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Editorial

Meteorologia este o ştiinţă privilegiată din multe puncte de vedere. Înglobează cunoştinţe fundamentale din alte
ştiinţe (fizică, matematică, geografie,
chimie) şi are aplicaţii practice imediate, cu implicaţii pe termen scurt şi lung
asupra mediului şi societăţii. Fenomenele meteorologice sunt pe cât de complexe, pe atât de vizibile şi interesante.
Vremea şi clima atrag deopotrivă interesul oamenilor de ştiinţă, al factorilor
de decizie şi al publicului larg. Copiii
manifestă adesea o atracţie reală pentru
fenomenele meteorologice, încercând
să le înţeleagă şi să se apropie de ele în
diferite feluri, prin experienţe directe,
prin lecturi sau vizionarea unor filme,
de exemplu. O astfel de pasiune dobândită în copilărie poate crea premisele
cele mai favorabile pentru devenirea
unor meteorologi dedicaţi, iar şcoala
are un rol fundamental, profesorii de
fizică şi de geografie din învăţământul
preuniversitar sunt primii care pot să
încurajeze şi să dezvolte deprinderea
elevilor de a observa natura, de a înţelege fenomenele meteorologice. Experi-
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enţa la clasă în predarea noţiunilor de
bază despre vreme şi climă, propuneri
de îmbunătăţire a activităţi sau plăcerea copiilor de a descoperi meteorologia chiar acolo unde se practică (Administraţia Naţională de Meteorologie sau
staţii meteorologice) sunt descrise de
mai mulţi dascăli din diferite colţuri ale
ţării în acest număr al Buletinului Societăţii Meteorologice, dedicat educaţiei
meteorologice în învăţământul preuniversitar. Sperăm ca astfel de abordări să
constituie în exemple de bune practici
pentru cât mai mulţi profesori, astfel
încât meteorologia să fie în continuare
un subiect de mare interes pentru copiii, cu atât mai mult cu cât predicţiile
climatice par să aducă adevărate provocări pentru generaţiile care vin. Nu în
ultimul rând, exprimăm disponibilitatea SMR de a colabora cu unităţile de
învăţământ gimnazial şi liceal pentru a
facilita o cât mai bună educaţie meteorologică a copiilor noştri.
Comitetul de redacţie al BSMR
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Din activitatea SMR
Lansarea cartii “ Clima și societatea”
Dr. Aristita Busuioc

Societatea Meteorologică Română și
Administrația Națională de Meteorologie au organizat, în data de 8 decembrie
2015, un eveniment public cu ocazia lansării cărții Clima și Societatea (traducere
din limba engleză de Horaţiu Dragomirescu), având ca autori pe Nico Stehr și
Hans von Storch. Evenimentul a avut
loc la sediul Administrației Naționale
de Meteorologie din București. Cei doi
autori formează o pereche interdisciplinară unică de cercetători, şi anume un
sociolog şi un cercetător în fizica climei.
Ei au fost primii care au descris dualitatea conceptului „climă” ca o construcţie
ştiinţifică, precum şi ca o construcţie socială. În aceast volum, autorii prezintă o
istorie culturală a climei, ceea ce permite integrarea discursului actual referitor
la modul de gestionare a problemelor
ridicate de schimbările climei datorate
intervenției omului, aflate în curs de
desfăşurare. În cadrul evenimentului
a fost prezent climatologul de prestigiu internațional prof. Hans von Storch
care a prezentat cartea și a răspuns întrebărilor audienței pe tema schimbărilor climatice și impactului acestora asupra societății. Printre principalele sale
domenii de expertiză se pot enumera:
diagnoza climei și climatologia statistică, schimbarea climei la scară regională și contextul transdisciplinar legat de
aceasta. Prof. Hans von Storch a fost cel
care a inventat termenul de „downsca-

ling” (obţinerea unor informații la scară fină, locală/regională”, pornind de la
informații la scară mare) în contextul
schimăarii globale a climei. În acest sens,
a propus primul exemplu de utilizare a
modelelor statistice pentru rezolvarea
acestui obiectiv ştiinţific. A publicat numeroase articole în reviste internaționale
de prestigiu, 20 de cărți și a fost și este
în continuare implicat în coordonare
(Climate Research, Oxford Research Encyclopedia on Climate) și ca membru in
diferite comitete de redactie ale unor
reviste internaționale de prestigiu). A
primit diferite distincţii internaționale,
printre care se poate menţiona „Profesor Honorois Causa al Universității din
Gothenburg (Suedia)”. A fost director
al GKSS (Institute of Coastal Research
of the Helmholtz Zentrum Geesthach)
iar în momentul de faţă este Profesor la
Universitatea din Hamburg și Profesor
Asociat al Universității de Oceanografie
din China.
Cartea Clima și Societatea a fost publicată la editura ArsDocendi, cu sprijinul financiar al Societății Meteorologice
Romane. Ca vechi colaborator al prof.
Hans von Storch, m-am implicat în
asigurarea suportului ştiintific privind
traducerea termenilor de specialitate
(meteorologie, climatologie). Am avut
privilegiul de al cunoaște pe prof. Hans
von Storch, cu mulți ani în urma, când
am vizitat prima dată Institutul Max-
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Planck de Meteorologie din Hamburg,
în anul 1993. Atunci am început o lungă
și fructuoasă colaborare, materializată
prin publicarea a trei articole în reviste internaționale de prestigiu (Journal
of Climate, Tellus, Climate Research).
Pentru articolul „Conditional stochastic
model for generating daily precipitation
time series” (autori: Aristita Busuioc,
Hans von Storch), publicat în anul 2003
în Climate Research, am primit împreună
premiul „Ştefan Hepites” al Academiei
Române.
Cartea prezintă interes pentru toate
tipurile de cititori, începând cu specialiştii în domeniu, până la publicul larg
care poate găsi răspunsuri, bine fundamentate ştiinţific, la diferite întrebări
legate de schimbarea climei și impactul
asociat în diferite domenii. Acest fapt a
fost demonstrat de interesul deosebit al
participanţilor la acest eveniment faţă
de subiectul analizat; au participat atât
4

salariaţi ai Administraţiei Naționale de
Meteorologie (sediul central și de la
Centrele Teritoriale de Prognoză) cât
și colegi de la alte institute/universităţi
(Facultatea de Fizică a Universitătii din
Bucureşti, Institutul de Geografie al
Academiei Române, Institutul Național
de Sociologie). Au fost lansate diferite întrebări legate, în mod special, de
incertitudinile asociate schimbărilor
viitoare ale climei si de modul în care
factorii politici iau măsurile adecvate
pentru adaptarea la aceste schimbari cât
și pentru diminuarea efectului acestora.
De asemenea, la eveniment au participat
şi doi reprezentanţi ai Ambasadei Germaniei la Bucureşti. Cu aceasta ocazie,
au fost distribuite gratuit 90 de exemplare. Pentru cei interesaţi de această
carte, pot trimite mesaje la adresa de email aristita_busuioc@yahoo.com. Toate exemplarele se distribuie gratuit, în
limita stocului disponibil.

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 3-4 | Decembrie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Din activitatea SMR

Din activitatea SMR

Premiul SMR pe anul 2015
Daniel-Robert Manta a primit Premiul Societății Meteorologice Române
pe anul 2015 la Sesiunea Științifică
Anuală a Administrației Naționale
de Meteorologie (19-20 noiembrie
2015) pentru lucrarea Manifestări violente ale instabilității atmosferice în
nord-vestul României. Studiu de caz:
Structurile supercelulare din județul
Satu-Mare, 25.05.2015, având coautori pe Sipos Zoltan și Mihăiță
Huștiu.

Participarea SMR la cea de-a 17-a
Adunare Generală a European
Meteorological Society (EMS)
Evenimentul a avut loc în data de 6
septembrie la Sofia (Bulgaria) și a reunit
reprezentanți ai 24 de organizații membre EMS. SMR a fost reprezentată de
dr. Sorin Cheval, vicepreședinte, care a
prezentat un raport privind activitatea
asociației în anul precedent. Minuta evenimentului poate fi consultată la adresa:
http://www.emetsoc.org/wp-content/uploads/2015/03/
GA17_Minutes_adopted.pdf
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Meteorologia în învăţământul
preuniversitar
Meteorologia în învățământul preuniversitar
Prof. dr. Tatiana BRADU, Profesor de geografie, Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu”, Bârlad
Metorologia nu are un loc aparte în cadrul disciplinelor de studiu în
învățământul preuniversitar. Noțiuni
generale de meteorologie sunt abordate
când se predă unitatea de învățare referitoare la Atmosfera terestră, la clasa a V-a
și la clasa a IX-a. Acest lucru este posibil,
de regulă, pe parcursul a patru ore, cât
sunt acordate acestei unități de învățare,
prin programa școlară. Se poate aprofunda meteorologia, pe parcursul a opt ore,
dacă la clasa a V-a se acordă două ore pe
săptămână disciplinei Geografie, ca disciplină opțională, pentru aprofundare.
În învățământul liceal, doar elevii
de la filiera teoretică, profil filologie,
au repartizate două ore pe săptămână,
prin planul de învățământ. Deci, în opt
ore putem aprofunda unele aspecte ale
meteorologiei și climatologiei. Putem
aprofunda noțiunile de meteorologie la
clasa a XI-a, în cadrul disciplinei intitulate Probleme fundamentale ale lumii contemporane, atunci când analizăm mediul
înconjurător, cu toate componentele
sale. Abordarea factorilor geoecologici
(cu referire la atmosferă) și a hazardelor
naturale (punctat pe hazardele climatice) ne oferă posibilitatea de a acorda
meteorologiei importanța meritată.
Când punem pasiune în ceea ce facem, lucrurile grele devin ușoare și
plăcute. Fiind pasionată de meteorologie și climatologie, când abordez acest
capitol din cadrul programei școlare,
încerc să determin elevii să perceapă și
să înțeleagă fenomenele atmosferice în6

tr-un mod plăcut și facil, bazându-mă și
pe experiența lor ca elevi de liceu.
În acest sens, realizăm destul de des
aplicații practice: întocmim climograme, interpretăm hărți ale elementelor
meteorologice cu date reale din localitatea noastră (pe care le pun la dispoziția
elevilor, prin propria documentare),
hărți sinoptice preluate de pe internet
(de la emisiunile TV, unde se prezintă
vremea de către meteorologi avizați).
Stârnindu-le interesul pentru cercetarea atmosferei și interpretarea datelor
colectate de specialiști, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” am efectuat vizite la
Stația meteorologică din localitate.
Pentru a preda noțiunile de meteorologie, în cele patru sau opt ore acordate
prin programa școlară, folosim frecvent
tehnica modernă: laptop cu videoproiector, hărți didactice sau hărți din arhiva personală, fotografii și filme personale, observația directă asupra unor
fenomene pe care le surprindem la momentul oportun.
De un real folos sunt informațiile oferite de Societatea Meteorologică Română.
Lăudabil este proiectul lansat de aceasta,
proiect care invită voluntari să observe fenomene meteorologice ce pot fi puse imediat la dispoziția publicului larg, interesat
de calitatea mediului în care trăim. Meteorologia este o știință care oferă informații
utile, mai ales în această perioadă când
intervenția antropică se face puternic
resimțită în mediul înconjurător.
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Activitatea managerială a profesorului de geografie în timpul orelor,
este eficientă în momentul în care
elevul devine partener în realizarea
obiectivelor procesului educativ. Predarea împreună cu învăţarea trebuie
să stea la baza realizării cunoaşterii,
să prelucreze şi să transmită conţinutul învăţării cât mai atractiv pentru
elevi. Pentru realizarea obiectivelor,
actul educațional se axează pe dirija-

rea învăţării elevilor, iar prin intermediul interacţiunii predare – învăţare
se realizeze instruirea, pentru a antrena elevul în înţelegerea conţinutului
și aplicarea cunoștințelor.
De un real folos sunt produsele de
aplicaţie informatică, de la prezentare
de texte, scheme, desene, hărţi, studii grafice, jocuri etc. la construirea
de simboluri dinamice. Acestea pot
fii integrate în toate etapele lecţiei în
prezentare de informaţii, procedee,
sprijinind învăţarea independentă şi
diferenţiată.

Evidenţierea variabilităţii spaţialtemporale a fenomenelor meteorologice, a tendinţei de evoluţie a acestora,
precum şi estimarea vulnerabilităţii
Câmpiei Bărăganului faţă de riscurile
climatice, am realizat-o la orele de geografie prin intermediul graficelor climatice. La clasa a IX-a , profilul matematică informatică, în cadrul unităţii
de învăţare „Atmosfera”, au fost aplicate o serie de activităţi de învățare,
care să atingă atât competenţele din
programă, dar să şi capteze interesul
elevilor pentru acest tip de informaţii,
în cabinetul de informatică. Șirul de
date numerice ale temperaturii aerului la stația meteorologica Slobozia,
pe parcursul unei perioade de timp,

transformat într-o ilustrare grafică, a
captat interesul elevilor. Executarea
graficelor i-a determinat să înțeleagă
și să analizeze mult mai concis
variația acestor valorilor și a modului
cum influențează organismele vii. Diagramele climatice obținute, au înlesnit studiul comparativ a temperaturii
aerului lunare, în diferite perioade de
timp. Astfel, s-a adus un plus de interes dar şi de accesibilizare a informaţiei, stârnind curiozitatea şi motivaţia.
Prin dezvoltarea experienţei senzoriale s-a depăşit treapta dificultăţilor de
abstractizare.
Evidențierea relațiilor dintre temperatură și precipitații, a fost realizată
de elevi prin intermediul climogra-

Ora de geografie
Profesor Manuela Nicoleta Coteş, Inspector
şcolar de specialitate-geografie - ISJ Ialomiţa
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mei, punând în evidență perioadele în
care se produce fenomenul de ariditate. Rezultatele obţinute de elevi la evaluare, definesc importanţa strategiilor
didactice interactive , ce valorizează
capacităţile intelectuale, priceperile şi
deprinderile elevilor.

