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UTILIZAREA S.I.G. PENTRU ESTIMAREA RISCULUI 
DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR EXTREME: 

EXCESUL DE UMIDITATE I SECET  DIN CÂMPIA 
TRANSILVANIEI 

I. HAIDU, V. SOROCOVSCHI, Z. IMECS 

ABSTRACT. – Using G.I.S. in order to Estimate the Risk  of Extremes Events 
Occurrence: the exces of humidity and the shortages of the Transylvanian 
Plain. The paper has, first of all, a methodological purpose in order to establish a 
suitable alghorithm of different techniques and methodes throught a corect 
estimation of the the hazard, the vulnerability and risk. Shortly, we propose to 
combine the frequency analysis and the regression analysis with different G.I.S. 
functions in order to get G.I.S. models of the risk against the hydrological extreme 
events. The V.U.B. monthly water balance model has been used in order to obtain 
the basin’s water storage. This is the index of basin humidity, its extremes 
emphasises the water shortages and the excess of humidity. The Log-Pearson type 
III low is specific for the full Transylvanian field and it offeres the probabilistic 
estimates of the hazard. The areas having different degree of vulnerability to the 
hazard are obtained using G.I.S. functions. Knowing also, the social and 
economical characteristics of this field, in function of the hazard magnitude, the 
risk to extreme hydrological events can be assessd.    

1. Introducere 

Excesul de umiditate i seceta sunt dou  st ri diametral opuse ale bazinului 
hidrografic determinate de unul i acela i element, umiditatea bazinului, aflat din 
abunden  în primul caz, respectiv, foarte redus în cel de-al doilea caz. Acceptul 
tiin ific, aproape unanim, a f cut distinc ie între aceste st ri, ele fiind considerate 

dou  fenomene distincte. Prin urmare, au fost elabora i indici cantitativi valabili 
numai pentru analiza secetei, respectiv al i indici cantitativi pentru analiza 
excesului de umiditate. Cele mai multe regiuni fragile la oscila iile de umiditate 
sunt afectate fie numai de secete, fie numai de excesul de umiditate. Totu i, exist
i regiuni (unele câmpii de la latitudini temperate i subtropicale) care pot fi 

afectate de ambele st ri.
Studiul de fa  este în primul rând de natur  metodologic . Scopul lui este 

de a prezenta i exemplifica algoritmul care urmeaz  a fi parcurs pentru o corect
estimare a riscului de producere a unor evenimente geografice extreme. In primul 
rând se propune utilizarea unui indicator comun, atât pentru excesul de umiditate 
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cât i pentru secet , care în mod firesc poate fi v zut  ca deficit de umiditate. Acest 
indicator îl constituie rezerva de ap  simulat  (în cazul de fa  prin modelul 
V.U.B.) a bazinului hidrografic, care este antrenat  în mecanismul bilan ului hidric 
lunar. In al doilea rând, se vor înl n ui o serie de metode de analiz i tehnologii de 
lucru, analiza de frecven , analiza de regresie, spa ializarea informa iilor bazinale 
prin tehnici S.I.G., astfel încât s  se determine în mod succesiv hazardul, 
vulnerabilitatea i în final riscul producerii evenimentelor extreme.   

2. No iuni de baz

Orice risc geografic se raporteaz  la trei sisteme de referin .

2.1. Sistemul de referin  temporal/frecven ial i hazardul
Acest sistem ia în considerare caracterul aleator a numeroase procese 

geografice, reflectat de observa ii sistematice, care alc tuiesc serii de timp. 
Evaluarea numeric  a aspectului aleator a uni proces geografic se realizeaz  prin 
analiza de frecven  (Drobot, 1997; Meylan i Musy, 1999). Aceast  analiz
conduce la posibilitatea evalu rii probabilistice a evenimentelor constitutive ale 
unui proces geografic (i.e. m rimile observa iilor constitutive ale unei serii de 
timp). Pe o scal  probabilistic , analiza de frecven  conduce la stabilirea unei 
rela ii, decisiv  pentru interpretarea corect  a riscurilor, între m rimea 
evenimentelor extreme (viituri, etiaj) i probabilitatea lor de dep ire sau de 
nedep ire. Cunoa terea acestor probabilit i permite determinarea perioadei de 
revenire/retur (medii) a unei anumite extreme, sau perioada de timp (medie) 
necesar  a fi parcurs  pentru ca o anumit  extrem  s  fie dep it .

