine înţeleși. Fantezia aceasta nu e fantezia cu care poetul își creiază opera
să diafană. Imaginaţia poetului nu are nici o limită, ea trece dincolo de real. În schimb,
imaginaţia omului de știinţă e restrânsă într-un domeniu ale cărui margini se așează între
raţiune și ceea ce s-a numit realitate. Ea constitue faza intermediară între cunoscut și ceea ce
trebue cunoscut; e faza nebulară a gândirei care cauta o formă definitivă, expresia adevărului
bănuit; e asocierea vizibilului cu invizibilul.
Fără ajutorul imaginaţiei e greu de întreprins ceva, în orice domeniu. În faţa oricărei
probleme, trebue să trasăm anumite linii, să ne fixăm anumite directive și să emitem anumite
presupuneri în care logica se îmbină cu fantezia. De altfel, orice ipoteză - într-o oarecare măsură
- e formată dintr-un astfel de amestec.
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De sigur aceste observaţii pe care le facem aici, privesc numai acea perioadă în care
cercetările tind să se cristalizeze într-un rezultat precis, într-un adevăr știinţific rece și obiectiv
cum sunt toate cuceririle știinţei. Căci odată sfârșită, muncă savantului apare în rezultatele utile
pe care acesta izbutește să le ofere economiei sociale și civilizaţiei și cari, în mod evident, nu au
nimic comun cu ceeace vrea să exprime cuvântul fantezie.
CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS – București, Edit. Casa Scoalelor, 1937, pag. 112 – 113.
Sigur s-ar putea face chiar critică literară pe textele știinţifice ale cercetătorului și
profesorului Herovanu. Mihail Sadoveanu a fost unul dintre marii noștri scriitori care l-au
apreciat. Poate și pentru faptul că ilustrul fizician a scris și Isis – Iniţiere în Francmasonerie.
Acest titlu l-am găsit în urmă unei investigaţii la Biblioteca Academiei Române.
În încheiere îmi permit să citez de pe site-ul www.crispedia.ro:
În ansamblu, activitatea ştiinţifică a lui Herovanu a fost orientată către trei domenii
distincte: difuzia radiaţiei solare în aerosolii atmosferici, electricitatea atmosferică şi
biometeorologia. Contribuţia originală a lui Herovanu în aceste domenii a constat în
determinarea distribuţiei energiei în spectrul solar şi a constantei solare, studiul mecanismelor
de formare a norilor, măsurători actinometrice cu filtre interferenţiale, determinarea
dimensiunilor şi concentraţiei particulelor difuzate, prin măsurători de extincţia luminii,
influenţa curenţilor de aer asupra câmpului electrostatic terestru, eficacitatea biologică a
radiaţiei UV filtrată, cu aplicaţii în helioterapie, acţiunea câmpului electrostatic asupra
metabolismului proteic vegetal, construirea unui nou tip de radiometeograf pentru sondaje
atmosferice. Prin tratarea exhaustivă a aspectelor legate de opacitatea atmosferei şi relevarea
efectelor zonelor urbane şi ale zonelor verzi din zona de nord a Bucureştiului, asupra
transparenţei aerului şi a radiaţiei solare, la nivelul solului, Herovanu a pus bazele unui nou
domeniu de cercetare, foarte actual în prezent şi, anume, studiul poluării atmosferei.
Cu o activitate organizatorică meritorie care dăinuie și astăzi, cu o operă știinţifică nu prea
vastă, dar finisată până la puritatea cristalului, Mircea Herovanu rămâne o mare personalitate a
știinţei românești.
Păcat că Dumnezeu ni l-a răpit atât de devreme, la 5 iunie 1960.
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Interviu cu...
Dr. Ion Moroianu
Realizat de dr. Sorin Cheval

SC: Cum aţi inceput activitatea profesională meteorologică? Cum aţi ajuns să lucraţi la
Afumaţi?
Am fost angajat la IMH în decembrie 1962 la recomandarea profesorului Grigoriu, în cadrul
Observatorului Afumaţi, în noul colectiv "Fizica stratului de aer de langă sol". Treptat colectivul
format din 2 persoane (un cercetător şi un technician) s-a dezvoltat, ajungând, în 1970, an de
refereinţă în istoria colectivului, la circa15 cercetatori şi 10 tehnicieni, având ca activitate studiul
polării aerului. În anul 1992 a luat fiinţă ICIM (Instututul de Cercetări şi Ingineria Mediului) şi o
parte din colectiv a fost transferat, rămânând în Observatorul Afumaţi un colectiv de specialişti
în transpotul poluanţilor
În cadrul colectivului au fost abordate probleme de mare interes naţional şi internaţional,
printre care: amplasarea şi sistematizarea oraşelor Hunedoara, Călan, Copşa Mică; stabilirea
amplasamentelor Centralei Nucleare Cernavodă, a Uzinei de apă grea Halânga, a prizei de aer
de la combinatul Turnu Severin, centralele termice Turceni şi Rovinari; stabilirea înalţimii
optime a coşurilor de evacuare de la Copşa Mică, Romplumb şi Pheonix de la Baia Mare, CT
Progresul Bucureşti; stabilirea şi punerea în funcţiune a primei reţele de poluare de fond;
stabilirea şi punerea în funcţiune a primei reţele de poluare a aerului de impact.
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Interviu cu...

(2)

SC: Care erau principalele priorităţi în acei ani? Dar cele mai mari dificultăţi?
Pregătirea cercetătorilor într-un domeniu nou, pregatire care a avut loc atât prin efortul direct al
celor din colectiv, cât şi cu sprijin internaţional (program PNUD). Lipsa spaţiului (care a fost
totuşi rezolvată prin construcţia clădirii noi în 1970), imposibilitatea accesului la bibliografie din
afara spatiului CAER, dotarea insuficientă.
SC: Care au fost personalităţile care v-au marcat cariera?
În primul rând, trebuie sã menţionez pe şeful Observatorului de fizica atmosferei de la Afumaţi,
Dr. Şt. Gh. Diaconescu, urmat de cercetătorul Andriţoiu, şi nu în ultimul rând tehnicienilor cu
mare experienţă.
SC: Ce rol a jucat prof. Mircea Herovanu în dezvoltarea dvs. profesională?
Profesorul Herovanu a fost coordonatorul ştiinţific al lucrării de absolvire a Facultaţii de fizică,
specializarea Fizica Atmosferei. A murit cu puţin înainte de susţinerea lucrării, care a fost
preluată de profesorul Grigoriu.
SC: Vorbiţi-ne despre "omul Mircea Herovanu".
Profesorul Herovanu a înfiinţat Observatorul Afumaţi. Este cel care a pus bazele ştiinţifice ale
studierii universitare a meteorologiei şi fizicii atmosferei. A coordonat lucrările de doctorat în
fizica atmosferei ale cercetătorilor Diaconescu şi Grigoriu.
SC: Ce aţi dori să transmiteţi tinerilor care doresc să înceapă o carieră profesională în acest
domeniu?
Să citească foarte mult, atât din domeniul în care lucrează, cât şi în cele conexe.
Să caute să fure cât mai mult de la cei cu experienţă. Să treacă prin toate domeniile din
meteorologie (sinoptică, climatologie, agrometorologie, fizica atmosferei, aerologie, reţele
meteo).
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Caracterizarea meteorologica
a primaverii 2014
Autori: Sipos Zoltan, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR

Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR

Primăvara anului 2014 s-a caracterizat prin valori termice ce au depăşit mediile multianuale, mai ales în
luna martie, iar regimul pluviometric a depăşit de asemenea normele climatologice, în fiecare dintre cele
trei luni, cu excepţia zonelor nord-vestice. În jumătatea de sud a ţării, au fost mai multe episoade în care
precipitaţiile acumulate în decurs de câteva zile au depăşit pe areale extinse valorile normale ale unei luni
întregi. Astfel, s-au produs inundaţii pe majoritatea râurilor din Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi local în
restul teritoriului. Au fost afectate atât culturile agricole din cauza suprasaturării solului şi a băltirii apei,
dar şi mai multe localităţi unde s-au consemnat pagube materiale importante.
Martie