8

Misiunea noastră, a cadrelor didactice este de a ne implica activ cu elevii
în activităţile de cunoaştere şi înţelegere a unor fapte şi fenomene din natură, având ca rezultat formarea unor
convingeri şi deprinderi de viaţă civilizată şi sănătoasă.
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Învățând meteorologia din școală
Prof. Dr. Mihai Dumitrescu (Liceul teoretic „Alexandru Vlahuţă”, Colegiul Naţional
„Ion-Luca Caragiale”, Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă”, Bucureşti)
Introducere
Primele noțiuni științifice legate de
meteorologie se învață în clasa a V-a,
apoi ele se aprofundează în fiecare an
școlar la ora de geografie. Dar pentru
cunoașterea și înțelegerea componentelor meteorologice, este nevoie de a trece
de la aspectele teoretice la cele aplicative. Stimulând interesul și curiozitatea
elevilor de a cunoaște prin descoperire.
Se pot aplica și utiliza la fiecare nivel
de clasă metode de lucru în care partea
aplicativă să fie predominantă.
Aria de studiu
Deoarece vorbim de partea aplicativă a meteorologiei, în general la clasele
de gimnaziu se folosește orizontul local
ca arie de studiu, apoi în clasele de liceu
trecându-se la interpretarea, realizarea
și utilizarea climogramelor și hărților
meteorologice (sinoptice), aria de studiu devine mult mai amplă ajungînd la
nivel planetar.
Metode de lucru
Metoda cantitativă și analitică se
folosește pentru strângerea de informații
despre variația diferitelor fenomene
meteorologice ce se înregistrează într-o
perioadă definita de timp (fig. 1). Prin
intermediul acestora elevul descoperă
și învață să utilizeze informațiile culese
în intervalul de timp indicat.
Metoda grafică, pe baza datelor culese personal sau preluate de la stații meteo, elevul învață să redea grafic diverse

tipuri de climograme, ce indică variațiile
și oscilațiile componentelor meteo.
Metoda fotografică folosind această
metodă elevul reușește să imortalizeze
diferite aspecte ale fenomenelor meteorologice. Fotografiile în funcție de clasă
pot fi din colecția proprie sau preluate
din alte surse care vor fi citate.
Metoda cartografică pe baza
informațiilor avute la dispoziție elevul
va învăța și deprinde modalități de lucru pentru redarea cartografică a acestora. Alte metode folosite în deprindrea
intreresului pentru meteorologice mai
pot fi amintite: metoda chestionarului
și metoda comparativă.
Rezultate
Aplicând aceste metode raportate la
fiecare nivel de vârsta pot rezulta mai
multe teme aplicative pentru elevi. Voi
trece în revistă câteva dintre aceastea
care prezintă interes și stârnesc curiozitate. Chiar dacă astăzi avem la dispoziție
informații meteo pe orice aparat electronic folosit (telefon, calculator, tableta, televizor), cunoașterea stării vremii
fără aparatură, folosind observațiile în
natură, reprezintă un atu în plus și o
stârnire a interesului pentru știința care
studiază vremea [1].
Ca materiale ce rezultă în urma
acivităților la clasă, dar și acasă elevii
pot întocmi următoarele:
• Atlasul fenomenelor meteorologice
(fig. 3) reprezintă o colecție de imagini însoțite de definiții pe care elevii
le realizează în clasa a V-a, pentru a
se familiariza cu fenomenele meteorologice.
• Fișa de observații (fig. 1) reprezintă
un tabel în care elevul notează fenomenele pe care le observă individual, pe o anumită perioadă de timp.
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Figura 1. Fişa de observaţii meteorologice, folosită de elevi
10
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Figura 2. Model de fişă de observaţii meteorologice în deplasările efectuate cu elevii
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fotografia cu fenomenul meteorologic

Figura 3 Model de pagină pentru atlasul fenomenelor meteorogice.
12
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În cadrul actvităților extrașcolare se
poate folosi o fișă de observație meteo
itinerant, pentru intervalul în care are
loc deplasarea (fig. 2)
Pe lângă acestea amintesc câteva materiale auxiliare care sunt îndrăgite și
utilizate de elevi:
București, harta orizontului local [2]
în care sunt redate hărțile precipitațiilor
și temperaturii însoțite de un table climatic, alăturat acestora existând o fișă
cu aplicații legate de tematica hărților.
Ghidul practic de aplicații geografice
[1], reprezintă o culegere de sfaturi și metode de cercetare geografică, care conține
informații despre observațiile meteorologice, având o anexă cu un atlas de nori.
Geografia orașului București [3] cuprinde la capitolul de climă informații despre
orizontul local fiind însoțit de aplicații.

Concluzii
Prin stârnirea curiozității și pasiunii pentru geografie și implicit pentru
meteorologie, elevii prezintă interes
pentru această știință, unii ajungând în
urma activități proprii de cercetare să
participe la Sesiunea anuală de comunicări științifice ale eleviilor obțințnd
rezultate foarte bune și bune.
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(2006) Ghid practic pentru aplicaţii geografice, ed. Detectiv – Bucureşti
Dumitrescu M. & all (2009) Bucureşti, hărţi
ale orizontului local, ed. Noble House –
Brăila
Szepesi Manuela, Szepesi Al., Dumitrescu M.,
Cruceru N. (2011) Geografia oraşului Bucureşti, ed CD- Press, Bucureşti
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Cum să creștem meteorologi?
Körtesi Sándor Gábor, Profesor de Geografie
– Lb. Germană, Şcoala Gimnazială Nr. 7,
Tg. Mureş
Meteorologia face parte din materia
de geografie predată elevilor clasei a
V-a. Este una dintre cele mai îndrăgite
capitole de către elevi, datorită faptului
că prezintă teme cu care se întâlnesc zi
de zi. Iar dacă predarea acestor lecții se
face în mod interactiv, ele devin și mai
atrăgătoare.
Fiind profesor de geografie la Școala
Gimnazială Nr.7 din Târgu Mureș am
posibilitatea de a-i duce pe elevi la Institutul de Meteorologie din oraș în
fiecare an, când ajungem la capitolul
meteorologiei la clasa a V-a. Angajații
de acolo, în frunte cu directorul
instituției, domnul Dr.Makkai Grigore ne primesc de fiecare dată cu mare
drag și îi conduc pe elevi în lumea
misterioasă a meteorologiei. De obicei
prima dată vizităm spațiul cu măsurătorile manuale și cele automate unde
elevii pot vedea cum funcționează un
anemometru, un heliograf, un higrometru cu fir de păr și multe alte aparate, despre care am învățat înainte la
ora de geografie. După vizita ”pe teren” intrăm în incinta Instituției unde
îi putem vedea pe angajați în procesul
de lucru. Aflăm cum se adună datele
din mai multe părți ale țării, unde se
centralizează și cum se raportează ele.
Elevilor li se pare întotdeauna o adevărată artă descifrarea acelor semne de
pe radare. Însă și meteorologii rămân
surprinși când elevii dau dovadă de
ample cunoștințe despre nori (cunoscând cele zece genuri de nori în limba
latină și putându-le și identifica corect
după aspectul lor). Când învățăm des14

pre formarea norilor îi duc mereu în
curtea școlii și îi învăț să deosebească
diferite tipuri de nori. Prin urmare, nu
trec mai mult de 2-3 zile și îi văd pe
elevii mei concurând în curtea școlii,
cine recunoaște cele mai multe tipuri
de nori, după care mă cheamă să jurizez răspunsurile lor... Consider că ar
fi foarte benefică aplasarea unui mic
colț cu instrumente meteorologice (un
barometru, un termometru, un anemometru) în curtea unor școli, pentru
că elevii sunt într-adevăr fascinați de
aceste măsurători. S-ar putea face proiecte cu elevii, comparând după finalizare rezultatele între două școli din
același oraș. Chiar și așa obișnuiesc
să le propun un proiect la lecția ”temperatura aerului”, după următoarea
metoda: cei care doresc să participe la
proiect sunt rugați să măsoară temperatura aerului acasă la o oră stabilită în
comun (o oră când toți sunt acasă – de
ex.ora 10 seara), timp de 2 săptămâni.
După aceea le explic cum se face o izotermă și le dau ca temă desenarea unei
izoterme după temperaturile obținute
în decursul celor două săptămâni. Rezultatul îl comparăm și de obicei toată
lumea primește recompensa meritată
pentru proiectul lui.
O altă lecție atractivă pentru elevi
este presiunea atmosferică. Aici sunt o
sumedenie de experimente care îi ajută pe elevi să înțeleagă cum acționează
presiunea atmosferică. Una dintre experimentele cele mai îndrăgite de elevi
este următorul: se ia un ou fiert, decojit,
chibrituri și o sticlă cu gura mai largă.
Mai întâi se aprinde chibritul, se introduce în sticlă și se lasă să ardă. Oul fiert
și decojit se pune deasupra pe gura sticlei. După ce se pune oul, chibritul se
stinge, iar oul începe să treacă prin gura

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 3-4 | Decembrie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Meteorologia în învăţământul preuniversitar
sticlei până când ajunge în aceasta. Pentru că oul a acoperit gura sticlei focul
de la chibrit a consumat tot oxigenul
din sticlă, iar dupa terminarea acestuia s-a stins. Explicație: Din cauza lipsei
de oxigen presiunea scade iar greutatea
corpului împreună cu presiunea din
afara sticlei acționeaza asupra oului
care se “scurge” prin gura sticlei.
În clasa a 8-a se revine iarăși la meteorologie, însă de această dată mai
concret: la clima României. Pentru tratarea acestei lecții avem din păcate doar
o singură oră la dispoziție, iar această
oră este mult prea puțină ca această
temă să fie discutată așa cum ar trebui, amănunțit. La acest capitol, le dau
elevilor ca temă să compare în ziua respectivă mai multe prognoze meteo
referitoare la ziua următoare: două din
televiziune și o prognoză dintr-un ziar
local, iar pentru ora următoare să decidă care a fost cea mai corectă.
Meteorologia este un capitol din geografie care merită să fie tratată interactiv, indiferent de ciclul în care se predă,
deoarece dispune de posibilități multiple de practică, iar acest lucru îi poate
face pe elevi să îndrăgească și mai mult
geografia.
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Elevii Şcolii Ciocăneşti descoperă
ANM-ul
Silvia Mihaela Melente, Prof. de Geografie,
Şcoala Ciocăneşti, Călăraşi
Şcoala Nr. 1 Ciocăneşti este o şcoală
cu clasele I-VIII situată în judeţul Călăraşi
la contactul între Lunca Dunării şi Câmpia Bărăganului. Deşi este o unitate de
câmpie, este spectaculoasă din punct de
vedere al reliefului , dar şi climatic. Este
interesant ce se întâmplă cu clima şi vremea pe parcursul unuia sau a mai multor
ani . Fenomenele deosebite din natură
care au loc merită urmărite, iar elevii sunt
învăţaţi la şcoală sau chiar acasă ( de către
bunici îndeosebi) să asculte şi să cunoască semnele pe care le dă natura.
În cadrul şcolii, în timpul puţinelor
ore pe care le mai au la dispozitie la geografie, elevii învaţă să folosească şi să
citească instrumentele care identifică
parametrii meteo. Puţinele instrumente
pe care le împrumutam de la cabinetul
de fizică (termometru de aer, termometru de sol, anemometru, barometru şi o
busolă), le folosim la sfârşitul fiecărui
capitol de climă când îmi propun şi o
lecţie practică pe teren. Aceste deplasări în aer liber sunt cele mai aşteptate
de către elevi şi să fiu sinceră şi de către
mine. Aplicaţiile de teren îi scot pe elevi
din rutina zilnică a şcolii şi sunt tipul de
lecţii din care învaţă cel mai uşor. Este
o mândrie pentru elevul care a fost desemnat să ţina un anumit instrument şi
să culeagă nişte date.
Elevii şi oamenii din comună ştiu
foarte bine că aceste ţinuturi au fost binecuvântate cu cele mai fertile pământuri, dar la fel de bine ştiu că în perioada de vară seceta este cumplită atunci
cand plantele au nevoie cel mai mult
de apă. Ocupaţia de bază a locuitorilor
16

este agricultura şi de productivitatea
culturilor depinde bunăstarea oamenilor din zonă. Este foarte important să se
cunoască evoluţia şi starea vremii pe o
perioadă scurtă/ lungă de timp pentru a
acţiona în consecinţă.
O dată pe semestru acordăm atenţie
câteva ore şi pentru schimbările climatice
pornind de la un fapt real petrecut în natură ( dintr- un articol de ziar, ştire TV) pe
baza căruia discutăm cauzele şi efectele
acestor fenomene climatice asupra oamenilor şi a mediului înconjurător.
Resursele sunt limitate în cadrul
şcolii noastre, dar sunt convinsă că este
o situaţie generală în toate şcolile din
România. În afară de câteva hărţi fizice,
politice ale Lumii şi câteva globuri geografice nu avem nimic.
Elevii şcolii noastre au beneficiat de
excursii la ANM Bucureşti unde au urmărit entuziasmaţi toată activitatea angajaţilor şi dedicarea pentru această slujbă
care pare să fie mai degrabă o pasiune.
Este clar că pe viitor trebuie să existe
o colaborare între şcoli si ANM pentru a
pune în evidenţă importanţa vremii şi a
schimbărilor climatice, efectele acestora
şi educarea elevului în spiritul folosirii
şi conservării resurselor pe care planeta
noastră încă le mai deţine.
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Meteorologia - o știință iubită de
copii
Liana Ancuţa MICU,
Colegiul Agricol ,,Dimitrie Petrescu’’ Caracal
Meteorologia este știința care studiază structura și proprietățile atmosferei, fenomenele și procesele fizice care
se produc în atmosferă în general și în
troposferă în particular, în scopul prognozării sau prevederii vremii.
Meteorologia este o disciplină de
bază a Geografiei fizice, cu importanță
deosebită în formarea viitorilor geografi, profesori sau specialiști în cercetarea mediului și, de ce nu, a viitorilor
meteorologi. Procesele și fenomenele
fizice care se petrec în atmosferă și la
suprafața terestră, contribuie în mod
considerabil la formarea peisajelor geografice, influențând toate fenomenele
ce se produc în cadrul celorlalte geosfere: hidrosferă, reliefosferă,climatosferă,
biosferă, etc. De aici rezultă complexitatea și interdisciplinaritatea științei meteorologice cu celelalte științe ale mediului natural și uman și aplicativitatea
ei practică.
În învățământul liceal, elemente de
meteorologie și climatologie se regăsesc cu precădere în clasa a IX-a, în capitolul ,,Atmosfera terestră’’, dar și în
clasa a XI-a unde se studiază ,,Hazardele naturale’’ sau, în clasa a XII-a la
,,Clima Europei și a României”. Elevii
din ciclul liceal sunt foarte încântați de
studierea elementelor și proceselor meteorologice, printre lecțiile preferate fiind ,,Vremea și prevederea ei’’, ,,Hărțile
climatice și harta sinoptică’’, ,,Clima și
societatea omenească’’.
Ca material didactic la clasă, personal, la aceste activități de învățare, folosesc hărți climatice, materiale realizate