Cunoa terea perioadei de revenire medii nu implic i cunoa terea
momentului de revenire a acelei extreme, de aceea, prin acest termen se 
caracterizeaz hazardul sau întâmplarea (de exemplu: hazard hidrologic, hazard 
climatic, hazard geomorfologic etc.).  

In urma analizei de frecven  raportare la sistemul de referin  rezult  o 
rela ie, grafic sau tabel, care define te hazardul posibil. M rimile hazardului sunt 
descrise de coreponden a dintre quantilele XT (determinate pe baza unor legi de 
probabilitate teoretic ) i probabilit ile de dep ire/nedep ire, respectiv, 
perioadele de revenire corespunz toare.

2.2. Sistemul de referin  spa ial i vulnerabilitatea 
Cel de-al doilea sistem de referin  necesar pentru analiza unui risc 

geografic îl reprezint  sistemul spa ial. Raportarea la sistemul de referin  spa ial 
înseamn  transpunerea rezultatelor în spa iu. Cu alte cuvinte se pune problema 
identific rii acelor areale care sunt vulnerabile producerii unor evenimente 
extreme (reflectate de quantilele XT), corespunz toare de asemenea, unor perioade 
de revenire extreme. Vulnerabilitatea corespunde consecin elor realiz rii unui 
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hazard dat în teritoriu, i este legat  de înc rc tura social-economic  a teritoriului 
respectiv. Prin urmare, raportarea la sistemul de referin  spa ial constituie o 
problem  de cartografie, respectiv de spa ializare a informa iilor. Analiza de 
frecven  are ca rezultat informa ii bazinale (quantile, probabilit i, perioade de 
revenire, specifice pentru sec iunile fiec rui post hidrometric), care se cer a fi 
extrapolate la nivel spa ial.

2.3. Sistemul de referin  social/valoric i riscul  
Este evident faptul c  realizarea unui eveniment extrem provoac  pagube 

mai mari sau mai mici în func ie de m rimea hazardului (quantila XT de o anumit
probabilitate rar ), cât i de înc rc tura social-economic  a arealului de 
vulnerabilitate corespunz toare quantilei XT respective. Prin urmare, pentru fiecare 
m rime a hazardului, respectiv, m rime a arealului de vulnerabilitate, se cere 
estimarea pagubelor posibile.  

3. Date utilizate i metodologia de lucru 

Pentru elaborarea lucr rii s-au utilizat debitele medii lunare provenite de la 
apte sta ii hidrometrice (Bon ida, Fize u Gherlii, Rusu de Jos, Chirale , Ludu ,

Band i Breaza) i sumele lunare ale precipita iiilor atmosferice înregistrate la 18 
posturi pluviometrice. Prin metoda Thiessen sumele lunare ale precipita iilor 
atmosferice au fost transformate în precipita ii areale corespunz toare celor apte 
bazine hidrografice (G d lin, Fize , Mele , Dip a, Pârâul de Câmpie, Comlod i
Lu ). Datele referitoare la evapotranspira ie poten ial  (ETP) au provenit de la 
sta ia meteorologic  Tg. Mure .

Perioada de calcul a datelor men ionate a fost 1968-1990. Pentru calibrarea 
modelului s-a folosit perioada 1968-1977, iar pentru simulare i validare intervalul 
1974-1990. 