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitaţii din media multianuală (dreapta).
Sursa: ogimet
Prima lună a primăverii a fost mai caldă decât în mod obişnuit. Temperaturile medii multianuale (1961 –
1990) au fost depăşite cu 3,0 ⁰C la toate staţiile meteorologice. Abateri pozitive de peste 4,0 ⁰C s-au
înregistrat în Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, nord-vestul Dobrogei, Subcarpaţii Olteniei şi în
nordul ţării. Regimul pluviometric a fost excedentar în Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei
şi a Moldovei şi izolat în Transilvania. Cantităţile de apă acumulate au depăşit de mai mult de două ori
normele climatologice în zona centrală a Olteniei şi izolat în Bărăgan. În nord-estul Dobrogei, cel al
Moldovei şi în aproape toată regiunea intracarpatică, cantităţile de precipitaţii au rămas sub media
multianuală, deficitul fiind mai mare de 50% pe arii extinse din Câmpia de Vest.
Prima decadă a lunii a debutat cu o vreme umedă. Fronturile atmosferice aprţinând unor zone
depresionare de origine mediteraneană, care au traversat Peninsula Balcanică de la sud-vest spre nordest, au adus precipitaţii însemnate cantitativ în sud şi sud-est. În intervalul 4-7 martie s-au depăşit 30 l/m2
pe arii extinse din Oltenia, nord-vestul Munteniei, local în Bărăgan şi Dobrogea. Izolat s-a totalizat peste 55
l/m2. După data de 7 martie vremea s-a ameliorat, ca urmare a instalării unui anticiclon asupra Ucrainei. În
a doua decadă teritoriul ţării a fost traversat de mai multe fronturi atmosferice. Se remarcă frontul rece
din 15 martie. În spatele acestuia vântul s-a intensificat din sector predominant vestic. În seara zilei
următoare, la staţia meteorologică Braşov, viteza vântului la rafală a atins 31 m/s (112 km/h). Circulaţia
vestică a avut ca efect încălzirea vremii în sud.
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În ziua de 18 martie, la Turnu Măgurele s-a înregistrat o maximă termică de 24,5 ⁰C. De asemenea, au fost
episoade scurte cu foehn. În ziua de 15 martie, la ora 23, se înregistrau 6 ⁰C la Făgăraş, Braşov şi Sf.
Gheorghe (CV) şi 15 ⁰C la Tecuci, iar la Focşani, 18 ⁰C. Ultima decadă s-a caracterizat printr-un contrast
termic semnificativ între prima şi a doua parte a intervalului.
Pe fondul unei circulaţii sud-vestice, pe 24 martie temperatura a urcat la 25,8 ⁰C la Giurgiu şi 26,3 ⁰C la
Zimnicea. Pătrunderea unei mase de aer rece şi scăderea nebulozităţii au avut ca efect scăderea
temperaturilor minime sub pragul de îngheţ pe 26 martie, în vestul şi sudul ţării: Bechet -0,2 ⁰C, Jimbolia 0,3 ⁰C, Timişoara, Gurahonţ şi Bucureşti Băneasa -0,5 ⁰C, Tg. Logreşti -0,6 ⁰C, Lugoj, Borod şi Caransebeş 0,8 ⁰C, Reşiţa -0,9 ⁰C, Banloc -1,0 ⁰C, Chişineu Criş -1,1 ⁰C, Băile Herculane -2,0 ⁰C, Bozovici -2,2 ⁰C, Vărădia
de Mureş -2,8 ⁰C.
Abaterea termică pozitivă şi cantităţile de precipitaţii sub normal, din majoritatea zonelor montane, au
avut ca efect situarea sub mediile multianuale atât a extinderii, cât şi a grosimii stratului de zăpadă.

03. 03. ora 8: grosimea stratului de zăpadă (stânga). Sursa: Administraţia Naţională de
Meteorologie. 13 martie: imagine satelitară Terra Modis (dreapta). Sursa: NASA
Aprilie

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitaţii din media multianuală (dreapta).
Sursa: ogimet
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Abaterea termică pozitivă s-a menţinut, însă a fost mai mică decât în luna precedentă. Media
climatologică s-a depăşit cu mai puţin de 0,5 ⁰C în sudul Olteniei şi Munteniei. Valori de peste 1,5 ⁰C s-au
înregistrat pe litoral şi în nordul Moldovei. În Maramureş şi nordul Crişanei anomalia termică a depăşit 2,0
⁰C. Sub aspect pluviometric, valorile multianuale au fost depăşite în majoritatea regiunilor, exceptând
vestul şi nord-vestul ţării şi jumătatea estică a Dobrogei. Abaterea pozitivă a fost cea mai mare în estul
Olteniei, vestul şi nord-vestul Munteniei, izolat s-au acumulat cantităţi de peste 2,5 ori faţă de cele
normale.
Prima decadă a lunii a deputat cu o vreme în general închisă. Frontul atmosferic pătruns asupra României
dinspre nord-est, a staţionat în zilele urmatoare asupra ţării, efectuând mici oscilaţii pe direcţia SV-NE. În
ziua de 5 aprilie, în sudul ţării vântul s-a intensificat, predominant din sector E. Viteza la rafală a atins
frecvent 60 -70 km/h, până la 80 km/h în Oltenia. La staţia meteorologică Moldova Nouă s-a semnalat
transport de praf. Odată cu instalarea unui regim anticiclonic, vremea s-a ameliorat în a doua parte a
intervalului. Reducerea nebulozităţii a determinat o scădere a temperaturilor minime. În noaptea de 10
aprilie, local s-a semnalat îngheţ în Câmpia de Vest. Temperaturile minime au coborât până la -0,3 ⁰C la
Satu Mare, -1,1 ⁰C la Jimbolia şi Sânnicolau Mare. În intervalul 10 – 21 aprilie, vremea a fost în general
umedă. Decada a deputat cu un pasaj frontal dinspre NV, urmat de formarea unei zone depresionare
asupra Mării Negre. Ciclonul a fost asociat cu un nucleu rece bine conturat în troposfera medie, şi a avut o
mişcare retrogradă. În aceste condiţii vremea s-a răcit, iar precipitaţiile s-au transformat în ninsoare în
zonele montane şi local în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei. În dimineaţa zilei de 12 aprilie, stratul de
zăpadă avea grosimi de: 1 cm Întorsura Buzăului, 2 cm Tg. Secuiesc, 20 cm Ineu, 48 cm Ceahlău Toaca, 15
cm Păltiniş, 156 cm Bâlea Lac, 32 cm Vf. Omu, 24 cm Predeal, 7 cm Parâng, 22 cm Semenic. Ninsorile cele
mai abundente au fost în Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a celor Meridionali. Stratul de zăpadă nou
depus a fost de 53 cm la Lăcăuţi, 42 cm la Bâlea Lac şi 41 cm la Ceahlău Toaca.