în Power- Point, elevii fiind foarte atrași
de schițe și imagini ce reprezintă fenomene atmosferice extreme, hazarde
naturale sau, fenomene provocate de
societatea omenească, precum efectul
de seră sau încălzirea globală. Din lipsa
unor materiale didactice, pentru o mai
bună înțelegere a noțiunilor și fenomenelor meteorologice, apelez chiar și la
jucării, precum stația meteorologică în
miniatură. Astfel elevii pot observa în
realitate cum arată un pluviometru, pe
care îl pot folosi în zilele ploioase, girueta pentru a observa direcția și viteza
vântului și, termometrul pentru măsurarea temperaturii. Elevii sunt extrem
de încântați de aceste fenomene, de
cunoașterea modului lor de formare.
Astfel, pentru a le stimula imaginația
și gândirea creatoare și pentru a depăși
plictiseala provocată de învățarea prin
memorare, elevii trebuie învățați să găsească ei înșiși soluții, răspunsuri la întrebări, să facă comparații și să ajungă
la judecăți independente. Captivândule atenția, este o cale minunată de a-i
atrage spre studiul Geografiei.
Activitatea noasrtă zilnică este
influențată în mare măsură de evoluția
vremii, astfel, elevii sunt obișnuiți încă
de la învățământul preșcolar cu termenul de climă care se caracterizează prin
diferite fenomene meteorologice. De la
mic la mare, cu toții suntem interesați
de buletinul meteo și de schimbările
vremii. Încă din clasa a cincea și apoi
în clasa a noua, la liceu, elevii învață
despre factorii care determină clima la
nivel global.
Este de preferat, ca fiecare școală
să aibă amenajată o stație meteorologică, unde elevii să realizeze în afara
sălii de clasă, observații meteorologice. Platforma meteorologică poate avea
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o suprafață minimă de 10 / 10m, sau
mai mare, în funcție de terenul disponibil al fiecărei școli, fără obiective înalte în preajmă, pentru a nu stânjeni
observațiile. Se poate observa vizual
gradul de acoperire cu nori sau tipul
acestora, și se pot folosi instrumente
meteorologice precum termometrul de
aer și de sol, girueta, pluviometrul sau
barometrul.
Totodată, condiţiile meteorologice
reprezintă un factor decisiv în desfăşurarea unei excursii, indiferent de locul şi de tipul ei. Pe lângă alte surprize

18

care pot apărea, vremea este principalul „agent” datorită căruia socoteala de
acasă nu se potriveşte cu cea din târg.
Iată de ce, înainte de a stabili o perioadă
(un anotimp) sau o zi anume a plecării,
trebuie să dispunem de o imagine cât
mai completă asupra stării vremii în următoarele zile sau ore.
Studiind fenomenele din natură și
interdependența lor, elevii vor înțelege
cauzele apariției lor și vor descoperi
schimbările ce se produc în timp, relația
dintre om și natură, locul lanetei Pământ în Univers.
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Fişa de observaţie a stării vremii în
orizontul local
Prof. Iulian Cătălin Nechifor, Şcoala gimnazială nr 1 Hilişeu-Horia, jud. Botoşani
În anul 2003, am propus disciplina
opţională “Comuna Hilişeu-Horia - oameni şi locuri ” la clasa a V-a deoarece
experienţa la catedră mi-a demonstrat
că elevii nu reuşesc să înteleagă procesele şi fenomenele geografice în profunzime mai ales în contextul unui curriculum nucleu în care o oră săptămânal
este insuficientă.
Cred că înainte de toate elevii trebuie să cunoască particularităţile fizice
şi economico-geografice ale localităţii
natale pentru ca, prin extrapolare, să
poată trece la înţelegerea fenomenelor
geografice la nivel macrospaţial.
Am structurat materia privind din
trei direcţii : orientarea pe hartă şi în
spaţiul orizontului local, cunoaşterea
particularităţilor geografice ale judeţului Botoşani şi cunoaşterea particularităţilor fizice şi socio-economice ale comunei Hilişeu-Horia.
Privită astfel geografia orizontului
local capătă noi dimensiuni şi duce la
formarea unei atitudini pluridisciplinare în procesul de cunoastere a realităţii,
perceperea coerentă a mediului geografic ca realitate şi la formarea unei atitudini conştiente, active şi responsabile
faţă de mediul înconjurător.
Am acordat o atenţie specială orientării pe hartă şi în teren, măsurătorilor
pe hartă şi cunoaşterii specificului orizontului local precum şi aplicaţiilor
practice în clasa şi în teren pentru a încuraja întelegerea importanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a elevilor.
Am propus activităţi practice de orientare în teren după soare şi cu busola,

desenarea rozei vânturilor, realizarea
planului localităţii natale, a fişei de observaţie a stării vremii, a fişei de observaţie a râului Jijia, a rebusului geografic, a fişei de lucru - analiza geografică a
unei aşezări rurale.
Fişa de observaţie a stării vremii în
orizontul local constituie proba practică
în cadrul unităţii de învăţare ,,Cadrul
natural,, şi este un exemplu de bune
practici în crearea de abilităţi de observare, măsurare şi analiza a elementelor
meteo întrucât familiarizează elevii cu
utilizarea termometrului, a pluviometrul didactic, a riglei gradate pentru
măsurarea stratului de zăpadă şi a steguleţelor pentru determinarea direcţiei
vântului. În plus, interesul mare al elevilor şi experienţa m-a determinat să
aplic fişa în luna decembrie şi în luna
iunie astfel încât prin comparaţie aceştia să înţeleagă mai bine diferenţele între anotimpuri şi să compare fenomenele de iarnă cu cele de vară.
Fişa are un caracter didactic, aplicativ ce pune la dispoziţia elevilor o serie
complexă de informaţii asupra climei şi
vremii comunei Hilișeu-Horia şi problematizeaza potenţialul de risc climatic în orizontul local.
Fişa de observaţie a stării vremii contribuie la atingerea obiectivelor disciplinei opţionale a cărei parte integrantă
este prin:
• formarea unor deprinderi de explorare
elementară a mediului înconjurător.
• observarea, analiza şi compararea unor
fenomene din mediul geografic local.
• utilizarea adecvată a elementelor simple de cartografie şi a instrumentelor
de măsurare a parametrilor meteo
• formarea unei atitudini pozitive faţă
de cunoaşterea şi protejarea mediului geografic local.
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Fişă de observaţie a stării vremii în orizontul local
Locul:
Data: ora:
Nume şi prenume elev:
Clasa:
I. Elemente meteorologice

1. Temperatura aerului ...............0 C
2. Precipitaţii: sunt / nu sunt
a. Tipul precipitaţiilor: lichide (ploaie) / solide (ninsoare) / mixte (lapoviţă)
b. Intensitatea precipitaţiilor: mică / moderată / mare
c. Strat de zăpadă este/ nu este grosime ...............cm
3. Vântul: suflă / nu suflă (calm)
Direcţia N NE E SE S SV V NV
4. Nebulozitate: cer senin / cer noros / cer acoperit
II. Fenomene meteorologice.
1. Îngheţul este / nu este slab/ moderat/ puternic
2. Viscolul este / nu este slab/ moderat/ puternic
3. Bruma este / nu este slabă/ moderată/ puternică
4. Chiciura este / nu este slabă/ moderată/ mare
5. Poleiul este / nu este slab/ moderat/ mare
6. Ceaţa este / nu este slabă/ moderată/ deasă
7. Roua este / nu este slabă/ moderată/ mare
8. Grindina este / nu este slabă/ moderată/ puternică
9. Fenomenele orajoase sunt/ nu sunt slabe/ moderate/ puternice
10. Seceta este / nu este slabă/ moderată/ puternică

20

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 3-4 | Decembrie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Meteorologia în învăţământul preuniversitar
Noțiuni de MeteorologieClimatologie în învățământul
preuniversitar
Prof. Ileana Popa
Şcoala gimnazială nr.4/
Liceul Tehnologic Henri Coandă Sibiu
Începând cu clasa a IV-a și până în
clasa a XII-a, din învățământul preuniversitar, se utilizează noțiuni de climatologie și meteorologie, la orele de
geografie. Noțiunile precum elemente
climatice, factori climatici , sunt utilizate pentru a identifica anumite caracteristici ale climei orizontului local(în
cazul României) sau ale Europei.
Datorită timpului scurt care poate fi
alocat pentru lecțiile cu o astfel de tematică, profesorii utilizează cu precădere
metode precum expunerea, explicația
sau exercițiu și mai puțin o metodă de
investigare. De exemplu în urma expunerii și explicării unor noțiuni legate
de clima României, elevii pot identifica anumite particularități climatice pe
baza unui grafic, de la o anumită stație
meteo. În acest sens, atașez următorul
exemplu:

Analizaţi reprezentarea grafică pe care sunt marcate
temperaturile şi precipitaţiile medii lunare la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa.

Precizaţi:
• cantitatea maximă (aproximativă) de
precipitaţii, precum şi luna în care se
produce,

• cantitatea minimă (aproximativă) de
precipitaţii, precum şi luna în care se
produce,
• valoarea minimă (aproximativă) a
temperaturii medii lunare şi luna ăn
care se înregistrează,
• un factor care determină temperaturile medii cele mai scăzute,
• valoarea amplitudinii termice.
Alte materiale didactice care sunt
utilizate în lecțiile legate de climă sunt:
hărțile climatice și imagini satelitare.
Deoarece, așa cum am spus, timpul
care poate fi alocat orelor de climă și
vreme este foarte redus, consider că
anumite noțiuni pot fi însușite de elevi
într-o excursie tematică la o stație meteorologică apropiată de localitatea de
domiciliu. Astfel de excursii școlare
am desfășurat de-a lungul timpului,
cu generații diferite de elevi, sub forma
unei activități cu caracter practic-aplicativ, care dezvoltă concepte specifice
gândirii spaţiale: stabilirea de corelaţii
între altitudine, latitudine, elemente
meteorologice, regiuni şi etaje climatice, etc.

Spre Staţia Meteorologică din Păltiniș-Sibiu

Elevii au avut posibilitatea să-și consolideze cunoştinţele teoretice cu cele
practice, în activitățile desfășurate(pe
baza unui protocol de colaborare între
unitatea școlară și Centrul Meteorolo-
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gic Regional Transilvania Sud-Sibiu) la
Stația Meteorologică Păltiniș, unde au
fost familiarizaţi cu:
• principiile de amplasare a unei platforme meteorologice;
• orele climatice şi sinoptice de efectuare a observaţiilor instrumentale şi
vizuale;
• structura organizatorică a unei staţii
meteorologice;
• modului de amplasare a instrumentelor pe platforma meteorologică;
• principiului de funcţionare au nor
aparatelor de pe platforma meteorologică (termometrelor, higrometrului, pluviometrul etc);
• principiul efectuării observaţiilor vizuale (vizibilitatea, nebulozitatea);
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• modul de culegere a datelor meteorologice cu staţia meteorologică automată.

Pe platforma meteorologică de la staţia meteo Păltiniş

Elevii revin din aceste activităţi cu
multe impresii, conştienți fiind de faptul
că, cunoştinţele teoretice pot fi puse în
practică prin observaţii meteorologice.
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Sunt clasa a V-a şi astăzi sunt
METEOROLOG
Profesor Tina-Elena PUIU, Şcoala Gimnazială
„Sfânta Vineri” Municipiul Ploieşti
Învăţăm definiţiile unor termeni de
bază, rezolvăm exerciţii simple, analizăm caracteristici, selectăm date statistice sau elemente reprezentative
dintr-un text dat, calculăm, sesizăm şi
desprindem asemănări şi deosebiri prin
analiză directă sau indirectă, descriem,
structurăm informaţia în scheme logice
şi toate acestea în numai câteva ore, în
care încercăm să pătrundem şi să înţelegem misterele „ATMOSFEREI”.
Nimic însă nu se compară cu buna
dispoziţie de la ultimele două ore ale
acestei unităţi de învăţare, cînd elevii
de clasa a V-a îşi prezintă proiectele sau
au un „rol important” de jucat – pot deveni pentru o oră meteorologi sau cercetători.
Atunci când au de realizat un „mini-proiect”, încorsetat uneori de reguli
stricte – un anumit număr de slide-uri,
dacă este vorba despre o prezentare
Power Point, importanţa notării sursei
pentru informaţiile utilizate în prezentare, responsabilitatea individuală sau
lucrul în echipă etc. - creativitatea lor
nu poate fi stăvilită.
Sunt surprinzători. Se documentează şi de obicei adună „un munte de
informaţii”. Apoi urmează munca cea
mai grea pentru ei – selectează cele mai
reprezentative aspecte, cu puţin ajutor,
bineînţeles şi le condimentează cu imagini în cea mai elocventă modalitate de
prezentare.
De cele mai multe ori ei aleg subiecte deosebit de interesante, pe care doar
astfel reuşim să le aprofundăm. Răsfoind agenda cu temele proiectelor din

anul şcolar trecut, zâmbesc când îmi
amintesc despre „Uraganele” lui Andrei
şi străduinţa lui de a plasa corect pe
planiglob semne convenţionale pentru
câteva dintre acestea; frigul sau valul
de căldură imaginară prin care am trecut atunci când Olguţa, Corina şi Eduard ne-au vorbit despre „Temperaturile
minime şi maxime absolute” înregistrate
pe suprafaţa fiecărui continent al Terrei;
întrebarea „ce pot schimba eu” ce a fost
pe buzele tuturor atunci când Răzvan
şi-a prezentat proiectul despre „Deşertificare” sau despre inedita machetă a
Teodorei care ne-a explicat încă odată
„Ce-i cu gazele cu efect de seră?!”.
Însă, atunci când au de „jucat un rol”
totul se transformă într-o reală competiţie. Aspectele proprii orizontului local
oferă un spaţiu larg de acţiune şi analiză, o scenă perfectă. Un astfel de joc
de rol permite elevilor să-şi exploateze la maxim propria creativitate. Îmi
plac frunţile lor încruntate atunci când
ajung să facă parte dintr-o echipă de lucru - cea a cercetătorilor sau cea a meteorologilor - dar şi zâmbetele lor pline
de încântare, atunci când au reuşit să-şi
ducă la bun sfârşit sarcina primită cu
multă responsabilitate.
O altă secvenţă dragă mie o reprezintă concursul contra cronometru referitor la recunoaşterea instrumentelor
utilizate în meteorologie. Chiar dacă
vechea platformă meteorologică a şcolii
nu mai există astăzi, miile de imagini ce
circulă în spaţiul virtual fac posibilă o
astfel de întâlnire. Chiar şi după o prezentare succintă, cei mai mulţi dintre
elevi reuşesc să recunoască, în imagini,
instrumentele existente pe o platformă
meteorologică şi să le descrie.
Cred că tuturor ne-ar plăcea să ne
întâlnim săptămânal cu meteorologia
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(secvenţe din lecţia „Vremea orizontului local”, clasa a V-a”)