Metodologia de lucru cuprinde urm toarea succesiune de metode i
tehnici: aplicarea modelului V.U.B., care are ca rezultat seriile lunare ale 
componentelor bilan ului hidric la nivelul bazinelor hidrografice; analiza de 
frecven  a seriei lunare a rezervei de ap  din bazin (mt) i estimarea hazardului 
pentru cazul excesului de umiditate respectiv, al secetei; analiza de regresie dintre 
altitudinea medie a bazinelor hidrogrfice i seria de quantile XT pentru diferite 
perioade de revenire a excesului de umiditate, respectiv, a secetei; cu ajutorul 
programului IDRISI, ecua iile de regresie anterior determinate se utilizeaz  pentru 
elaborarea modelelor S.I.G. ale extremelor hidrice; tot pe baza programului IDRISI 
modelele S.I.G. ale extremelor hidrice se supun unor interog ri tematice pentru a 
determina vulnerabilitatea (arealele vulnerabile) pentru diferite m rimi frecven iale 
ale hazardului; cunoscând varia ia vulnerabilit ii în func ie de altitudine i
înc rc tura social-economic  a teritoriului se estimeaz  riscul producerii 
evenimentelor hidrice extreme. 
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4. Un indice comun pentru evenimente hidrice extreme

In cadrul acestui paragraf se va descrie modul de constituire a unei serii de 
timp, care s  reflecte varia ia temporal  a umidit ii bazinului sub forma unui 
indice, i se va examina semnifica ia fizic  a acestuia. Acest indice urmeaz  a fi 
utilizat pentru estimarea riscului de producere a evenimentelor hidrice extreme. 

  4.1.Utilizarea modelului V.U.B. pentru estimarea st rii de 
umiditate a bazinului 

O aplica ie a modelului V.U.B. efectuat  anterior (Haidu i Xu, 1998-
1999) asupra unui pârâu din Câmpia Transilvaniei (râul Mele  / Rusu de Jos) a 
ar tat faptul c  modelul poate fi utilizat în regiunile de câmpie în care stratul de 
z pad , care se men ine de la o lun  la alta, nu însumeaz  o pondere prea mare din 
precipita iile totale. Lucrarea de fa  analizeaz  rezerva de ap  din bazin cu scopul 
de a deduce riscul producerii evenimentelor hidrice extreme. In continuare, se va 
prezenta pe scurt structura modelului V.U.B. 

Pentru a exprima sezonalitatea componentelor bilan ului hidric i dinamica 
rela iei precipita ii - scurgere la scar  lunar  Vandewiele i colab. (1993), au 
elaborat a a numitele modele V.U.B. (Vrije Universiteit Brussels). Ele fac parte din 
categoria modelelor deterministe cu parametrii concentra i, care simuleaz
componentele bilan ului hidric la scara bazinului hidrografic.  

Modelul conceptual ilustreaz  faptul c  precipita iile bazinale (pt), ca 
variabil  de intrare independent , sunt transformate de c tre sistemul hidric  în 
variabilele de ie ire dependente: evapotranspira ia i scurgerea (Fig. 1). Ca urmare, 
în perioada de timp lunar  notat  cu indicele (t), se vor produce schimb ri ale 
stocului de ap  subteran (mt). Seria (mt) exprim  memoria hidric  a bazinului sau 
ecua ia bilan ului hidric: 
          m m p r dt t t t t1 ,                                                                           (1)
unde : rt  este  evapotranspira ia reala în timpul lunii t.

Fig. 1. Model conceptual de bilan  hidric. 