12. 04.: Suceava (stânga), Predeal (dreapta). Sursa: RCS-RDS, Jurnalul
Precipitaţiile au fost mai însemnate în estul ţării. La staţia Stânca-aval (BT) s-au acumulat 48 l/m2 în 24 ore.
În intervalul 16 – 20 aprilie au fost precipitaţii în toată ţara. S-au acumulat pe arii extinse peste 50 l/m2 în
Oltenia, vestul, nordul şi centrul Munteniei, local în Subcarpaţii Moldovei, sudul Transilvaniei şi al
Banatului. S-au depăşit 100 l/mp la staţiile meteo: Piteşti, Câmpina, Deduleşti, Băile Herculane, TârguLogreşti şi Păltiniş.
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20. 04.: Răscăieţi, jud. Dâmboviţa. Sursa: Jurnal de Dâmboviţa
Mai

Anomalia termică (stânga). Procentul de precipitaţii din media multianuală (dreapta).
Sursa: ogimet
Temperaturile medii au fost apropiate de cele normale. Abateri negative au fost în sudul Banatului,
Oltenia şi cea mai mare parte a Munteniei. Anomalia termică a depăşit uşor -0,5 ⁰C în sudul Olteniei şi
izolat în centrul Munteniei. În restul ţării vremea a fost mai caldă decât în mod obişnuit. Abaterea termică
a fost cuprinsă, în general, între 0,1 şi 1,5 ⁰C. Exceptând regiunile nord-vestice şi arii restrânse din centrul
Dobrogei, cantităţile de precipitaţii au fost mai mari decât mediile multianuale. În general, normele
climatologice au fost depăşite de până la 2 ori, izolat peste 3 ori în Delta Dunării. La Sulina, s-au acumulat
142 l/m2, media multianuală fiind de 25 l/m2.
Între 2 şi 5 mai, vremea a fost instabilă. În după-amiaza zilei de 4 mai, sistemul frontal care a pătruns
asupra sudului ţării dinspre sud-vest, asociat cu condiţii prielnice convecţiei, au favorizat apariţia unor
manifestări severe asociate instabilităţii atmosferice, pe arii relativ extinse. S-au acumulat cantităţi de
precipitaţii ce au depăşit 50 l/m2în Delta Dunării, zona capitalei şi a judeţului Ilfov, dar şi în judeţele Argeş şi
Vâlcea.
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04. 05., ora 18.30: Imagine radar de reflectivitate (OPERA). Sursa: OMSZ
La Bucureşti, mai ales în partea central-sudică, a căzut grindină de dimensiuni mici şi medii timp de 20-30
de minute, asociată cu precipitaţii ce au avut caracter torenţial (Filaret - 58 l/m2). Izolat, stratul de grindină
depus a persistat chiar şi trei zile. Aceste fenomene au fost determinate de multicelule ce au atins trecător
stadiul de supercelulă.

04. 05.: Bucureşti - Piaţa Unirii. Sursa: Google
Un nou episod cu instabilitate accentuată a avut loc în ziua de 14 mai. Au căzut averse însoţite de
descărcări electrice, pe arii mai extinse în regiunile extracarpatice. S-au acumulat cantităţi de precipitaţii
2
de peste 50 l/m
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în vestul, nord-estul şi estul Olteniei şi în Subcarpaţii Moldovei. În extremitatea estică a Olteniei izolat s-au
2
depăşit 70 l/m .
Se remarcă temperaturile neobişnuit de ridicate în ziua de 22 mai în nord-vestul ţării, temperatura
maximă atingând 30,2 ⁰C la Satu Mare şi 30,6 ⁰C la Sighetu Marmaţiei.
Ultimele zile ale lunii au adus averse cu caracter torenţial în Delta Dunării. La Sulina s-au acumulat 72 l/m2
în 24 ore, iar la Mangalia s-au acumulat 96 l/m2 (din care 48 l/m2 în 3 ore). Ulterior, la Gura Portiţei s-a
observat o trombă marină.

,

31 mai, Gura Portiţei (jud. Tulcea). Sursa: Internet

Sipos Zoltan, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR
Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR
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SPECTRUL SOLAR ŞI ORGANISMUL UMAN