în cadrul unei discipline opţionale, dar
pentru a păşii pe acest drum trebuie
achiziţionate materialele didactice necesare. Odată rezolvat acest prim demers
dificil, trebuie conturată o programă
adecvată pentru o disciplină opţională
ce poate fi inclusă în oferta de Curriculum la Decizia Şcolii, susţinută şi prin
încheierea de colaborări cu specialişti în
domeniu.
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor unităţii de învăţare „ATMOSFERA” la clasa a V-a oferă o altfel de
modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării. De exemplu, prin joc didactic totul pare mult mai uşor.
În cadrul oferit de aceste activităţi
elevii participă activ, se implică, antrenează în studiul individual surse varia24

te, exersează abilităţi practice prin acţiune şi simulare, au experienţe diverse,
îşi consolidează unele cunoştinţe, dobândesc încredere în sine, îşi dezvoltă
spiritul de observaţie, învaţă prin descoperire. De asemenea, este cultivată
curiozitatea, imaginaţia, gândirea critică, spontaneitatea. Elevul de fapt comunică şi învaţă autentic într-un mod
distractiv, interesant şi relaxant. Procesul educaţional este astfel creativ, complex şi stimulează pentru asimilarea informaţiilor profund şi trainic, rezultând
astfel un plus calitativ evident, elevul
identificând mult mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, contribuie rapid la
activarea cunoştinţelor deja învăţate,
încurajează comunicarea precum şi rezolvarea sarcinilor prin cooperare.
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METEOROLOGIA –
o necesitate la clasă în învațământul
preuniversitar
Prof. Dr. Sanislai Daniel, Şcoala gimnazială
Poiana Codrului – Pomi (judeţul Satu Mare)
Programele școlare, probabil și la
această dată sunt încă suficient de încărcate, având comasate pin natura lor,
o mare cantitate de noțiuni și cunoștințe
de nivel teoretic, lasând oarecum la libera alegere partea practică, de aceea,
prin acest material, doresc să evidențiez
rolul și necesitatea studiului practic la
clasă vizavi de această știință și anume
meteorologia.
Geografia, considerată una dintre
cele mai frumoase discipline din mediul
preuniversitar, drept urmare a rezultatelor obținue de către elevi la diferitele concursuri de specialitate, examene
naționale, bacalaureat, etc, atinge, mai
ales, la nivelul claselor a V-a și a IX-a,
aceste noțiuni indispensabile ființei
umane legate de starea vremii.
S-a constatat că, meteorologia nu
poate fi înțeleasă de către elevi doar
prin noțiuni teoretice, cunoștințele trebuind aplicate în practică.
Clima este într-o continuă schimbare,
drept urmare, factorii care influențează
starea vremii, devin din ce în ce mai
diversificați, stârnind cu atât mai mult
gradul de interes, de cunoaștere și interpretare a acestor parametri, care conduc adesea la formarea fenomenelor
climatice de risc.
Expunerea la risc nu ține cont de
vârstă, de aceea oamenii trebuiesc
conștientizați și educați încă din ciclurile primare de învățământ vizavi cu
aceste fenomene de risc prin prisma
înțelegerii acestora cu scopul de a-și
putea salva viețile, cunoscute fiind la

nivel global natura distructivă, impactul și urmările lor asupra societății.
O zi din viața noastră, a tuturor, poate începe cu un soare strălucitor, alteori
cu cer înnorat și ploi, dimeneți cu ceață,
zile geroase, după-amiezi caniculare, ori
altele cu totul mai ”spectaculoase”, generând anumite stări cu impact psihologic.
Fie sub forma unor opționale, fie sub
forma unor activități extrașcolare dedicate ”zilei mondiale a meteorologiei”, sau altor
evenimente cu specificație, trebuie înțeles
faptul că, meteorologia joacă un rol important în viața de zi cu zi, atât în viața
elevilor cât și a noastră, drept urmare, ea
trebuie studiată separat, față de orele de
geografie, aceste în cele mai numeroase
cazuri fiind de o oră per săptămână.
„Laboratorul de meteorologie” din cadrul fiecărei unități școlare, are datoria
față de cei implicați, să răspundă în primul rând diferitelor semne de întrebare
venite din rândul acestora, elucidând
astfel de probleme, prin implicarea directă a subiecților, făcând posibilă realizarea competențelor de natură practică.
Cel mai ușor model de punere față-n
față cu problema meteorologică în rândul elevilor este aceea de a programa
o excursie ținând cont de starea vremii
pentru perioada respectivă. Condiţiile
meteorologice reprezintă un factor decisiv în desfăşurarea unei excursii, indiferent de locul şi de tipul ei, vremea fiind
principalul „agent” datorită căruia socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea
din târg, trebuind astfel să dispunem
de o imagine cât mai completă asupra
stării vremii în următoarele zile sau ore
aferente fixării perioadei de ieșit, eficiente în acest scop fiind prognozele meteo
și codurile de avertizare meteorologică.
Ficare fenomen în sine, ridică la rândul lor o serie de întrebări în rândul ele-
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vilor, de pildă, cum se formează ploaia?!, cum s eformează zăpada?!, de ce
apar fulgerele?!, de ce au înghețat roșiile
în grădină la începu de toamnă?!, de ce
au murit anumite animale în urma caniculei?!, etc, toate aceste întrbări ducând
la o bună cunoaștere la nivele teoretic.
Interesul acordat acestei științe în
rândul elevilor apare și mai mult atunci
când aceștia sunt implicați în partea
practică. Utilizarea diferitelor aparaturi,
instrumente de măsurare a diferiților
paramatri, calculul anumitor indici, realizarea unor buletine meteorologice,
a unor referate, portofolii, improvizarea unei stații meteorologice în curtea
școlii, toate au ca efect în primul rând la
cunoașterea orizontului local din punt
de vedere climatic, al stării vremii pe
un interval scurt de timp, etc.
Elevilor mai mari în cadrul acestor ore
le pot fi aplicate și tehnologii de realizare
a unor hărți cu relevanță climatică, hărți
sinoptice, a tipurilor de climă (metoda/
programul -Quantum-G.I.S.), (fig. 1) exact
ceea ce am reușit și eu la o clasă de a IX-a,
cu aplicabilitate și la clasa a V-a.
Geografia de clasa a VIII-a ridică
de asemenea anumite probleme de interpretare, caracterizare și analiză din
punct de vedere climatic a diferitelor
regiuni geografice, drept urmare o mai
bună cunoaștere a orizontului local din
acest punct de vedere.
Cunoașterea eficientizării prognozelor
meteorologice, a transmisiilor de mesaje
de avertizare pentru fiecare dintre noi pot
fi valorificate printr-un management educativ la nivel preuniversitar, având drept
consecințe luarea celor mai importante
decizii, metode de prevenire și combatere
a fenomenelor meteorologice de risc.
Problema care se impune adeseori
ține de doatarea unitaților școlare cu
26

aparatură adecvată, de ghidul de utilizare a diferitelor instrumente și aparate de măsură, de specialitate, a materialelor didactice, atlase ale norilor,
hărți ale zonelor și tipurilor de climă,
dar probabil și lipsa unor cadre cu
experiență în domeniu, aici referindumă la cei care au alte specializări din
domeniul geografiei, în afară de cea
de hidrologie-meteorologie, Societatea de Meteorologie putând fi un bun
sprijin, un partener de nădejde în acest
sens, dar cine știe?!, poate chiar și în
formarea viitorilor meteorologi, plus
expunerea celor mai bune metode de
utilizare practică în analiza diverșilor
parametri meteorologici, dat fiind faptul că, a cunoaște modul de manifestare a vremii în ziua de azi, este o necesitate.
Meteorologia, alături de alte discipline sau mai bine zis, ramuri ale
geografiei, stârnește prin prisma ei
diverse subiecte care de care mai interesante pentru elevi, curiozități din
viața de zi cu zi, fenomene percepute
de ei doar la nivel teoretic, dorind cu
ardoare ca aceste noțiuni să le fie explicate printr-o vizualizare practică,
pentru o mai bună înțelegere a lor.
Sub aspectul factorilor declanșatori,
parametrii climatici sunt dătători de
unele dintre cele mai dezastruoase
fenomene de risc pe scară globală,
cum ar fi seceta, ploile torențiale, uraganele, tornadele, trăznetul, bruma,
chiciura, sunt fenomene care conduc
la denaturarea activităților sociale, la
bunul mers al acestora, dar cu atât
mai grav, cu cât, ele dețin și un impact
major din punct de vedere psihologic
asupra societății, astfel de dezastre
putând marca pe veci comportamentul psihologic al unei persoane.
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Fig. 1. Zonele şi tipurile de climă pe glob, hartă realizată prin programul Quantum-Gis
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Rolul meteorologiei în învăţământul
preuniversitar
Prof. Stănilă Cristian, Şcoala Gimnazială
„Iorgu Iordan” Tecuci
Prof. Stănilă Andreea, Şcoala Gimnazială
Nr.1, Matca
Meteorologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul fenomenelor şi proceselor
atmosferice. Termenul „meteorologie”
provine din limba greacă, de unde putem deduce vechimea acestei ştiinţe, de
la cuvintele „meteoron” care înseamnă
„ceva ce se petrece în aer” şi „logos”
care se traduce ca „ştiinţă, vorbire, cuvânt”.
Rolul meteorologiei în învăţământul preuniversitar este dat de cuprinderea acesteia în manualele şcolare de
geografie, rol pe care îl putem constata cu uşurinţă ca fiind relativ restrâns.
Cu excepţia manualelor de clasa a V-a
şi clasa a IX-a unde regăsim elemente
de meteorologie generală şi acelea desfăşurându-se pe parcursul unei singure
ore de curs, celelelalte manuale de gimnaziu sau liceu au noţiuni tangenţiale
cu meteorologia şi nu definitorii pentru
aceasta.
Cu toate că această ştiinţă are un rol
însemnat în viaţa cotidiană şi prezintă o individualitate aparte, importanţa
acesteia la nivelul învăţământului preuniversitar se rezumă la prezentarea
succintă a fenomenelor atmosferice şi
enumerarea instrumentelor utilizate
pentru a măsura şi înregistra valori ale
acestor fenomene.
De asemenea putem constata în instituţiile de învăţământ preuniversitar
lipsa unei platforme meteorologice cu
dotări minime (adăpost meteorologic, termometre, giruetă, pluviometre,
miră, etc.), existenţa acesteia putând
28

dinamiza lecţiile de geografie la care
se pretează, fiind deosebit de atractive
pentru elevi.
În localităţile unde există staţii meteorologice, se pot realiza ieşiri în orizontul local cu elevii pentru a desluşi
tainele meteorologiei şi a dobândi noi
informaţii.
Un rol însemnat în promovarea meteorologiei în învăţământul preuniversitar îl are Societatea de Meteorologie
din România prin concursurile organizate anual pentru elevi (Vremea şi clima, Meteoexpert, etc.), numărul foarte
mare de participanţi demonstrând că
meteorologia este o ştiinţă atractivă
pentru aceştia.
De menţionat este şi faptul că pentru a marca importanţa meteorologiei,
cadrele didactice de geografie din învăţământul preuniversitar celebrează
prin activităţi extracurriculare în fiecare an, pe 23 martie, „Ziua Mondială
a Meteorologiei”. Această zi poate fi
marcată prin seminarii, dezbateri ce
tratează anumite teme meteorologice
de importanţă mondială (subiecte precum schimbările climatice, încălzirea
globală, etc.), jocuri de rol în care elevii
se pot transpune în meteorologici care
prezintă vremea, postere, referate sau
vizite la staţiile meteorologice din orizontul local.
Acolo unde există în unităţile de
învăţământ dotări minime necesare pentru desfăşurarea unor activităţi
practice meteorologice, cadrele didactice pot propune discipline opţionale
(curriculum la decizia şcolii) pe teme
de meteorologie: „Micul meteorolog”,
„Din tainele meteorologiei”, „Meteo şi
climă”, „Meteorologie elementară”, etc.
Aceste opţionale se pot adresa elevilor
care îşi pun întrebări despre unele feno-
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Staţia meteo Tecuci - ieşire cu elevii în orizontul local, în săptămâna
„Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”

mene naturale şi care vor să investigheze, să aprofundeze şi să aplice practic
cunoştinţele dobândite. Cursurile vin
în completarea cunoştinţelor dobândite
în cadrul orelor de geografie şi chiar de
fizică având ca scop principal formarea
şi dezvoltarea capacităţii de investigare
a unor fenomene naturale.
Cel mai potrivit mod de a le insufla
elevilor dragostea pentru meteorologie
îl constituie vizita la o staţie de profil. O
zi frumoasă de primăvară este prielnică pentru o ieşire în orizontul local cu
elevii Şcolii Gimnaziale “Iorgu Iordan”
Tecuci, prilejuită de săptămâna „Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”.Destinaţia
aleasă a fost staţia meteorologică a municipiului Tecuci din cartierul Nicolae

Bălcescu. Ajunşi la destinaţie, domnul
meteorolog ne-a condus către platforma meteorologică, elementul de bază al
unei staţii deoarece pe aceasta se efectuează majoritatea observaţiilor.
Cu un uşor regret, domnul meteorolog explică elevilor că staţia este dotată cu una electronică şi că datele sunt
transmise direct pe calculatorul din
biroul operativ, iar platforma are doar
scop vizitabil, nemaifiind atât de uzitată decât în momentele de defecţiune
ale celei electronice. Platforma meteorologică din Tecuci are dimensiuni
standard 26/26 m fiind dotată cu giruete care măsoară direcţia şi intensitatea
vântului, adăposturi pentru aparate înregistratoare (termometre de minimă,
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maximă), heliograf (măsoară durata de
strălucire a soarelui), pluviometru (cantitatea de precipitaţii), ş.a. Toate datele
înregistrate sunt transmise către staţia
meteorologică din Bacău, „cea mai modernă din toată Europa” din spusele meteorologului.
Pentru elevi această vizită a fost una
benefică din care au desluşit tainele meteorologiei, au înţeles ce înseamnă să fii
un meteorolog şi ce responsabilităţi implică.
Concluzionând, putem spune că meteorologia împreună cu toţi factorii care
contribuie la evidenţierea acestei ştiinţe
(SMR, cadre didactice, elevi, alte instituţii), formează un complex definitoriu
pentru a marca importanţa acesteia în
rândul ştiinţelor. Meteorologia nu este
o ştiinţă statică, descriptivă, ci formează
caracterele elevilor, le dezvoltă acestora
competenţe şi le formează deprinderi
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practice prin utilizarea instrumentelor
specifice. Câţi dintre elevi nu s-au visat
meteorologi? Câţi dintre elevi nu s-au
întrebat de ce este cald în Sahara şi frig
în Siberia? Şi multe alte întrebări la care
au găsit răspuns doar prin studierea
meteorologiei.
Meteorologia este o ştiinţă dinamică, evolutivă care se înnoieşte continuu. Este în permanentă schimbare
şi întotdeauna vine cu elemente de
atractivitate pentru elevi. Aşa cum în
învăţământul universitar i se acordă
importanţa care i se cuvine prin specializările din cadrul facultăţilor de
geografie şi la nivelul învăţământului
preuniversitar ar trebui ca meteorologia să devină mai cuprinzătoare în cadrul manualelor şcolare de geografie,
să i se dedice mai multe ore de curs,
dacă aceasta nu se poate constitui ca o
disciplină de sine stătătoare.

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 3-4 | Decembrie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

Meteorologia în învăţământul preuniversitar

Buletinul SMR | ANUL III | NR. 3-4 | Decembrie 2015 | http://smr.meteoromania.ro

31

Meteorologia în învăţământul preuniversitar
Creșterea competențelor în
domeniul meteorologiei la elevii
târgovișteni
Prof. Andreea TUDOR,
Liceul „Voievodul Mircea”, Târgovişte
Am observat din discuțiile cu elevii
că sunt tot mai preocupați de evoluția
vremii și a climei, pentru înțelegerea
mecanismelor care guvernează fenomenele naturii. Dezbaterile pornesc de
la condițiile meteorologice care reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea
diferitelor activități extrașcolare. Pot
apărea surprize pe parcursul zilei, și de
aceea, trebuie să ne formăm o imagine
de ansamblu, când orice secundă devine decisivă.
Vara, temperaturile ridicate în
combinație cu valorile mari ale umezelii
pot face ca disconfortul termic să se in-
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staleze. Problemele semnalate de elevi
sunt datorate și lipsei de informații,dar
și de zona de proveniență, fiecare individ aspirând către un spectru larg de
informații, dar și de consultanță de specialitate.
De la presiunea atmosferică până la
descărcările electrice, schimbările de
vreme pot transforma o drumeție care
la început părea de neuitat într-un adevărat coșmar.
Fiind o „Școală eco” elevii ar fi
interesați de modul de producere și
manifestare a unor fenomene meteorologice periculoase și implicarea lor
în acțiuni benefice asupra mediului.
Curiozitatea crește, iar entuziasmul
îl vom observa spre descoperirea
unui nou orizont, fără a ne erija în
a fi altceva decât niște „mici meteorologi”.
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Caracterizarea meteorologicĂ
a verii 2015
Zoltan Sipos, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR
Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR
Cristinel Mihăiţă Huştiu, meteorolog, Administraţia Naţională de Meteorologie, membru SMR
Mihai-Gabriel Damian, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student
Vara anului 2015 s-a caracterizat, în
medie, printr-un regim termic ce a depăşit media multianuală 1981-2010 în
toată ţara. Cele mai importante abateri
termice pozitive s-au înregistrat în jumătatea nordică a ţării. Din punct de
vedere pluviometric, cel mai mare deficit de precipitaţii s-a produs în nordestul Moldovei, unde abaterea pluviometrică faţă de intervalul de referinţă a
fost negativă în toate cele trei luni ale
verii, iar efectele secetei au fost evidente. Nu au lipsit fenomenele convective severe. Manifestări ale instabilităţii
atmosferice de intensitate mare s-au
semnalat local în nordul Moldovei şi
în sudul judeţului Dâmboviţa.
Principalele evenimente ale verii
2015:
• Căderile importante de precipitaţii
din Transilvania (25-29 iunie)

• Cele trei valuri de căldură din luna
iulie (7-8, 18-25, 26-30)
• Fenomenele convective severe din
nordul şi centrul Moldovei (9 iulie)
• Supercelula şi căderile de grindină
din sudul judeţului Dâmboviţa (14
iulie)
• Cantităţile importante de precipitaţii
din Oltenia, Banat şi Crişana (16-23
august)
Iunie
Regimul termic, sub aspectul abaterii temperaturii medii faţă de valorile multianuale, a prezentat o diferenţiere clară între zonele nordice şi cele
sudice. În timp ce în nord vremea a
fost mai caldă decât în mod normal,
cu o anomalie de peste 1,5⁰C în nordestul Moldovei, în sud abaterea a fost
negativă: -0,5 ... -1,0⁰C. Din punct de

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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04.06 ora 15: imagine satelitară (VIS), descărcări electrice (stânga). Sursa: EUMETSAT / UBIMET. 08.06 ora 20.30:
imagine radar de reflectivitate, judeţul Sălaj (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

vedere pluviometric s-a înregsistrat
un excedent în cea mai mare parte a
Olteniei, jumătatea sudică a Transilvaniei şi local în Muntenia. În restul ţării anomalia a fost negativă, depăşind
75% în vestul judeţelor Arad, Timiş şi
local pe litoral. La Sulina s-au acumulat doar 2 l/m2. Cantităţi de peste 200
l/m2 s-au totalizat pe arii restrânse în
Munţii Apuseni.
Perioadele cu vreme frumoasă şi
cu temperaturi în creştere spre sfârşitul lunii au alternat intervalelor cu
instabilitate atmosferică accentuată.
Primele temperaturi care au depăşit
pragul caniculei s-au înregistrat în
ziua de 14 iunie: 35,8⁰C la Băile Herculane, 35,6⁰C la Drobeta Turnu Severin şi 35,3⁰C la Calafat. Fenomenele
convective pe arii extinse au fost asociate, în general, cu sistemele frontale
şi cele de convergenţă prefrontale care
au pătruns asupra ţării dinspre Europa Centrală. Se remarcă perioadele
3-5, 8-12, 15-18, 20-21, şi 25-29 iunie.
Fenomenele cele mai severe din primul interval menţionat s-au produs în
34

ziua de 4 iunie. Pe arii relativ extinse
au fost frecvente descărcări electrice.
Ploile au avut caracter torenţial şi s-au
acumulat până la 51 l/m2 la Darabani,
în judeţul Botoşani. Vântul s-a intensificat şi a luat aspect de vijelie în zona
localităţilor Tecuci şi Alexandria. Au
fost consemnate căderi de grindină în
judeţele Suceava, Covasna, Prahova,
Constanţa, Călăraşi şi Olt. Pe 8 iunie,
la doar 2 săptămâni de la fenomenele
deosebit de severe din luna mai, judeţele Sălaj şi Satu-Mare au fost afectate
de o nouă supercelulă, însă intensitatea fenomenelor a fost mai redusă.
Între 15 şi 18 iunie s-au acumulat
cantităţi de precipitaţii însemnate. În
doar 24 ore (16.06, 8.30 – 17.06, 8.30) la
staţia hidrologică Dopra (BV) au căzut
124,8 l/m2. A urmat o răcire accentuată
a vremii. Pe 21 iunie stratul de zăpadă
depus măsura 5 cm la Vf. Omu şi 3 cm
la Bâlea Lac, iar în noaptea de 22 spre
23 iunie la Miercurea Ciuc temperatura a scăzut până la 2,5⁰C. Ultimul episod de instabilitate a afectat mai ales
zonele centrale şi cele estice, iar pe arii
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Precipitaţii acumulate în intervalul 15.06. h8.30 – 18.09. h8.30 (stânga). Precipitaţii acumulate în intervalul 25.06.
h8.30 – 28.09. h8.30 (dreapta). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

restrânse din Transilvania s-au depăşit din nou 100 l/m2 în 72 de ore.
Iulie
Mediile lunare ale temperaturii aerului au depăşit normele climatologice
în toată ţara. Abaterea a fost mai mică
de 0,5⁰C în nord-estul Dobrogei şi a
depăşit 3,0⁰C în vestul Olteniei, sudul
Banatului şi izolat în Câmpia de Vest.
Precipitaţiile au fost deficitare în cea
mai mare parte a ţării. Pe arii extinse
din Oltenia şi Banat cantităţile lunare
au rămas sub 10 l/m2. La mai multe

staţii meteorologice s-a consemnat valori care situează luna iulie din acest
an printre cele mai secetoase înregistrate în intervalul 1961-1990: Sibiu 13
l/m2, Caransebeş 17 l/m2.
Deşi s-au semnalat fenomene convective severe, suprafaţa afectată şi
durata lor s-a redus faţă de luna precedentă. Se evidenţiază după-amiaza
zilei de 9 iulie. În nordul Moldovei
s-au creat condiţii pentru dezvoltări
convective puternice şi organizate.
Au căzut ploi torenţiale, pe arii relativ extinse a căzut grindină, iar viteza

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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09.07. h18.30: imagine reflectivitate radar, judeţui Iaşi (stânga). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie.
Nordul judeţului Iaşi (dreapta). Foto: Daniel Florin

09.07. Judeţul Bacău (stânga). Foto: Jipa Andrei. Leţcani (IS) (dreapta). Foto: Novac Daniel

14.07. Imagine de reflectivitate radar, jud. Dâmboviţa (stânga) Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie.
Răcari, jud. Dâmboviţa (dreapta). Foto: Daniel-Robert Manta
36
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vântului la rafală a atins 104 km/h la
staţia ANM Cotnari şi 96 km/h la cea
UAIC din Iaşi. Deşi s-a manifestat pe
o arie mult mai restânsă, mezociclonul cu mişcare de rotaţie intensă din
sudul judeţului Dâmboviţa din 14 iulie a produs grindină cu diamterul de
3 – 4 cm şi rafale de aproximativ 80
– 100 km/h. Cea mai mare parte a culturilor de porumb şi floarea soarelui
din oraşul Răcari au fost compromise
total din cauza grindinei.
În dimineaţa zilei de 12 iulie, în
estul Transilvaniei s-au înregistrat
temperaturi minime deosebit de scăzute: Miercurea Ciuc 0,9⁰C, Joseni
1,4⁰C, Topliţa 1,8⁰C. În cursul lunii
au fost mai multe valuri de căldură
cu temperaturile cele mai ridicate în
intervalele: 7-8, 18-25 şi 26-30 iulie (în
sud). Prezentăm în continuare maximele termice care au atins sau depăşit
38,0⁰C. 8 iulie: 38,2⁰C Botoşani, 38,0⁰C
Oradea, 38,1⁰C Bacău, 38,1⁰C Arad. 20
iulie: 39,3⁰C Băile Herculane, 38,5⁰C
Drobeta Turnu Severin, 39,4⁰C Calafat. 22 iulie: 38,1⁰C Arad, 38,4⁰C Moldova Veche. 23 iulie: 38,3⁰C Săcuieni.
30 iulie: 38,5⁰C Bucureşti Băneasa,

39,2⁰C Bucureşti Filaret, 38,9⁰C Videle, 38,6⁰C Roşiorii de Vede, 39,0⁰C Olteniţa, 38,8⁰C Alexandria, 39,4⁰C Turnu Măgurele, 40,7⁰C Giurgiu, 40,3⁰C
Zimnicea.
August
Regimul termic şi cel pluviometric
au avut o evoluţie asemănătoare cu
cele din luna precedentă. A fost mai
cald decât în mod normal în toată
ţara. Temperaturile medii au depăşit
mediile multianuale cu 0...0,5⁰C pe
arii restrânse din sud şi cu peste 4,0⁰C
în extremitatea nord-vestică a teritoriului. Precipitaţiile au fost în general
deficitare, mai ales în nord şi centru.
Valori peste normele climatologice
s-au realizat în condiţii de instabilitate atmosferică accentuată, asociate cu
ploi sub formă de averse.
A continuat alternanţa de zile cu
instabilitate atmosferică accentuată
cu cele în care vremea a fost frumoasă şi temperaturile au atins pragul
caniculei. Cea mai mare parte a cantităţilor de apă s-a acumulat în intervalul 16 – 23 august. A plouat la toate
staţiile meteorologice. Ploile au avut

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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mai ales caracter de aversă şi au fost
însoţite temporar de descărcări electrice. În perioada menţionată pe arii
restrânse s-au totalizat peste 100 l/m2:
167,0 Bâlea Lac, 147,4 Slatina, 112,1
Vlădeasa 1400, 111,0 Timişoara, 108,8
Vlădeasa 1800, 103,4 Călimani Retitiş.
Izolat precipitaţiile au avut caracter
torenţial. La staţia hidrologică Bahna
Rusului (AG) în 24 ore (18.08, ora 6 –
19.08, ora 6) s-au acumulat 105,4 l/m2,

din care 103,0 l/m2 în 12 ore. Temperaturile cele mai ridicate s-au înregistrat
în zilele de 8, 11-13 şi 30-31 august. Pe
data de 12 august maximele au atins
39,0⁰C la Râmnicu Vâlcea, 38,1⁰C la
Băileşti, 38,0⁰C la Bechet, 38,6⁰C la Băile Herculane, 38,8⁰C la Padeş (Apa
Neagră) şi 38,9⁰C la Tg. Jiu. Disconfortul termic a fost accentuat. Indicele
temperatură-umezeală (ITU) a depăşit frecvent 80 unităţi.