Dr. Elena Teodoreanu
Până la începutul secolului trecut era la modă pielea albă, ca o legitimare de
aristocraţie, de elitism, de sânge albastru. Drept pentru care toate persoanele elegante,
domnişoarele, dar chiar şi doamnele mai vârstnice dădeau discret pe faţă cu pudră, pentru a
spori albeaţa pielii şi purtau, cochet, pălării sau umbreluţe de soare, când ieşeau la
plimbare...
La sfârşitul secolului, mentalitatea evoluase, moda se schimbase: cochetăria
feminină, dar şi cea masculină impuneau o piele bronzată, cu nuanţe cât mai întunecate,
atestând sportivitatea pesoanei, semn de sănătate, vigoare, vacanţă, iar pudra a fost
înlocuită cu creme activatoare de bronzare...
Medicii nu erau de acord nici cu primele excese ale modei, nici cu ultimele, dar
noţiunea de frumuseţe şi eleganţă predomina asupra neplăcerilor pe care ar fi putut să le
provoace, fie absenţa fie expunerea fără limite la soare, informând asupra virtuţilor, dar şi
primejdiilor expunerii la zeul Soare.
Astăzi, tot mai mult, cercetările medicale ne previn asupra atâtor primejdii care ne
pândesc din toate domeniile mediului înconjurător (efect de seră şi deci încălzire globală,
deteriorarea stratului de ozon care proteja de radiaţii solare dăunătoare, alimentaţie nocivă
sau în exces, exces de medicamente, expunere la radiaţii de televizor sau telefon mobil,
poluare chimică, fonică etc. etc.).
Între avertizările medicale care încep odată cu venirea primăverii, se detaşează
expunerea necontrolată la radiaţia solară.
Aşa dar, care este relaţia dintre spectrul solar şi organismul uman?
Vom începe prin a spune un lucru ştiut de toată lumea şi anume că fără căldura solară
viaţa pe Pământ ar fi imposibilă.
Cu mai mult de 2500 de ani Î.Hr., egiptenii adorau Soarele, pe zeul Ra, ca un simbol al
vieţii şi tratau rănile şi bolile de oase, cu ajutorul Soarelui, Herodot din Halicarnas "părintele
istoriei", încă din secolul V î.Hr. atribuie soarelui calităţi în întărirea oaselor; Licht, (1964)
citează pe fizicianul Asclepiades, în sec. I î.Hr. care face obsevaţia interesantă anume că
"etiopianul îmbătrâneşte mai repede, pentrucă trupul lui este prea ars de căldura soarelui, în
timp ce englezul moare la 100 de ani sau mai mult, pentrucă locuieşte într-o regiune rece".
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Virtuţile medicale ale Soarelui s-au încetăţenit în timp, fiind asociate cu sănătatea.
Este cunoscută o vorbă veche: "unde nu intră soarele, intră doctorul!" De la sfârşitul sec.XIX
au început, să se construiască în Franţa şi în alte ţări occidentale, primele sanatorii care
asociau aerul curat al munţilor cu soarele, pentru vindecarea tuberculozei, mai frecventă în
cartierele sărace, cu case întunecoase şi umede.
Foarte pe scurt, radiaţia solară este radiaţia electromagnetică emisă de Soare având
-16
lungimi de undă diferite, de la cele cu lungime de undă foarte mică, (λ≤ 10 m până la cele cu
lungimi mari de undă (λ≥108m).
Aproximativ 40% din radiaţia incidentă la limita superioară a atmosferei este
reflectată în spaţiul interplanetar, constituind albedoul Pămîntului. Din restul radiaţiei solare
care trece prin atmosfera Pământului, o parte este absorbită, încălzind aerul, (radiaţia
absorbită) o altă parte este împrăştiată de moleculele aerului, de vaporii de apă şi de
pulberile din atmosferă (radiaţia difuză), dar cea mai mare parte ajunge pe suprafaţa
Pamântului (radiaţia directă).
Spectrul şi intensitatea radiaţiei solare difuze depind de natura particulelor întâlnite.
Când atmosfera este curată, sunt împrăştiate îndeosebi radiaţiile cu lungimi de undă mici,
ceea ce explică albastrul cerului, care ne încântă ochii şi sufletul, departe de aglomeraţia şi
poluarea metropolelor.
Intensitatea radiaţiei solare directe este în funcţie de poziţia pe glob, de altitudine,
de starea atmosferei, îndeosebi de nebulozitate, de momentul din an şi din zi.
Acţiunea radiaţiilor solare asupra corpului omului depinde deci în primul rând de
unghiul solar şi de lungimea de undă a radiaţiei, dar şi de gradul de pigmentare a pielii.
Spectrul solar prezintă efecte biologice diferite în funcţie de lungimea de undă.
În principiu, cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât puterea de penetraţie
este mai mare şi radiaţiile respective sunt mai primejdioase (γ, X, UV- C). Mărimea lungimii
de undă care desparte diferitele categorii de radiaţii este uşor diferită după diferiţii
cercetători, dar principiul se păstrează.
Astfel razele γ şi X (Roentgen) (λ =100-280 nm) sunt utilizate în medicină, în realizarea
radiografiilor, în sterilizare şi în unele tratamente anticancer.
Razele ultraviolete (λ ≤400 nm) prezintă cele mai importante efecte biologice locale
şi generale. Sunt împărţite în trei categorii: UV de tip A (λ = 4000-3150 Å) , reprezentând
95% din toate ultravioletele care ajung la suprafaţa Pământului, UV de tip B (λ= 3150-2800
Å), 5%, cunoscute ca având o acţiune antirahitogenă importantă şi UV de tip C (λ ≤2800 Å)
care nu ajung la sol, fiind absorbite total de stratul de ozon şi înregistrându-se pe pământ
doar la generatorii UV.
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Efectele asupra pielii umane sunt fotoeritem, o înroşire proporţională cu intensitatea
radiaţiei, urmată de fotopigmentare (prin oxidarea melaninei, pigment din epiderma pielii)
şi dacă intensitatea radiaţiei este mare se formează băşici cu lichid, care se pot infecta.
Vasele de sânge din piele se dilată, iar pigmentarea produce cornifierea stratului de piele,
care este un fenomen de adaptare la acest stres.
Mecanismele de acţiune ale radiaţiei UV constau în conversia provitaminei D în
vitamină D şi transportarea ei în sânge, cu acţiune asupra fixării calciului, de asemenea
formarea histaminei, substanţă cu acţiune multiplă la nivel de sânge şi glande. Fascicolul de
UB tip B cu λ = 3030-2970 Å (aşa numita radiaţie Dorno) are acţiune specific antirahitogenă.
Fotosensibilitatea, respectiv răspunsul pielii umane la această parte de spectru, este
diferită în funcţie de culoarea părului, vârstă, sex, sezon şi descreşte de la piept, abdomen,
spate, către obraz şi extremităţi. În general persoanele blonde, copiii, bărbaţii sunt mai
sensibili decât decât persoanele brunete, vârstnice, femei. Toţi însă sunt mai sensibili la
ieşirea din iarnă. S-a stabilit că radiaţiile cu λ = 3200 Å (320 nm sau 0,32µm) induc cancerul de
piele la om.
Efectele asupra părului sunt: albirea şi deteriorarea firului, asupra ochilor: inflamaţii
ale pleoapei şi conjunctivei, iar asupra corpului în general sunt: creşterea secreţiei gastrice,
gastrite, modificări ale tensiunii sângelui, ale compoziţiei sângelui (hemoglobină, număr de
eritrocite, conţinut de calciu, potasiu, sodiu, fosfor). Deasemenea se constată şi efecte
asupra metabolismului, modificări în conţinutul de substanţe minerale, proteine, în
capacitatea respiratorie, în funcţia ovariană, hipertiroidism. Evident că toate acestea sunt în
legătură cu durata expunerii corpului la radiaţii în diferite condiţii geografice, cunoscând
faptul că intensitatea radiaţiilor UV creşte cu înălţimea Soarelui (maximă la amiază, vara), cu
altitudinea geografică (mai mare în munţi decât în dealuri sau câmpii), cu anotimpul de
expunere.
În ordinea creşterii lungimii de undă urmează radiaţia solară luminoasă, respectiv
partea vizibilă a spectrului solar (λ=400 -750 nm). Aceasta este percepută la nivelul celulelor
retinei, apoi impulsul luminos este transmis pe căi nervoase la centrii optici din hipotalamus
(parte a encefalului, situat la baza creierului) şi de aici sunt stimulate hipofiza şi celelalte
glande cu secreţie internă, cu atât mai mult cu cât cantitatea de radiaţie este mai mare şi
diferit după lungimea de undă de la roşu, oranj...la indigo, albastru, violet (cunoscutul
ROGVAIV). Radiaţia luminoasă ne permite să distingem formele şi culorile. Întunericul
complet influenţează în sens regresiv schimbările structurale şi funcţiile hipofizei.
Partea de spectru cuprinzând radiaţiile infraroşii (λ=750 -3000 nm), numite şi
radiaţiile calorice penetrează superficial pielea, determinând aproape imediat eritemul
(înroşirea) pielii, dar care nu este urmat de obicei de pigmentarea pielii.
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Radiaţia infraroşie este absorbită de cojunctivă şi de cornee, provocând rapid
fotooftalmie şi mai apoi cataractă, cu leziuni pe retină. Efectele generale sunt cele produse în
general de căldură, care determină modificări în reglarea termică, activează circulaţia
sanguină, producând sudoraţie, dar şi insolaţie, şoc caloric, etc.
Radiaţiile cu lungime mare de undă (λ ≥ 1 mm) sunt microundele, undele radio şi
undele radio de frecvenţă joasă, utilizate în diferite domenii, cunoscute, după denumire.
Din succinta prezentare de mai sus se desprind imediat cele două aspecte
fundamentale ale relaţiei dintre radiaţia solară şi organismul uman: cea sanogenă şi cea
patogenă.
Despre neplăcerile pe care le provoacă o expunere îndelungată la radiaţia solară şi în
special la cea ultravioletă am amintit mai sus: îmbătrânirea pielii (riduri precoce, pete de
pigment, pierderea elasticităţii pielii), asupra părului, asupra ochilor (îndeosebi cataracta),
modificări în metabolism, gastrite etc. Dar cel mai grav aspect este cancerul de piele,
manifestat prin alterarea celulelor epidermei, keratoze, tumori ale pielii, unele, în majoritate
vindecabile chirurgical, altele, melanoamele, dezvoltate de la o simplă aluniţă şi care,
netratate, dau un prognostic sumbru.
Totodată, helioterapia, ca parte componentă a curei naturiste şi în special a
climatoterapiei, are în vedere stimularea sau scăderea activităţii sistemului neuro-endocrin
vegetativ şi are un efect general, nespecific, care se adresează întregului organism,
profilactic, curativ şi recuperator, pentru readaptarea organismului la mediul exterior,
pentru antrenare şi călire, dar şi terapie propriu zisă, în special în tratamentul rahitismului,
ca urmare a fixării calciului în oase, cu ajutorul vitaminei D. Acţiunea antirahitogenă explică
indicaţia trimiterii copiilor la malul mării, pentru expunere la razele soarelui, asociată cu
talasoterapia. Tot în acest sens sunt indicaţiile pentru tratamentul fracturilor şi pentru unele
afecţiuni ale pielii, în special în psoriazis.
De asemenea, s-a constatat o ameliorare a depresiei instalate în timpul iernii, odată cu
venirea primăverii şi creşterea luminozităţii, datorată nu UV, ci radiaţiei luminoase.
După pigmentaţia de origină, cercetătorii au stabilit 6 tipuri de piele: tipul I, cu pielea
foarte albă, lăptoasă, pistrui, păr roşu, la care bronzajul este imposibil, întrucât şocul solar se
produce foarte rapid, tipul II, cu piele albă, eventual pistrui, păr blond, bronzaj dificil,
întrucât şocul solar este rapid, tipul III, cu piele albă, păr castaniu, bronzajul este posibil,
maroniu, tipul IV, cu piele mată, brunet, bronzaj uşor, şoc solar rar, tipul V, cu piele mată,
părul foarte negru, bronzaj întunecat, şoc solar doar excepţional, tipul VI, cu piele neagră ca
părul, bronzajul este şi el negru, iar şocul solar nu există. Primele trei tipuri sunt numite
sensibile, celelalte, normale.
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Protecţia faţă de radiaţia solară este în funcţie de tipul pielii, dar şi de indicele UV,
calculat local, în funcţie de poziţia soarelui, ora din zi (maxim la amiază), anotimpul (maxim
vara), latitudine, (maxim la ecuator), altitudine ( cantitatea de radiaţie creşte cu 5% la 1000
m, faţă de nivelul mării şi cu 10%, la 2000). Astfel, indicele UV între 1 şi 2 este slab, nu e
necesară protecţia, poate doar purtare de ochelari, între 3 şi 4, risc moderat, protecţie
pentru pielea sensibilă, între 5 şi 6, risc ridicat, se evită expunerea pentru copii sub 15 ani,
protecţie pentru adulţi, indice între 7 şi 8, risc foarte mare, protecţie cu ochelari (cu lentile
filtrante), pălărie, iar la indicele UV de 9 -10, pentru fototipurile I, II, III, se recomandă a
rămâne în interior, pentru ceilalţi protecţie pentru cap, ochi, corp. Se indică utilizarea de
creme protectoare. Cât despre veşminte, culoarea neagră filtrează cel mai bine UV, dar
reţine căldura, în timp ce culorile deschise o reflectă.
În ceea ce priveşte tipurile, este dată ca exemplu populaţia australiană, tip 1-2, de
origină esenţial scoţiană şi irlandeză, cu piele foarte albă şi care a dezvoltat o cultură
sportivă intensă, cu expoziţie solară maximă, (surful, de exemplu), astfel că zona este
considerată capitala mondială a melanoamelor.
Să mai adăugăm câteva observaţii:
Nu există protecţie totală, totdeauna există o cantitate de raze UV nefiltrate care
ajung la piele.
Norii nu opresc radiaţia solară, cel mult atenuează concentraţia de UV. Ei absorb
radiaţia infraroşie, scăzând temperatura aerului şi dând o falsă senzaţie de securitate. Norii
Cirrus sau Cirrostratus lasă să treacă 80-90% din UV.
Dacă stăm multă vreme sub umbrelă la mare, radiaţia difuză, la care se adaugă
cea
reflectată de suprafaţa apei, este suficient de intensă pentru a provoca insolaţie.
La munte, iarna, la ski, la intensitatea mai mare a radiaţiei solare directe se
adaugă
albedoul zăpezii, crescând valoarea indicelul UV, iar temperatura scăzută, de asemenea
înşeală pe turist/sportiv, cu senzaţia lipsei pericolului de insolaţie, fapt similar la activităţile
nautice.
Să mai adăugăm informaţiile relativ recente, referitoare la scăderea grosimii
stratului
protector de ozon, care produce astfel creşterea intensităţii UV, explicaţie posibilă la
înmulţirea cazurilor de cancer de piele în ultimele decenii.
Aşa dar, pentru a beneficia de binefacerile curei de soare, pentru sănătate şi
frumuseţe, este bine să ne reamintim câteva din sfaturile date la practicarea helioterapiei:
-Să ţinem seama de anotimp, de vârstă, de starea de sănătate.
-În principiu, vara se recomandă evitarea expunerii la soare în orele de amiază,
preferându-se orele de dimineaţă, când unghiul solar este mai redus, iar primăvara şi
toamna, expunerea este recomandată la ora trecerii soarelui la meridian.

Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, e-mail: societatea.meteo@gmail.com, http://smr.meteoromania.ro

22

SOCIETATEA
METEOROLOGICÃ
ROMÂNÃ

BSMR - Anul II, Nr. 2 - Iunie 2014

SPECTRUL SOLAR ŞI ORGANISMUL UMAN

Dr. Elena Teodoreanu

Biometeorologie

(6)

-Tehnica generală a curei solare prevede dozarea medicală a expunerii la soare, în
funcţie de vreme şi de ora din zi, cu descoperirea parţială şi tot mai extinsă a corpului, sau
local în funcţie de afecţiune. Pe o suprafaţă orizontală, durata expunerii va depinde de luna
din an şi de ora zilei. Astfel, dacă în aprilie şi în septembrie, între orele 8-10 şi 16-18, durata
iradierii medii suportabile pentru UV la prima baie de soare poate ajunge la 80 de minute,
între orele 10-16 este recomandabil să nu depăşească 60 de minute, în iunie, august ea va fi
de 60 de minute, respectiv 35 de minute în iulie, în perioada cea mai caldă din an şi când
Soarele are încă cea mai mare înălţime pe bolta cerească, deci când iradierea este maximă. În
zilele următoare, durata se poate prelungi cu jumătate, dublu, apoi de 3, 4, 5 ori mai mult, în
paralel cu protecţia realizată prin pigmentarea pielii. Supradozarea are efecte negative
imediate sau mai târzii.
-În clinostatism (culcat – pe plajă), organismul este expus unei intensităţi radiative
mari, la care se adaugă căldura reflectată de nisipul încălzit şi pericolul de supraîncălzire este
mai mare decât în ortostatism, (în special pe plajele dechise) unde briza răcoreşte, în schimb,
tocmai datorită confortului termic, în acest caz, este mai mare pericolul de insolaţie.
-Adăpostul de vânt (de exemplu pe plajele cu faleză, sau în solarii adăpostite) este util
în zilele vântoase, dar creşte inconfortul prin căldură şi implicit pericolul de şoc caloric. Aici
vom atrage atenţia asupra riscului expunerii la soare, vara, în marile oraşe, oaze de căldură,
fie aşteptând autobuzul în staţie, fie prin practicarea turismului cultural, admirând marile
monumente de artă, arhitectura vechilor oraşe etc. fără precauţiile necesare: pălărie,
ochelari, haine subţiri, deschise la culoare, creme protectoare...
Indicaţiile medicilor balneologi, în special la malul mării, dar şi la munte sau deal,
sunt numeroase: profilaxie la copii şi adulţi, curativ la copii: afecţiuni otorinolaringologice,
traheobronşite, rahitism, hipofuncţii endocrine, iar la adulţi: astm alergic, afecţiuni
respiratorii, ginecologice cronice şi dermatologice.
Contraindicaţii: cancer sau stări precanceroase, tuberculoză pulmonară evolutivă,
focare de infecţii evolutive, ulcer gastro-duodenal, afecţiuni endocrine prin hiperfuncţie, în
special hipertiroidie, nevroză astenică în forme hiperreactive, afecţiuni cardiovasculare
cronice visceralizate sau decompensate, tendinţă la hemoragii.
Prin cunoaştere şi înţelepciune, asociată cu aeroterapia şi hidroterapia, cu sporturile
de vară şi iarnă, helioterapia, respectiv expunerea la radiaţia solară, este un excelent mijloc
de relaxare, refacere şi întărire a organismului, pe care ni-l oferă Soarele, astrul vieţii.
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Prezentarea proiectului
CARESSE
(Centre for Atmospheric REmote Sensing and Space Earth observation)
Proiect de tip "Centre de Competenţă în Tehnologii Spaţiale" derulat în cadrul
Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare - Tehnologie Spaţială şi Cercetare
Avansată – STAR
Prezentare realizată de Dr. Doina Nicolae, Director de proiect
La sud-vest de Bucureşti, pe platforma de fizică de la Măgurele, într-o manieră discretă şi
extrem de profesionistă, o mână de cercetători tineri şi entuziaşti îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Observatorului Atmosferic Român, cunoscut sub acronimul său englezesc RADO
(Romanian Atmospheric 3D Observatory). Cei 12 experţi în fizică, matematică, IT, inginerie,
biologie şi meteorologie formează departamentul de teledecţie al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică, INOE2000.