20.08. Giroc (TM) (stânga). Foto: Adrian Sacalus. Cantităţi de precipitaţii acumulate în intervalul 16.08, 8.30 –
23.08, 8.30 (dreapta). Sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie

12.08: temperaturi maxime (stânga). Sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie / ogimet. 31.08. ora
17: ITU. Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
38
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Temperaturi maxime ale verii 2015. Sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie / rp5.ru (*)
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a toamnei 2015
Zoltan Sipos, Şc. Gim. Ungheni (Mureş), profesor, membru SMR
Daniel-Robert Manta, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, student, membru SMR
Cristinel Mihăiţă Huştiu, meteorolog, Administraţia Naţională de Meteorologie, membru SMR

În ansamblu, temperaturile medii ale anotimpului au fost peste cele
multianuale. Septembrie şi noiembrie
au fost mai calde decât în mod obişnuit în toată ţara, iar în octombrie, în
regiunile extracarpatice, au predominat abaterile negative. Regimul pluviometric a fost excedentar în cea mai
mare parte a ţării. Cantităţile lunare
maxime au atins 240 l/m2 în septembrie (nordul Olteniei), 235 l/m2 în octombrie (litoral) şi 230 l/m2 în noiembrie (Munţii Apuseni).
Principalele evenimente ale toamnei 2015:
• Temperaturi maxime ridicate în intervalele 1 - 3 şi 17 - 19 septembrie cu
depăşiri ale recordurilor lunare
• Noapte tropicală pe 18 septembrie la
3 staţii meteorologice aflate la peste
1100 m altitudine

• Precipitaţiile abundente din 25 – 30
septembrie
• Răcirea accentuată şi ninsorile din nordul Moldovei din 11 – 12 octombrie
• Precipitaţiile cu caracter torenţial din
nordul judeţului Constanţa din 12 –
13 octombrie
• Precipitaţiile însemnate cantitativ
din 19 – 22 şi 25 – 29 noiembrie
Septembrie
Vremea a fost mai caldă decât în
mod obişnuit în toată ţara. Abaterea
temperaturii medii lunare s-a situat
sub 2˚C în sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei şi a atins 3...4˚C în nord,
nord-est şi local în rest. Regimul pluviometric s-a caracterizat printr-un deficit mai mare de 50% în cea mai mare
parte a Moldovei şi Dobrogea şi de
peste 75% în Delta Dunării. În celelalte

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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30.08. – 06.09. Abaterea temperaturii medii faţă de cea multianuală (stânga). Sursa NOAA. Râul Lăpuş (jud. Maramureş) (dreapta). Sursa: forum meteorologie.

18.09: temperaturi maxime (stânga). Sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie. Cantităţi de precipitaţii acumulate în intervalul 25 – 30 septembrie (dreapta). Sursa datelor: Administraţia Naţională de Meteorologie

regiuni au fost depăşite valorile medii
multianuale, abaterea trecând de 300%
local în judeţele Cluj şi Argeş.
Pe fondul unei circulaţii din sector
sud-vestic în primele zile ale lunii, vremea a fost deosebit de caldă. Cele mai
ridicate valori termice s-au înregistrat
în centrul şi nordul ţării. Temperatura maximă a atins 37,2˚C la Alba Iulia, 35,5˚C la Tg. Mureş, 35,6˚C la Tg.
Lăpuş, 35,6˚C la Suceava şi 37,0˚C la
Bacău. Ca urmare a secetei prelungite
debitele râurilor au scăzut considerabil, pe unele cursuri de apă din nord
situându-se sub 15% din valorile medii lunare multianuale.

În perioada 17 – 19 septembrie
a avut loc ultimul episod de vreme
caniculară din sezonul cald al anului 2015. În mai multe locuri din ţară
temperaturile maxime le-au depăşit
pe cele din timpul verii, iar la 32 staţii meteorologice au fost stabilite noi
recorduri lunare. Cele mai importante
abateri termice pozitive s-au înregistrat în zonele deluroase şi montane
ca urmare a advecţiei calde deosebit
de puternice din stratul 300 – 1300 m.
Pe data de 18 septembrie, datele de
radiosondaj de la Szeged, localitate
aflată în apropierea graniţei de vest
indicau 32,8⁰C la altitudinea de 379
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m. Temperaturi maxime înregistrate
în intervalul 18 – 19 septembrie (⁰C):
22,5 Bâlea Lac, 37,3 Bozovici, 28,8 Bucin, 24,0 Ceahlău Toaca, 37,1 Chişineu Criş, 35,2 Câmpeni, 28,2 Cuntu,
27,7 Fundata, 33,3 Huedin, 23,2 Iezer,
37,4 Jimbolia, 32,9 Joseni, 38,0 Moldova Veche, 28,7 Obârşia Lotrului, 37,7
Oraviţa, 29,2 Păltiniş, 26,2 Parâng, 25,3
Penteleu, 35,5 Piatra Neamţ, 38,3 Reşiţa, 29,1 Roşia Montană, 36,6 Săcuieni,
34,0 Sărmaşu, 27,6 Semenic, 36,6 Ștei,
37,0 Țebea, 34,9 Tg. Secuiesc, 36,4 Tg.
Lăpuş, 36,6 Vărădia de Mureş, 21,5
Țarcu, 24,9 Vlădeasa 1800 m. Nopţile
au fost deosebit de calde. Pe 18 septembrie s-a consemnat noapte tropicală la câteva staţii aflate la peste 1100
m, unde temperaturile minime nu au
coborât sub 20 grade: Roşia Montană
(1197 m) 21,6⁰C, Băişoara (1356 m)
20,6⁰C, Cuntu (1450 m) 20,0⁰C.
Ultima decadă a lunii s-a caraterizat
printr-o vreme în general instabilă. A
plouat la toate staţiile meteorologice.
În perioada 25. 09. 8.30 – 30. 09. 8.30
pe alocuri la munte şi în zona subcarpatică şi de câmpie din sud s-au acumulat peste 100 l/m2: Băişoara 103,6

Bâlea Lac 122,0 Râmnicu Vâlcea 105,6
Deduleşti (Morăreşti) 122,4 Piteşti
116,2 Stolnici 130,8 Câmpina 113,8 Sinaia 1500 m 124,6.
Octombrie
Regimul termic a marcat o modificare semnificativă faţa de luna precedentă. Valorile medii au fost uşor sub
cele multianuale îndeosebi în regiunile extracarpatice, abaterea negativă fiind de 1,0⁰C în Oltenia. Anomalii uşor
pozitive de peste 0,5⁰C s-au înregistrat doar în Maramureş. Precipitaţiile
au fost deficitare doar în Maramureş
şi local în Transilvania. În restul ţării
cantităţile lunare au depăşit normele
climatologice, depăşind cu mai mult
de 300% media multianuală (19812010) în Dobrogea de Nord.
Prima decadă a fost săracă în fenomene meteorologice. În primele zile,
vremea a fost caldă iar temperaturile
maxime au atins şi depăşit izolat pragul caracteristic unei zile de vară. 4
octombrie: 25,5⁰C Gurahonţ, 26,0⁰C
Cernavodă şi Medgidia, 25,6 Sânnicolau Mare, 25,8⁰C Moldova Veche,
25,5⁰C Tulcea, 25,7⁰C Iaşi. 5 octombrie:

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
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11.10: municipiul Suceava (stânga). Sursa: RCS-RDS. 12.10: Izvoarele Sucevei (dreapta).
Sursa: forum meteorologie.

13.10. h8.30: cantităţi de precipitaţii acumulate în 24 ore (stânga). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie. 13.10: Localitatea Corbu, judeţul Constanţa (dreapta). Sursa: Forum meteorologie.

25,0⁰C Cernavodă, 25,3⁰C Bucureşti
Filaret, 26,2⁰C Medgidia. 6 octombrie:
25,1⁰C Brăila. În a doua parte a intervalului vremea a intrat într-un proces
de răcire.
Pe 11 octombrie vremea s-a răcit accentuat ca urmare a pătrunderii unei
mase de aer rece, antrenat pe partea
anterioară a anticiclonului Scandinav.
A plouat în toată ţara, iar cantităţile
de apă au depăşit 25 l/m2 în est, sudest şi izolat în rest, iar în Dobrogea
şi sudul Moldovei s-au cumulat pe
areale mici peste 45 l/m2, până la 66 l/
m2 la staţia hidrologică Runcu, judeţul Gorj. În zona Carpaţilor Orientali,
dar şi în nordul Moldovei ploile s-au

transformat în lapoviţă şi ninsoare şi
s-a depus un strat de zăpadă ce măsura în platformele staţiilor meteorologice până la 6...10 cm. În Pasul Bucin
s-a produs polei. Vântul a avut intensificări susţinute în regiunile sudice
şi sud-estice, unde rafalele au depăşit 55...60 km/h şi izolat chiar 70 km/h,
dar în special la munte, unde pe creste
a suflat cu peste 100 km/h. Intervalul
12. 10. ora 6 – 13. 10. ora 6 se evidenţiază prin precipitaţiile torenţiale din
nordul judeţului Constanţa. La postul pluvio Corbu s-au acumulat 176
l/m2.Ultima decadă a lunii s-a caracterizat printr-un regim predominant
anticiclonic, ploi locale, temporare şi
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slabe cantitativ. Local temperaturile
au urcat până la 15...20⁰C, iar minimele cele mai coborâte s-au înregistrat în
depresiunile din estul Transilvaniei
(-8....-5⁰C).
Noiembrie
A treia lună de toamnă a anului 2015
a fost mai caldă decât în mod normal
în toate regiunile ţării. În Subcarpaţii
Moldovei, cei Getici şi local în sudul
Olteniei, Munteniei şi în Dobrogea,
temperaturile medii lunare s-au situat chiar şi cu 3⁰C peste normalul peri-

oadei. De asemenea, cu mici excepţii,
cantităţile de precipitaţii au depăşit
mediile multianuale. Abateri importante, de peste 150% s-au înregistrat
în sudul Moldovei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Maramureş şi în zona
Munţilor Apuseni în timp ce un uşor
deficit pluviometric s-a semnalat izolat în jumătatea de nord a Moldovei,
Banat şi sudul Transilvaniei.
Prima decadă a lunii a fost lipsită
de fenomene meteorologice importante graţie persistenţei unui câmp
anticiclonic extins peste sudul şi estul

Anomalia termică (stânga). Abaterea cantităţii de precipitaţii faţă de media multianuală (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie

22.11. ora 7.30: cantităţi de precipitaţii acumulate în 72 ore (stânga). Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie. 28.11. ora 7.30: cantităţi de precipitaţii acumulate în 72 ore (dreapta).
Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie.
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Caracterizarea meteorologică a toamnei 2015

28.11. Gospodării inundate în localitatea Ilfoveni, judeţul Dâmboviţa. Foto: Daniel-Robert Manta

Europei. În prima zi a lunii, la staţia
meteorologică Târgu - Neamţ, presiunea atmosferică redusă la nivelul
mării a avut valoarea de 1046,7 hPa.
Dimineţile au fost reci, iar în depresiunile Carpaţilor Orientali, s-au înregistrat temperaturi sub limita gerului (Miercurea Ciuc -10,6⁰C) Ulterior,
vremea a devenit deosebit de caldă în
cea mai mare parte a ţării şi trecător
s-a semnalat ceaţă. Penultima zi a decadei a adus vreme deosebit de caldă
mai ales în sudul ţării unde s-au semnalat frecvent temperaturi maxime ce
au depăşit 20⁰C: Calafat 24,0⁰C, Băileşti 22,6⁰C, Târgu Jiu 22,4⁰C, Drobeta
Turnu Severin 22,2⁰C, Bechet 22,1⁰C,
Târgovişte, 20,1⁰C, Piteşti 21,3⁰C, Titu
20,7⁰C etc. Pe data de 4 noiembrie, la
staţia meteorologică Întorsura Buzăului, temperatura minimă înregistrată
a fost de -7,8⁰C, iar maxima termică a
atins 19,5⁰C, concretizând o amplitudine termică zilnică de 27,3⁰C.
Vremea a continuat să se menţină
caldă şi în a doua decadă a lunii. Trecător, regiunile nordice au fost afectate tangenţial de fronturi reci aferente
depresiunii Islandeze, dar cantităţile
de precipitaţii au fost nesemnificative,
cu excepţia intervalului 15-16 noiembrie când în nord-vestul ţării a plouat
moderat, iar la staţia hidrologică Firi-

za (Maramureş) s-au acumulat 37 l/m2
în interval de 24 de ore.
Ultima decadă a lunii a fost schimbătoare şi s-a caracterizat prin precipitaţii abundente şi contraste termice
semnificative. În intervalul 20-22 noiembrie a plouat abundent în nordvestul ţării. Pe arii extinse din Munţii
Apuseni şi nordul Carpaţilor Orientali
s-au acumulat peste 50...60 l/m2, până
la 102 l/m2 la staţia hidrologică Firiza
(jud. Maramureş). Pe 22 noiembrie, la
staţia Ocna Șugatag, temperatura maximă a fost de 4,8 oC, în timp ce la staţia
meteorologică Tulcea s-au înregistrat
24,0⁰C. În intervalul 25-28 noiembrie
precipitaţiile au afectat cu precădere
regiunile din jumătatea sudică a ţării.
S-au acumulat pe arii extinse cantităţi
de 50...80 l/m2 şi până la 103 l/m2 la
staţia hidrologică Bahna Rusului (jud.
Argeş). Trecător, în acelaşi interval, la
munte, în nordul Moldovei şi local în
zonele intracarpatice a nins. Pe data de
26, stratul de zăpadă avea valori maxime de 7 cm în Crişana, 15 cm în Transilvania şi Moldova şi 50 cm la munte.
Ultima zi a lunii a adus un nou episod
cu precipitaţii. A plouat în Crişana şi
Banat, în Maramureş şi Transilvania au
căzut precipitaţii mixte, iar în Subcarpaţii Moldovei a nins. În jumătatea de
nord a Moldovei s-a semnalat polei.
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Proiecte care folosesc
informaţia meteorologică

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”-co-finanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare – dezvoltare si inovare D2.2: Investiţii în
infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Titlul proiectului: ,,CENTRU DE MONITORIZARE AL IMPACTULUI _V2 –CMIIM” - ID 1936
cod SMIS 49184
Beneficiarul proiectului: Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și
Poduri,
Bdul. Lacul Tei nr. 122124, Sector 2, București
Valoarea proiectului conform Contractului de finanţare 648/21.03.2014
este de 10.000.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
10.000.000 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a
fost de 8.526.000 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Bugetul
Naţional a fost de 1.474.000 lei. Proiectul se implementează pe o durată de 21
luni şi 2 zile, respectiv până la data de
22.12.2015.
Obiectivul proiectului este creșterea
capacității de Cercetare și Dezvoltare
și îmbunătățirea calității și eficienței
activității de Cercetare a UTCB în domeniul monitorizării impactului infrastructurilor asupra mediului prin
inființarea Centrului de monitorizare
a impactului infrastructurilor asupra
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mediului, Centru format din trei laboratoare: Laboratorul de Monitorizare
Geotehnică a Infrastructurilor, Laboratorul de Monitorizare Drumuri și Căi
Ferate și Laboratorul de Monitorizare
Structurală Poduri și Tuneluri și dotarea cu echipamente de ultimă generație
pentru dezvoltarea unui sistem de
urmărire a situațiilor neprevăzute generate de traficul terestru și factorii de
mediu complementari prin intermediul
infrastructurii de transport, asupra mediului adiacent, natural și antropic.
Activitatea de monitorizare a constructiilor / infrastructurilor si masivelor de pământ în interacţiune cu acestea se află în relaţie directă cu condiţiile
climatice în continuă modificare din
punct de vedere valoric şi al frecvenţei
de variaţie.
Deformaţiile spaţiale şi starea de
eforturi sunt dependente de nivelul
apei subterane sub toate formele acesteia, de modicarea stării de echilibru generate de lucrările de terasamente, consolidări, trafic, în relaţie cu cantitatea
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Proiecte care folosesc informaţia meteorologică
de precipitaţii, gradientul hidraulic şi
termic, frecvenţa şi cantitatea de precipitaţii exprimată cantitativ şi calitativ.
Dinamica proceselor de eroziune a
versanţilor şi taluzurilor, indiferent de
natura stratului suport (rocă sau pământ) este dependentă de factorii climatici. De asemenea condiţiile de deformabilitate şi de capacitate portantă a
masivului de pământ ca teren de fundare sunt dependente de regimul apelor subterane alimentat de precipitaţii,
condiţii de scurgere pe versanţi / taluzuri, etc.
Rezolutiile cu privire la stabilitate şi
rezistenţa exprimate în cazul masivelor de pământ şi structurilor depind de
informaţia meteoclimatică de referinţă
pentru zona în analiză.
Pe baza datelor cu privire la regimul
precipitaţiilor, regimul temperaturilor,
direcţia şi intensitatea vântului, regimul nivelurilor pe cursurile de apă, etc.
se elaborarea prognoze de deformaţii şi
eforturi exprimate sub formă de hărţi
valorice de parametrii geotehnici şi respectiv evoluţia acestora în funcţie de
factorii de risc şi hazard – elemente de
Managementul Riscurilor Asociate.
Prin prezentul proiect s-au achiziționat
următoarele echipamente care servesc
achiziţiei de date geologice şi geotehnice
şi date meteorologice particulare:
• sistem geoelectric, umidometru portabil, telemetru, sistem topografic de
preluare coordonate, busole geologice, sistem portabil şi compact de
filmat şi vizualizat puţuri şi foraje
adânci;
• echipamente pentru monitorizarea
geotehnică și structurală: inclinometre verticale și orizontale portabile
și pentru instalare in situ, piezometre pentru măsurarea presiunii apei

în pori și tip Casagrande, celule de
presiune, celule NATM, piezometre,
tasometre, penduli portabil și ficși,
sistem pentru achiziție și transmisie
wireless de date, mărci tensometrice,
fisurometru, etc.
• staţie meteorologică a cărei instrumentare este corelată cu necesul de
informaţii de obţinut în vederea interpretării datelor monitorizării geotehnice şi structurale.

Staţia este instrumentată cu pluviometru în vederea măsurării precipitaţiilor lichide în intervale de timp predefinite, anemometru şi giruetă care
determină viteza, direcția şi intensitatea vântului, barometru pentru măsurarea presiunii atmosferice, higrometru
pentru măsurarea umidităţii, cabluri
pentru senzorii meteo, data logger
pentru achiziție și stocare date minim
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Pluviometru
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Proiecte care folosesc informaţia meteorologică

Barometric Pressure
Barometru

Wind Speed and Direction Gauge
Anemometru şi Giruetă

6 luni pentru o frecvență de preluarea
a datelor de 1 măsurătoare pe zi, sistem de transmitere date de tip GSM/
GPRS, sistem/software management
date stație meteo, panou solar și toate
dotările conexe pentru funcționarea în
sistem automat de preluare și transmitere a datelor.

E-Log Environmental Data Logger
Data Logger pentru achiziţie şi stocare date

Detalii suplimentare se pot obţine de la:
Director de proiect Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin OLTEANU
Tel.: + 40 722.708.335, e-mail: andrei.olteanu@utcb.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST
Bd. Lacul Tei 124 * Sect. 2 RO-020396 * Bucharest 38 ROMANIA
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro
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Norii Stratus şi Nimbostratus,
nori stratiformi mai frecvenţi
în anotimpul rece
Marian Constantin, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română, membru SMR

Norii Stratus

Au aspect de pătură continuă de nori inferiori, lipsită de lacune sau de spaţii, cu
baza situată de la înălţimi de 6 m deasupra
solului, până la 500 m, uneori acoperind
vârfurile clădirilor mai înalte.
Aceşti nori apar în condiţii de stabilitate
atmosferică, fiind alcătuiţi din picături fine
de apă, în timpul anotimpului cald, şi dintr‑un amestec de picături fine de apă suprarăcită şi cristale fine de gheaţă.
Procesele de coliziune/coalescenţă şi
Wegener‑Bergeron‑Findeisen sunt rare în
aceşti nori, de obicei producând precipitaţii slabe numai când sunt însămânţaţi din
norii de deasupra (Altocumulus sau Altostratus).
Bazele acestor nori prezintă arareori ondulaţii, cel mai adesea fiind lipsite de formă. La începutul disipării, aceşti nori apar
ca elemente de diferite forme şi mărimi,
cu margini zdrenţuite, denumite Stratus
fractus (denumiţi şi nori Stratus fractus de
vreme bună).
Când norii Stratus sunt opaci, sunt denumiţi Stratus opacus, iar când lasă discul
Soarelui sau pe cel al Lunii vizibile, sunt
denumiţi Stratus translucidus.
Când lumina Soarelui sau cea a Lunii
trece prin aceşti nori, pot apărea, arareori,
fenomene optice de tipul coroanelor, indicând alcătuirea lor din picături fine de apă,

iar când apar halouri, indică prezenţa cristalelor de gheaţă.

Norii Nimbostratus

Sunt nori foarte joşi, stratiformi, de
culoare cenuşiu‑plumburie, cu întindere
mare şi cu baza difuză, uneori, atât de jos
situată, încât acoperă vârfurile clădirilor şi
ale stâlpilor mai înalţi.
Norii Nimbostratus sunt caracteristici
fronturilor calde şi celor ocluse calde, producând cantităţi foarte mari de precipitaţii,
care sunt dispuse în benzi paralele cu linia
frontului şi care pot dura zile în şir.
Norii Nimbostratus reprezintă componenta cu baza cea mai joasă din secvenţa
de nori stratiformi caracteristici pentru
fronturile calde: Cirrostratus, Altostratus,
Nimbostratus, norii Altostratus provenind
prin îngroşarea şi prin coborârea bazei norilor Cirrostratus, iar norii Nimbostratus,
prin îngroşarea şi prin coborârea bazei norilor Altostratus.
Adesea, sub norii Nimbostratus, o fracţie din precipitaţiile produse sunt evaporate, fenomen care conduce la răcirea aerului suficient încât să producă condensarea
vaporilor de apă, care produc norii pannus
sau Stratus fractus de timp rău. Uneori,
aceştia sunt produşi în număr mare, încât
converg, fuzionează între ei şi cu baza norului de deasupra, pe care o coboară şi mai
mult.
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Nori Stratus opacus
(26.12.2014, la ora 1521, în Cocora, IL)

Nori Stratus opacus undulatus
(26.12.2014, la ora 1522, în Cocora, IL)

Nori Stratus fractus
(16.02.2015, la ora 1330, în Cocora, IL)

Nori Nimbostratus praecipitatio, ploaie
(24.11.2015, la ora 1227, în Drajna, CL)

Nori Nimbostratus praecipitatio, ninsoare
(06.03.2015, la ora 1030, în Bucure;ti)

Nori Nimbostratus praecipitatio pannus
(25.11.2015, la ora 1339, la 47 km S de Tulcea)
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Toamna...altfel!
dr. Constanţa Boroneanţ

... în poezia lui George Topârceanu

Balada unui greier mic
Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,
Toamna cea întunecată.
Lungă, slabă şi zăludă,
Botezând natura udă
C-un mănunchi de ciumăfai, Când se scutură de ciudă,
Împrejurul ei departe
Risipeşte-n evantai
Ploi mărunte,
Frunze moarte,
Stropi de tină,
Guturai...
Şi cum vine de la munte,
Blestemând
Şi lăcrimând,
Toţi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin văgăuni,
Iar măcieşii de pe câmpuri
O întâmpină în cale
Cu grăbite plecăciuni...

Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fi’ndcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut...
Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a isprăvit...
Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!
http://www.versuri.ro/versuri/mefdi_george-toparceanu-balada-unui-greier-mic.html

Toamna în parc
Cad grăbite pe aleea
Parcului cu flori albastre
Frunze moarte, vorba ceea,
Ca iluziile noastre.
Prin lumina estompată
De mătasa unui nor,
Visătoare trece-o fată
C-un plutonier-major.

Doar pe coastă, la urcuş,
Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

Rumen de timiditate
El se uită-n jos posac.
Ea striveşte foi uscate
Sub pantofii mici de lac.

Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,

Şi-ntr-o fină discordanţă
Cu priveliştea sonoră,
Merg aşa, cam la distanţă,
El major şi ea minoră...
http://www.versuri.ro/versuri/gflkfl_george-toparceanu-toamna-in-parc.html
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Citate despre toamnă

Toamna, al anului ultim, cel mai frumos surâs.
– William Cullen Bryant

Iarna e o gravură, primăvara e o pictură în
acuarelă, vara o pictură în ulei iar toamna –
un mozaic al tuturor.”
– Stanley Horowitz
Toamna e anotimpul moale, pentru că ceea
ce pierdem în flori, câștigăm în fructe”
– Samuel Butler
Oricine crede că frunzele căzute sunt moarte
nu le-a văzut niciodată dansând într-o zi cu
vânt.
– Shira Tamir
http://bunadimineata.ro/de-dimineata/citate-despretoamna/#ixzz3njYEE0ms

Nimeni nu poate gusta fructele toamnei în
timp ce se delectează cu parfumul florilor de
primavară.
– Samuel Johnson
Iubesc toamna. O iubesc datorită grăitoarelor ei
parfumuri, şi din cauza lucrurilor care mor, lucruri de care nu mai trebuie să ai grijă vreodată,
şi graţie ierbii care încetează să se ridice.
– Mark Van Doren
Toamna este un anotimp după care urmează,
imediat, aşteptarea primăverii.
– Doug Larson
http://www.interferente.ro/toamna-citate.html

...în muzica lui Joseph Haydn
Oratoriul Anotimpurile de Joseph Haydn a
fost compus între anii 1799 şi 1801. A avut
o dublă premieră, prima pentru aristocraţia
vieneză la Schwarzenberg Palace în 24 aprilie 1801 iar cea de-a doua pentru publicul
vienez la Redoutensaal în 19 mai 1801. Oratoriul “Anotimpurile” a fost considerat un
succes dar un un unul atât de răsunător
precum cel al precedentului oratoriu
“Creaţiunea”.
Reamintim că lucrarea are patru părți, una
pentru fiecare anotimp în această ordine:
primăvara, vara, toamna şi iarna. Soliștii
reprezintă trei personaje de la ţară: Hanne,
Lucas și Simon.
În această ediţie vom prezenta partea a III-a
dedicată toamnei - anotimpul cel mai animat şi variat. Muzica şi versurile sugerează
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bucuria celor ce culeg roadele pământului în
ritmuri dansante, coruri imnice şi accentele
umoristice. Duetul dintre Hannah (soprană)
şi Lucas (tenor) este plin de graţie şi poezie,
este o adevărată scenă romantică de dragoste.
Scena de vânătoare, cu semnalele caracteristice de corn la care participă întreagul ansamblu sonor (orchestră, cor, solişti) într-un
discurs variat şi ritmic, cu figuraţia dinamică
a viorilor şi a suflătorilor, cu intervenţiile în
stil imitativ ale corului este unul dintre cele
mai reuşite tablouri de gen din toată literatura simfonică.
Exemplificarea pe care am ales-o este înregistrarea live a concertului din 3 iunie 2012
de la Palais des Beaux-Arts, Bruxelles în interpretarea Orchestrei Le Concert d’Anvers, a
Corului Octopus Symphony Chorus sub conducerea dirijorului Bart Van Reyn.
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Soliştii au fost: soprana Ida Falk Winland (Hanne), tenorul Yves Saelens (Lucas) şi basul Birger Radde (Simon).

Toamna - partea a 3-a a Oratoriului Anotimpurile este structurată în patru părţi cu tematici
diferite.
Partea I – Introducere şi cântec de lucru
https://www.youtube.com/watch?v=enu45l5FT70
Partea a II – Duet de dragoste
https://www.youtube.com/watch?v=lS-vGCJ6l6E

Partea a III – Câinele identifică urma
https://www.youtube.com/watch?v=OENb-eTR8FQ
Partea a IV-a – Vânătoarea sălbăticiunii şi
sărbătoarea vinului
https://www.youtube.com/watch?v=RyczpE0ShHY

.. în pictura lui Vincent van Gogh
Vincent van Gogh (1853-1890) a fost un
pictor olandez post-impresionist ale cărui
lucrări au avut o influenţă profundă asupra
artei secolului al XIX-lea, prin culorile lor vii
şi impactul emoţional. A realizat peste 2.000
de opere de artă, în jur de 900 de picturi şi
1.100 de desene şi schiţe. Astăzi multe dintre
operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje şi picturi cu floarea-soarelui,
se numără printre cele mai cunoscute şi cele

mai scumpe din lume. Fiind puţin apreciat
în timpul vieţii, faima sa a crescut în anii de
după moarte. Astăzi el este în general considerat ca fiind unul dintre cei mai importanţi
pictori din istorie. https://ro.wikipedia.org/wiki/
Vincent_Van_Gogh
Vom exemplifica în acest număr câteva dintre
tablourile sale inspirate de toamnă, într-o ordine cronologică a anilor în care au fost pictate pentru a evidenţia evoluţia artei sale.
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Drum cu plopi la asfinţit
Pictură, ulei pe pânză, datată octombrie 1884, Nuenen, Olanda.
Actualmente se află în Colecţia
Kröller-Müller Museum, Olanda

Parcul spitalului Saint-Paul
Pictură, ulei pe pânză, datată octombrie 1889, Saint-Rémy, Franţa. Actualmente se află într-o colecţie privată.