În momentul de faţă, departamentul de teledetecţie al INOE este un colaborator
important pentru reţelele internaţionale AERONET, ACTRIS, MWRNET, EUSAAR, CLOUDNET,
EARLINET, bazele de date ale acestor reţele fiind de asemenea utilizate pentru validare
satelitară. De asemenea, resursa umană si echipamentele existente au fost implicate în diferite
campanii internaţionale de măsurători (AQUA-GRO (crearea/popularea bazei de date privind
evoluţia spaţio-temporală a distribuţiei verticale a aerosolilor deasupra Greciei şi României),
2012; campania ChArMEx (transportul poluării la sud de Marsilia (regiunea Fos-Berre)), 2012;
campania intensivă EMEP - PEGASOS (aerosoli (EMEP) şi capacitate de oxidare (PEGASOS),
ambele la nivelul solului şi la altitudine), 2012; intercomparări (campania de intercomparare
internaţională lidar COLI10 – Cluj, România, 2010; EArlinet Reference Lidar Intercomparison,
2009 – Leipzig, Germania), teste şi exerciţii operaţionale (măsurători a calităţii ambientale prin
monitorizarea cu ajutorul teledetecţiei active şi în situ în scopul estimării poluării de fond la
Surlari-Pipera, România, 2008; campania de instruire interactivă pentru tehnici de teledetecţie
activă şi pasivă, Rovinari, România, 2010; exerciţiu operaţional 36 ore EARLINET, 2012).
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Dispunând de o infrastructură solidă, echipa de la RADO şi-a propus să devină
promotorul unui centru de excelenţă în teledetectia atmosferică şi observarea Pământului din
spaţiu. Demersurile au fost deja iniţiate la sfârşitul anului 2013 în cadrul proiectului CARESSE
(Centre for Atmospheric REmote Sensing and Space Earth observation), pe româneşte Centrul
pentru teledetecţia atmosferei şi observarea Pământului din spaţiu.
Obiectivul major al acestui proiect este acela de a crea o platformă de colaborare între
instituţiile de cercetare şi industrie în vederea dezvoltării de noi competenţe în domeniul
teledetecţiei atmosferice. Se are în vedere în primul rând crearea unui nucleu destinat
activităţilor de cercetare de înalt nivel şi de formare profesională în domeniul teledetecţiei
atmosferice. Următorul pas constă în dezvoltarea, organizarea şi armonizarea capacităţilor
ştiinţifice şi tehnologice existente în România pentru aplicaţii spaţiale. Toate aceste activităţi au
ca scop adaptarea activităţilor de cercetare la cerinţele specifice ale Agenţiei Spaţiale Europene
şi consolidarea colaborărilor internaţionale.
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În cadrul centrului se realizează cercetări fundamentale şi teoretice legate de compoziţia
atmosferică şi calitatea aerului (monitorizare operaţională şi cercetare în acelaşi timp),
incluzând studiul impactului asupra climei şi variabilităţii climatice prin monitorizare, analiza
sinergetică a gazelor poluante, studii de impact, simulări tridimensionale la scară naţională a
scenariilor de modificări climatice. Activităţile ştiinţifice desfăşurate abordează 2 teme majore:
cercetarea stratului limită planetar şi cercetarea troposferei libere. Este deja cunoscut faptul că
emisiile crescute de ozon şi alţi poluanţi urbani conduc la modificări ale capacităţii de oxidare în
stratul limită şi la creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră. Măsuratorile vor duce la
caracterizarea variabilităţii diurne, sezoniere şi pe termen lung ale gazelor şi particulelor din
stratul limită urban. Troposfera este o regiune a atmosferei complexă din punct de vedere
chimic, în care gazele provenite de la surse biogenice şi antropogenice influenţează transportul
şi oxidarea la scări de timp similare. În principiu, se studiază schimburile dintre stratul limită şi
troposfera liberă, transportul pe distanţă lungă al poluanţilor, se identifică sursele prin trasarea
retro- traiectoriilor maselor de aer, pentru a se investiga geneza norilor, şi a precipitaţiilor,
depunerea uscată şi umedă şi multe alte fenomene produse la interfaţa sau în interiorul
troposferei.
Activitatea de bază a specialiştilor departamentului de teledetecţie al INOE se
concentrează în principal pe dezvoltarea de modele şi programe speciale de procesare, analiză
şi corelare a datelor măsurate. Datele colectate sunt utilizate nu numai de către reţele terestre
dar şi de programul de calibrare şi validare a datelor satelitare (de ex. programul CALIPSOEARLINET CAL/VAL). Conform documentului departamentului Ground Segment and Missions
Management al ESA, reţeaua RADO corespunde integrării în reţele de dezvoltare a calităţii
aerului existente, precum NDACC-NORS şi ESA-PANDORA, care sprijină validarea pe termen
lung a produselor Precursorilor Sentinel-5. Toate aceste activităţi premergătoare au ca scop
pregătirea în vederea participării la activităţile de calibrare şi validare ale viitoarelor misiuni ESA
pentru valorificarea infrastructurii şi expertizei existente precum şi pentru a contribui la o serie
de misiuni ESA şi internaţionale (prezente şi viitoare): CALIPSO, EarthCARE, Sentinel-5P şi ADMAeolus.
Nu putem încheia această prezentare fără să subliniem încă odată că activitatea de
cercetare în domeniul teledetecţiei active este în primul rând utilă societăţii, întrucât contribuie
la producerea de cunoştinţe noi despre atmosferă şi oceanele Pământului, cu aplicaţii directe în
evaluarea poluării şi a impactului acesteia asupra climei. Instrumentele operaţionale deja
existente la RADO dar şi altele care urmează să fie implementate în viitor, precum şi nivelul înalt
de expertiză al cercetătorilor implicaţi în acest proiect fac din CARESSE un veritabil centru de
excelenţă în domeniul cercetării atmosferei.
Mai multe informaţii legate de activităţile grupului de teledetecţie al RADO pot fi accesate la
adresele: http://rado.inoe.ro/site_rado/RO/basic.html
http://environment.inoe.ro
http://environment.inoe.ro/category/63/caresse
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Vara altfel...
Dr. Constanţa Boroneanţ
Vă invit să privim împreună vara cu ochii şi sufletul artiştilor
... în poezie
Zi de vară
George Topârceanu

Vara în capitală
Ion Minulescu

Linişte. Căldură. Soare.
Sălciile plângătoare
Stau în aer, dormitând.
Un viţel în râu s-adapă
Şi-o femeie, lângă apă,
Spală rufele, cântând.

Au plecat bucureştenii toţi la băi
Şi cu Vara n-au rămas în capitală
Decât morţii şi gardiş i...
Iar pe străzile pus i şi prin odăi Praful ce se-ngroaşă zilnic,
Şi-n covoare Moliile cu prezenţa lor fatală
Şi cu veşnica lor po ă de mâncare...
De urât că n-are ce să vadă
În monumentala noastră capitală,
Vara umblă toată ziua-n pielea goală
Prin apartamente-nchise

Şi din vale abia vine
Murmur slab, ca de albine,
Somnoros şi uniform:
Râul, strălucind în soare,
Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm.
Sub o salcie bătrână
Şi cu-o carte groasă-n mână
Care-mi ţine de urât,
M-am culcat în fân pe spate, Somnul lin, pe nechemate,
A venit numaidecât.

Şi pe stradă De la Parcul Carol la Şosea
Şi de la Şosea la Cotroceni,
Însoţită de o droaie de ţigani
Şi de olteni,
Care vând cireşi, rahat şi limonadă
Şi-o po esc să cumpere şi ea...

Cântec, murmur, adiere
De zeﬁr în frunze piere
Şi rămâne doar un glas
Care umple valea-ngustă.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Ia te uită, o lăcustă
Mi-a sărit tocmai pe nas!

Vara însă-i fata de la ţară Bleagă şi prostuţă ca o oaie Nu ş e că-n capitală
Este şi-o "Baie centrală",
Şi când simte că-i zăduf din cale-afară
Se răsfaţă-n Dâmboviţa cât îi place,
Ca Suzana clasică, la baie...

h p://www.romanianvoice.com/
poezii/poezii/zidevara.php

h p://www.romanianvoice.com/poezii
/poezii/vara_im.php
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Citate despre vară
Dacă miresmele ar fi vizibile precum culorile, aş vedea grădina în varâ asemeni unor nori
pictaţi în toate culorile curcubeului.”
Robert Bridges – poet englez (1844 – 1930)
Vara indiană, sufletul mort al verii.
Mary Clemmer Ames – scriitoare şi jurnalistă americană (1831 -1884)
O zi perfectă de vară este atunci când soarele străluceşte, vântul adie, păsările cântă, şi
maşina de tuns iarbă este stricată.
James Dent – scriitor şi jurnalist american (1953- )
În miezul iernii, am învăţat, în cele din urmă, că în mine există o invincibilă vară.
Albert Camus – scriitor, filosof şi journalist francez, laureate al premiului Nobel pentru
literatură (1913 – 1960).
Acest anotimp frumos ... vara Tuturor Sfinţilor! Aerul era încărcat de o lumină visătoare şi
magică iar peisajul arăta ca şi cum ar fi fost creat în prospeţimea copilăriei. Henry
Wadsworth Longfellow – poet american (1807 – 1882)

Proverbe şi zicători româneşti despre vară
Cine vara petrece cântând, iarna rămâne flămând.
Cine vara n-are minte, iarna nu gustă plăcinte.
Vara-ntins la umbră doarme şi iarna moare de foame.
Toată vara „hăis“ şi „cea“, da-n chimir nici o para.
Omul gospodar cumpără vara sanie şi iarna căruţă.
Nici o muncă nu-i mai grea, ca vara cu coasă rea.
Nu-ţi jeli mîinele când coseşti grânele.
Vara-i strângătoare, iarna-i mâncătoare.
Îi cald de cască mâţele.
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.... în lumea muzicii
Vom prezenta în cele ce urmează Concertul nr.2 în sol minor, pentru vioară şi orchestră, Op.
8, RV. 315 – Vara din ciclul Cele patru anotimpuri (Le quattro stagioni) compus de Antonio
Vivaldi în 1725. Ca şi celelate trei concerte, Vara este structurat în trei mişcări:
I. Allegro non molto
O introducere lentă descrie căldura intensă a verii. Ascultăm cântecul păsărilor, cucul care se
identifică în interpretarea solo-ului de vioară, apoi mai târziu, turtureaua şi sticletele, ale
căror cântece sunt întrerupte şi substituite de ameninţarea unui vânt puternic şi de strigătul
păstorului înspaimântat de furtună. Prima parte se încheie în acordurile tuturor
instrumentelor de coarde care reproduc apropierea furtunii
II. Adagio-Presto-Adagio
Teama păstorului nu s-a risipit încă, vioara solo este întreruptă de tunetele care anunţă
furtuna şi anunţă revenirea la candoare şi linişte.
III. Presto
Roiuri de insecte zburătoare se se agită într-un zbor perpetuu fugind de ameninţarea
furtunii, fulgerele brăzdează cerul încărcat de furtună. Instrumentele de coarde susţin
interpretarea plină de virtuozitate a vioarei solo.
Accesaţi şi ascultaţi varianta interpretată de Mari Silje Samuelson şi Trondheim Soloists
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
Vara la Buenos Aires (Verano Porteño) a fost compusă de Astor Piazzolla în 1965, iniţial ca
muzică de scenă pentru piesa Cosiţa de aur (Melenita de Oro de Alberto Rodríguez Muñoz).
Puteţi asculta versiunea (2009) interpretată de Soyoung Yoon – vioară şi Trondheim Soloists
aici https://www.youtube.com/watch?v=Eu7oEssh9q4
sau cea in interpretarea lui Astor Piazzolla la bandonéon aici
https://www.youtube.com/watch?v=c0gDqDXpUW0

Societatea Meteorologică Română - Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 97, 013686 Bucureşti, sector 1,Tel: 021 318 3240/410, e-mail: societatea.meteo@gmail.com, http://smr.meteoromania.ro

29

SOCIETATEA
METEOROLOGICÃ
ROMÂNÃ

BSMR - Anul II, Nr. 2 - Iunie 2014

(4)

Vara altfel...

... în pictură
Anotimpurile şi elementele naturii i-au inspirat pe mulţi pictori. Ne vom opri de această dată,
pentru exemplificare, la picturile lui Giuseppe Arcimboldo (1527- 1593) - pictor italian
exponent al manierismului, cunoscut mai ales datorită figurilor alegorice executate prin
combinaţia diverselor obiecte şi vieţuitoare (fructe, legume, peşti, păsări, cărţi etc.) legate
metaforic de subiectul reprezentat.
Anotimpurile sale se prezintă ca patru portrete în profil, destinate a fi expuse faţă în faţă: Iarna
cu Primăvara şi Vara cu Toamna. Pe fondul întunecat se decupează chipurile încruntate sau
surâzătoare ale fiinţelor destinate a reprezenta fiecare anotimp, pentru iarnă şi toamnă
trăsături masculine, pentru primăvară şi vară, feminine.
Iarna este reprezentată printr-un trunchi scorburos, cu un ciot drept nas şi o iască drept buze, cu
muşchi şi rămurele în locul bărbii ţepoase şi frunze de iederă ca păr. Personajul are pe umeri
prinsă o pelerină din rogojină - cu iniţiala M, de la numele împăratului, împletită în textură - iar la
gât îi atârnă, drept ornament, o lămâie şi o portocală cu frunzele lor verzi, cerate.
În portretul Primăverii au fost identificate 80 de soiuri diferite de flori. Chipul este îmbujorat şi
vesel, contrastând cu ridurile şi expresia morocănoasă a Iernii. Gulerul alb şi atitudinea mândră
a personajului îl plasează în clasa aristocraţiei.
Şi Vara este radioasă şi râde larg cu dinţi de fasole şi buze de cireşe. Straiul elegant este
reprezentat dintr-o împletitură de spice, pe guler este ţesută semnătura artistului, iar data se
află pe umăr. Între grâne şi legume apar porumbul şi vânăta, proaspăt aduse din Lumea Nouă.
Toamna este reprezentată prin roadele specifice anotimpului: struguri, mere, pere, gutui,
dovleci şi frunzele decorative ale acestora întruchipând un personaj cu trăsături bărbăteşti, ca
ale unui ţăran abrutizat de muncă şi băutură. Veşmântul este format din scândurile unei buţi de
vin. Primul ciclu al Anotimpurilor a fost realizat în 1563.

Iarna

Primăvara

Vara

Toamna
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O altă suită de chipuri compozite este aceea a Celor Patru Elemente: Aer, Apă, Pământ, Foc
pictate în perioada 1566-1570. Folosind tot profilul şi închegarea trăsăturilor din animale sau
obiecte disparate, comprimate în poziţii uneori ciudate spre a recompune nasul, urechea sau
ochiul personajului, cele patru picturi erau menite să completeze seria anotimpurilor.
În picturi fuseseră inserate elemente ce trebuiau interpretate ca semne ale măririi şi puterii
Casei de Austria: Pământul are la gât o blană de berbec iar Focul, un colier, cu referire directă la
Ordinul Lânei de Aur instituit de Habsburgi. În reprezentarea animalelor care formau trăsăturile
Pământului nu s-a ţinut seama de dimensiunea lor reală şi nici nu sunt reduse la scară unele faţă
de altele (capul elefantului, ce constituie urechea şi pometul personajului este mai mic decât
vulpea şi iepurele ce formează obrazul şi, respectiv, nasul, iar pielea de leu ce acoperă umărul
este de aceeaşi mărime cu aceea de berbec, care ornamentează pieptul).
Aceeaşi situaţie se păstrează şi la Apă, unde au fost identificate peste 60 de fiinţe acvatice, de la
foci, morse şi ţestoase, la sepii, cai de mare, stridii şi creveţi, homari şi crabi, rechini şi pisici de
mare, ţipari şi broaşte, ştiuci şi păstrăvi, totul împodobit de corali stacojii şi perle strălucitoare.
Aerul nu s-a păstrat decât în copii ulterioare şi era compus din zburătoare de tot felul.
Focul are păr din flăcări, obraz din silex, ureche şi nas din amnara, frunte din fitil, bărbie şi gât din
opaiţ, ceafă din mănunchi de lumânări aprinse, iar ochiul e un muc de lumânare stins; bustul
este format din ţevi de tun şi de pistoale strânse în colanul de aur al ordinului mai sus amintit.