Peisaj de toamnă în amurg
Parcul spitalului Saint-Paul cu o siluetă
Pictură, ulei pe pânză datată octombrie-noiembrie 1885 Nuenen, Pictură, ulei pe pânză, datată noiembrie
Olanda. Actualmente se află în Colecţia Centraal Museum, Utrecht, 1889, Saint-Rémy, France. Actualmente
Olanda.
se află în Colecţia Kröller-Müller
Museum, Otterlo, Olanda.

La adresa de mai jos puteţi urmări un video cu o selecţie picturi ale lui van Gogh
inspirate de toamnă.
http://www.dailymotion.com/video/x15lfg6_toamna-in-picturile-lui-vincent-van-gogh_creation
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... văzută de fotografi
Comunitatefoto.ro este o platforma online dedicată entuziaştilor pasionaţi de arta fotografică,
fie ei amatori sau profesionişti. Am selectat din multitudinea de fotografii excepţionale câteva
reprezentând culorile toamnei, aşa cum sunt ele în realitate, surprinse de camera foto şi sensibilitatea artistului fotograf. http://www.comunitatefoto.ro/

Daniel Chiosilă - Toamna-din-suflet

Ionel Dragomirescu – Simetria culorilor
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Rus Gausa – Magia lui-octombrie

Otto Mercik – Simfonie cromatică

Zsolt Rigmanyi – Poveste de toamnă
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Iarna...altfel!
dr. Constanţa Boroneanţ

Primii fulgi de nea au căzut, e semn ca a venit iarna.
Odată cu ea soseşte şi bucuria sărbătorilor de iarnă. Vom
continua incursiunea noastră în acest anotimp
....din perspectiva poeţilor
De vorbă cu iarna

Iarna blajină

de Ion Minulescu
M-am întâlnit cu Iarna la Predeal...
Era-mbrăcată ca şi-acum un an,
Cu aceeaşi albă rochie de bal,
Păstrată vara sus, pe Caraiman...

de Tudor Arghezi
A intrat în voi, întâi, ca o lumină
Preacinstită, pomule,
Preagingaşe, omule.
A rămas de astă-vară
Luna-n crengile de ceară.
Pomule mic,
Ce torci tu, borangic?

Călătoream spre ţara unde cresc
Smochine, portocale şi lămâi...
Eram într-un compartiment de clasa I,
Cu geamul mat, pietrificat de ger,
Şi canapeaua roşie de pluş,
Sub care fredona-n calorifer,
Sensibil ca o coardă sub arcuş,
Un vag susur de samovar rusesc...

Buruienile sunt îmbrăcate
Şi încălţate
Cu târlici
De panglici.

Şi-am coborât în gară, pe peron,
Să schimb cu Iarna câteva cuvinte...
Venea din Nord,
Venea din Rosmersholm Din patria lui Ibsen şi Björnson,
De-acolo unde,-n loc de soare
Şi căldură,
Înfriguraţii cer... Literatură...

În streaşinile mele
Vrăbiile au adus perini şi saltele.
Pisica bătrână
Şi-a pus ciorapii de lână,
Şi torcând pe neştiute
Din carâmbi şi căpute
S-a-mbrăcat cu tricou
Cenuşiu şi nou.

Şi m-a convins c-acolo-i mult mai bine
Decât în ţara unde cresc smochine,
Curmale, portocale şi lămâi,
Şi din compartimentul meu de clasa I
M-am coborât ca un copil cuminte
Şi m-am întors cu Iarna-n Bucureşti...

Toată lumea se joacă
De-a un fir de promoroacă,
De-a ţandăra, de-a cremene,
Vrând să fie-asemenea.
Floarea nu mai vrea să dea
Şi s-a făcut nuia.
Apa face minuni
Şi soiuri de minciuni.
La jghiaburi, burlane şi ciuturi:
Vergele, mărgele şi ciucuri.
……………..

O! Tu, sfătuitoarea mea de azi-nainte,
Ce mare eşti,
Ce bună eşti,
Ce caldă eşti!...
http://www.versuri.ro/versuri/megml_ion-minulescu-de-vorba-cu-iarna.html

toată poezia la pagina:
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/176318/Iarna_blajin%C4%83
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… în muzică
... în lumea muzicii cu Anotimpurile lui Joseph Haydn
Partea a IV-a din Oratoriul
Anotimpurile de Joseph Haydn
Iarna este al patrulea anotimp în ordinea
prezentată de Joseph Haydn în oratoriul
“Anotimpurile” la care a lucrat doi ani.
Oratoriul “Anotimpurile” a fost terminat
în 1801 şi prezentat în premieră la Viena
în 24 aprilie 1801. Libretul a fost scris de
Baron Gottfried van Swieten, un nobil
austriac, iubitor de muzică, inspirit fiind
de poemul cu acelaşi titlu al lui James
Thomson (1700-1748). Lucrarea descrie
natura şi legătura oamenilor cu aceasta
pe parcursul anului.
Oratoriul „Anotimpurile” este scris pentru o orchestră clasică destul de mare,
un cor, şi trei solişti vocali, reprezentând arhetipul personajelor de la ţară: Simon
(bass), Lucas (tenor), şi Hanne (soprană).
Iarna -Partea a patra a oratoriului „Anotimpurile” începe cu descrierea unei zile
de iarnă cu ceaţă deasă. Apoi, un cântec scurt (scurt justificat fiind şi de faptul că
nimic nu creşte în timpul iernii). Aflăm în continuare povestea unui călător rătăcit
în imensitatea zăpezii şi care reuşeste să găsească calea la o căsuţă unde primeşte
adăpost. Hanne şi corul cântă un cântec despre roata de tors. Mai târziu şi alţi
compozitori au scris muzică dedicată roţii de tors. Urmează apoi, un alt cântec
care spune povestea unui nobil bogat, care încearcă să ademenească o fată de la
ţară, dar ea scapă fugind călare pe calul nobilului, astfel că acesta rămâne fără cal
şi fără fată.
Simon cântă o arie care compară anotimpurile cu diferitele stadii ale vieţii, anotimpurile fiind utilizate ca metafore. În final, corul cântă un cântec despre începutul
vieţii în rai. Oratoriul şi anotimpurile se reiau iar soliştii care au fost trei personaje
din viaţa de la ţară, sunt acum trei îngeri. Oratoriul se încheie cu un imn de slavă.
Pentru exemplificare prezentăm versiunea înregistrării Deutsche Grammophon
din 1967 cu Orchestra Wiener Symphoniker dirijată de Karl Böhm, corul Wiener
Singverein, solişti: Gundula Janowitz, Peter Schreier, şi Martti Talvela.
https://www.youtube.com/watch?v=AYxLBhxynWg

Alte lucrări muzicale inspirate de tema anotimpurilor :
Antonio Vivaldi, Concerte pentru vioară „Cele patru anotimpuri” (1723-1725)
Ludwig Spohr, Simfonia „Anotimpurile” (1850)
Piotr Ilici Ceaikovski, suita pentru pian „Anotimpurile” (1875)
Alexandru Glazunov, muzică pentru baletul „Anotimpurile” (1899)
Astor Piazzola, muzică de scenă „Cele patru anotimpuri la Buenos Aires” (1965-1970)
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… în pictură
Iarna în lucrările lui Van Gogh
Pentru mulţi, lunile de iarnă sunt
sumbre, cu zile gri şi vreme urâtă care
nu sunt plăcute nici vederii. De multe
ori Van Gogh percepea astfel zilele de
iarnă.
Peisaj cu zăpadă este un tablou pictat de Vincent van Gogh în 1888. Este
unul dintre prímele lucrări realizate în
Arles şi unul dintre cele cel puţin zece
picturi în ulei şi acuarelă pictate de Van
Gogh în perioada 1882-1889 reprezentând peisaje cu zăpadă. Pictura reflectă
câmpiile La Crau în zona Montmajour
cu dealuri la orizont.
Când Van Gogha sosit la Arles, în
februarie 1888 solul era acoperit de
zăpadă datorită temperaturilor foarte
scăzute înregistrate în acea iarnă. Când
pictează acest tablou, zăpada începuse
se topească.

unul dintre acestea fiind un „peisaj cu
zăpadă”.
Când a pictat Peisajul cu zăpadă Van
Gogha avea 35 de ani. Perioada trăită în
Arles, în sudul Franţei, este una în care
pictorul atinge apogeul carierei sale, în
care produce unele dintre cele mai bune
lucrări ale sale reprezentând peisaje de
câmpie, gospodării ţărăneşti şi oameni
din zona Arles, Avignon şi Nîmes.
Alte peisaje de iarnă
pictate de Van Gogh

Mineri în zăpadă iarna - Cerneală şi acuarelă pe hârtie;
Datat: 1882; Haga, Olanda
Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda

Peisaj cu zăpadă - datat 1888; ulei pe pânză;
Muzeul Solomon R. Guggenheim, New York

Se crede că acest tablou este printre
primele picturi făcute în Arles. Într-o
scrisoare datată 24 februarie 1888 către
fratele său Theo, Van Gogh îi scrie acestuia că a pictat trei tablouri în trei zile,

Grădina iarna - Desen în creion şi peniţă cu cerneală
maro pe hârtie velină;
Datat: martie 1884; Nuenen,
Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda
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Peisaj de iarnă cu colibă şi culegator de lemne - Desen
în cretă neagră şi colorată;
Datat: februarie 1885; Nuenen
Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda

Turnul cimitirului vechi din Nuenen în zăpadă
- Ulei pe pânză;
Datat: 1885; Nuenen: ianuarie,
Galeriile Tate, Londra, UK

… Fotografii de iarnă
în colaborare cu

Voicu Boşcaiu - Culorile dimineţii
fotogafia a fost inclusă in Der Meteorologische Kalender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG), 2015
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… Fotografii de iarnă
în colaborare cu

Voicu Boşcaiu - Fereastră în ceaţă spre Colţii Morarului
(Munţii Bucegi)

Voicu Boşcaiu - Pădurea de Argint

Aurelia Giurca - Cristalele naturii

Constanţa Boroneanţ - Ace de gheaţă
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meteorologic
dr. Constanţa Boroneanţ

K - indice (en. K index; fr. indice K; es. índice
K) – Cunoscut, de asemenea, sub denumirea de George’s index este un indice de
stabilitate care măsoară potenţialul de furtună pe baza gradientului de temperatură,
a conţinutului de umezeală din troposfera inferioară, şi a extinderii pe verticală a
stratului de umezeală. Indicele K se determină din ecuaţia:
unde T este temperatura iar D este temperatura punctului de rouă exprimate în grade
Celsius la nivelele de presiune indicate.
Cu cât este mai mare (pozitiv) indicele K
cu atât este mai mare probabilitatea dezvoltării şi producerii unei furtuni.
Kelvin – scară de temperatură şi unitate de
măsură a temperaturii (en. Kelvin temperature scale; fr. Échelle de température
Kelvin; es. Escala de temperatura Kelvin)
– Scara de temperatură Kelvin este cunoscută de asemenea sub denumirea de
scara temperaturii termodinamice sau a
temperaturii absolute. Scara Kelvin poartă
numele fizicianului şi inginerului irlandez William Thomsom, lord Kelvin (18241907). Unitatea de măsură este Kelvinul şi
este una dintre cele şapte unităţi de măsură fundamentale ale SI.
Unitatea şi scara Kelvin este definită, conform convenţiilor internaţionale, prin
două puncte: zero absolut şi punctul triplu al apei. Această definiţie leagă scara
Kelvin de scara Celsius:
K = °C + 273.15°C
Zero absolut, adică 0 K respectiv, −273,15 °C
este cea mai scăzută temperatură posibilă.
Este punctul în care mişcarea moleculelor
încetează.
Punctul triplu al apei este definit la 273,16 K
şi, respectiv, 0,01 °C. Această definiţie are
trei consecinţe: 1) stabileşte valoarea unităţii Kelvin ca fiind 1/273,16 părţi din dife62

renţa dintre punctul triplu al apei şi zero
absolut; 2) stabileşte că un Kelvin are exact
aceeaşi mărime cu un grad de pe scara Celsius; 3) stabileşte că diferenţa punctelor de
zero între cele două scări este 273,15 K (0 K
= −273,15 °C şi 273,16 K = 0,01 °C).
Kelvin – undă (en. Kelvin wave; fr. onde de Kelvin; es. onda Kelvin) - O undă Kelvin este o
undă în ocean sau atmosferă care compensează efectul forţei Coriolis la o barieră topografică de genul liniei de coastă sau a unui
ghid de unde precum ecuatorul. O caracteristică a undei Kelvin este aceea că este nondispersivă adică viteza de fază este egală cu
viteza de grup pentru toate frecvenţele.
Köppen – clasificare climatică (en. Köppen’s
classification of climates; fr. La classification
des climats de Köppen; es. La clasificación
climática de Köppen) - Această clasificare
climatică a fost realizată pentru prima dată
de climatologul ruso-german Wladimir
Köppen în 1884 şi se bazează pe mediile
anuale şi lunare ale temperaturii aerului şi
a cantităţilor de precipitaţii, luând în considerare distribuţia latitudinală a vegetaţiei.
Ulterior, climatologul german Rudolf Geiger a colaborat cu Köppen în vederea unor
modificări la sistemul de clasificare, studiul
final fiind publicat în 6 volume (Köppen,
W. P., and R. Geiger 1930–1939. Handbuch
der Klimatologie. Berlin: Gebruder Borntraeger) iar clasificarea climatică acceptată
sub denumirea Köppen-Geiger.
Kriging - (en. kriging; fr. kriging; es. kriging)
Este o metodă geostatistică de interpolare
a valorilor unui proces aleatoriu (elevaţia,
z, etc.) într-o locaţie necunoscută în funcţie
de determinările valorilor locaţiilor învecinate. Valorile interpolate sunt modelate de
un proces Gaussian. Această metodă este
utilizată preferenţiat în domeniul analizei
spaţiale şi a experimentelor numerice.
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