Aerul

Apa

Pământul

Focul

Referinţe
https://www.youtube.com/watch?v=dLqwBf_tzWk
http://ro.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/fabulosul-arcimboldo-a-ajuns-la-washington-deadrian-silvan-ionescu-7925324/
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F
Factori genetici ai climei (en. Genetic factors of climate; fr. Les facteurs génétiques
du climat; es. Los factores genéticos del clima) – Principalele procese şi
caracteristici fizico-geografice care determină clima într-o anumită regiune de pe
glob. Acestea sunt: bilanţul radiativ, circulaţia atmosferică, caracteristicile suprafeţei
subiacente.
Fenologie (en. Phenology; fr. Phénologie ; es. Fenología ) – Ştiinţa care studiază relaţia
dintre variabilitatea sezonieră şi interanuală a factorilor climatici şi ciclurile regnului
vegetal şi animal (în special păsări şi insecte).
Fluctuaţie (en. Fluctuation ; fr. Fluctuation ; Es. fluctuación) – Variaţie neregulată,
neperiodică, uneori bruscă, a unui element meteorologic.
Frecvenţă (en. Frequency; Fr. Fréquence; Es. Frecuencia) – Este o măsură a
numărului de repetări ale unui fenomen periodic în unitatea de timp. În meteorologie,
aceasta mărime se referă la numărul de cazuri când a fost observat un anumit fenomen
sau o anumită valoare a unei mărimi date într-un anumit interval de timp. Frecvenţa
poate fi exprimată şi în procente pentru a exprima câte cazuri din 100 de observaţii
aleatoare se încadrează într-o anumită clasă de valori.
Front atmosferic (en. Atmospheric front ; fr. Front atmosphérique ; es. Frente
atmosférico) - Zona de separaţie dintre două mase de aer cu densităţi (temperatură,
umezeală) diferite. în funcţie de geneza acestora, fronturile sunt de mai multe tipuri:
reci, calde, ocluse.
Front cald (en. Warm front ; fr. Front chaud ; es. Frente cálido) – Suprafaţa de
discontinuitate ce separă o masă de aer cald de una rece, masa caldă alunecând
deasupra penei de aer rece.
Front rece (en. Cold front; fr. Front froid ; es. Frente frío) – Suprafaţa de
discontinuitate care separă două mase de aer rece şi cald, masa de aer rece substituindo, mai mult sau mai puţin brusc, pe cea caldă. Frontul rece poate fi de ordinul I
(anafront) sau de ordinul II (catafront).
Front oclus (en. Occluded front; fr. Front occlus; es. Frente ocluido) – Front complex
rezultat din contopirea fronturilor rece şi cald într-un proces de ocluziune a unei
depresiuni. Se deosebesc fronturi ocluse cu caracter cald, când aerul din spatele
frontului rece este mai cald decât cel din faţa frontului cald, şi fronturi ocluse cu
caracter rece, când aerul din spatele frontului rece este mai rece decât cel din faţa
frontului cald.
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Fulger (en. Lightning; fr. Éclair; Es. Relámpago) - Fenomen atmosferic care
constă într-o descărcare electrică luminoasă produsă între doi nori sau în interiorul
unui nor.
Furtună (en. Thunderstorm; Fr. Orage; Es. Tormenta) – Fenomen atmosferic
asociat, în general, cu nori convectivi (cumulonimbus), vânt foarte puternic şi, cel mai
adesea, însoţit de precipitaţii abundente sub formă de ploaie, grindină sau, ocazional,
zăpadă sau granule de gheaţă. Se produce, de obicei, la trecerea ciclonilor adânci şi
este însoţit de efecte distructive pe uscat şi de o agitaţie puternică a suprafeţelor de apă.
Furtună de praf (en. Duststorm; fr. Tempête de poussière; es. Tempestad de polvo) Ansamblu de particule de praf sau nisip ridicate violent de la sol de un vânt puternic şi
turbulent pentru a fi transportat la mare înălţime şi distanţă foarte mare.
Furtună geomagnetică (en. Geomagnetic storm; fr. Orage geomagnétique; es.
Tormenta geomagnética) – Perturbaţie temporară a magnetosferei cauzată de
perturbaţii ale materiei interplanetare. O furtună geomagnetică este o componentă
majoră a vremii spaţiale şi este cauzată de o undă de şoc a vântului solar care
interacţionează cu câmpul magnetic al Pământului.
Foehn (en. Foehn; fr. Foehn; es. Foehn) – Vânt cald şi uscat de tip descendent, care
apare în general, pe versantul adăpostit al unui munte. Se formează ca urmare a
mişcării ascendente a aerului de-a lungul versantului vertical (sau mai abrupt) al
muntelui (ascensiune orografică), urmată de descendenţa aerului pe cealaltă parte
(adăpostită) a masivului.
Freon (en. Freon; fr. Fréon; es. Freón) - Ansamblu de compuşi sintetici, cunoscuţi, de
asemenea, sub denumirea comercială de clorofluorcarburi (CFCs). Sunt utilizaţi ca
agenţi frigorifici, propulsori ai aerosolilor, solvenţi şi intermediari în sinteza altor
compuşi ai fluorului. Datorită timpului lor lung de viaţă în atmosferă, aceşti compuşi
contribuie la diminuarea stratului de ozon atmosferic.
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EXTRASE DIN BULETINUL OMM 63(1)-2014
(Culese de Grandi Ochii)
THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY - Enganging the Next Generation
De la fondarea sa cu peste 150 de ani în urmă, Societatea Meteorologică Regală (Britanică) a
crescut şi s-a diversificat, dar si-a menţinut focusul pe progresul ştiinţei meteorologiei. Societatea este
organizaţia responsabilă atât pentru ştiinţa cât şi pentru profesia meteorologică în Marea Britanie. Cu
peste 3000 de membri din străinătate, este una dintre cele mai largi societăţi meteorologice din lume.
Graţie moştenirii şi reputaţiei sale, Societatea este capabilă să se facă auzită de politicieni în
probleme de vreme şi climă, atât în ţară cât şi la nivel internaţional. Dinamicul său site informatic şi
reţeaua de canale de socializare oferă zilnic ştiri şi informaţii către populaţie, iar portofoliul său de
jurnale şi publicaţii online este orientat către o largă audienţă - de la cercetător specialist la publicul
general incluzând tinerii.
Vezi mai multe informaţii la p. 34-35.
AMS Initiatives to Foster Scientific Literacy and Engage Today's Youth
Misiunea Societăţii Meteorologice Americane (AMS) este să progreseze stiinţele atmosferice,
precum şi ştiinţele, tehnologiile, aplicaţiile şi serviciile relevante, pentru beneficiul societăţii. Fondată
în 1919, AMS are peste 14000 de membri, cercetători şi practicieni; elevi de liceu, studenţi universitari
şi post-universitari; şi amatori entuziaşti privind vremea. AMS publică 11 jurnale in domeniul ştiinţelor
atmosferice şi în domenii ştiinţifice legate - climatice, oceanice şi hidrologice; sponsorizează anual
peste 12 conferinţe; şi oferă numeroase programe şi servicii.
AMS stimulează generaţia viitoare de tineri prin două tipuri generale de programe: (1) unele
care servesc membrilor actuali şi viitori ai Societăţii şi (2) altele menite să crească educaţia stiinţifică a
tinerilor, în virtutea apartenenţei la AMS.
Vezi mai multe informaţii la p. 36-38.
STEM: Science, Technology, Engineering and Maths at the Met Office
Science, technology, engineering and mathematics (STEM) sunt în centrul preocupărilor la Met
Office. Fără o continuă expertiză în aceste domenii, Met Office n-ar mai fi capabil să-şi menţină poziţia
ca serviciul naţional de vreme al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi ca centrul de
excelenţă pentru cercetarea climatică. Met Office are nevoie să atragă cei mai brilianţi oameni şi să
stimuleze salariaţii să-şi dezvolte abilităţile profesionale pe parcursul carierei. Prosperitatea şi
dezvoltarea tehnologică a Regatului Unit depind de disponibilitatea unui grup de motivaţi şi supercalificaţi cercetători, tehnologi, ingineri şi matematicieni.
Activităţile STEM de contactare, consiliere şi oferire de servicii, capacitează persoane cu
diverse calificări şi talente interesate să cunoască modele de inspiraţie; să dobândească o anumită
înţelegere a aplicaţiilor STEM în viaţa reală; să urmeze activităţi practice concrete care să conducă la
autentice oportunităţi de invăţare şi de carieră profesională.
Vezi mai multe informaţii la p. 32-33.
Buletinul OMM 63(1)/2014 poate fi descărcat la adresa:
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/bulletin_63-1_en.pdf
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