Stocul de ap  subteran tm

Precipita ia

Evapotranspira ia

Scurgerea de suprafa Scurgerea total
calculat td

Scurgerea subteran
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Intre debitele observate i cele simulate prin procesul de modelare se 
în elege c  vor exista diferen e. De accea, modelul V.U.B. consider  debitele 
observate (qt ) ca fiind rezultatul sumei dintre debitele calculate (d t ) si o serie 
rezidual  (ut ), aceasta din urma fiind datorat  imperfec iunilor modelului:

q d ut t t                                                                                                                                    (2)

Debitele calculate (d t ) sunt o func ie de precipita iile prezente i anterioare 
( p pt t, , ...1 ) i de evapotranspira ia prezent i anterioar  (e et t, , .. .1 ). Din valorile 
anterioare i cele prezente ale inputului se calculeaz  o nou  serie de timp (mt ) care 
reprezint  starea bazinului la sfâr itul lunii (t), i se interpreteaz  ca indice al 
rezervei de ap  din bazin sau indice de umiditate bazinal. 

 Pentru calculul evapotranspira iei reale se utilizeaz  volumul de ap
disponibil pentru evapotranspira ie în timpul lunii (t), notat cu (wt ):

              w p mt t t 1                                                                                  (3) 

unde: m mt t1 1 0max ,  este rezerva de ap  disponibil .
Astfel, evapotranspira ia real  (rt) este : 

             r w e et t
e a

t
tmin ,/1 1                                                                (4) 

unde: a1 este parametru impus a1 0 .
 Modelul face distinc ie între scurgerea subteran (st ) i scurgerea de 
suprafa ( f t ): d s ft t t .  Scurgerea subteran  este o func ie cresc toare de 
rezerva de ap  subteran  din bazin : 

s a mt t
b

2 1
1                                                                                          (5) 

unde: a2  este parametru continuu; b1 este parametru discret (0, 0.5, 1, 2). 
Precipita ia activ  (nt ) pentru scurgerea de suprafa  este data de: 

             n p r et t t
p rt t1 /                                                                       (6) 

Expresia de mai sus arat  faptul c  precipita ia activ  pentru scurgere descre te la 
cre terea evapotranspira iei. Prin urmare, ecua ia scurgerii de suprafa  este: 

f a m nt t
b

t3 1
2( )                                                                      (7)
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unde:a3 este parametru continuu; b2  este parametru discret (0, 0.5, 1, 2). 
Ecua ia (7) reprezint  o exprimare cantitativ  a conceptului de variabilitate 

a arealului surselor de ap . Cu cât rezerva de apa (mt 1) este mai mare, cu atât 
bazinul este mai umed, i cu atât mai mare va fi precipita ia activ , care va da 
scurgerea rapid  la suprafa a bazinului. 
 Calitatea model rii poate fi apreciat  pe baza corela iei dintre debitele 
observate i cele simulate (fig. 2). Rezultatele sunt acceptabile chiar dac  unele 
maxime sunt pe alocuri subestimate. 
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Fig. 2. Corela ia dintre debitele observate (qt ) i debitele simulate (d t )
pentru râul Comlod  / Band. 

Testele statistice corespunz toare au confirmat acceptarea modelului. 
Compara ia dintre seriilor componente ale bilan ului hidric atest  faptul c
maximele surgerii corespund momentelor de maxim ale rezervei de ap  subterane. 
Imediat dup  maximele evapotranspira iei reale se înregistreaz  minimele rezervei 
de ap  subteran i ale scurgerii.

4.2. Semnifica ia indicelui rezervei de ap  din bazin 
Dintre componentele simulate prin intermediul modelului V.U.B., pentru 

aplica ia de fa , s-au selec ionat doar seriile privind indicele rezervei de ap  din 
bazin (fig. 3).  
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Fig. 3.  Indicele rezervei de ap  din bazin.  
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  Pentru a cunoa te caracteristicile spa iale ale indicelui rezervei de ap  din 
bazin s-a studiat rela ia statistic  dintre indicele de umiditate bazinal i altitudinea 
medie a bazinelor hidrografice. Corela ia dintre indicele de umiditate bazinal i
altitudinea medie a bazinului hidrografic pune în eviden  o rela ie invers 

propor ional  în sensul c ,
rezerva de ap  se reduce pe 
m sur  ce cre te altitudinea 
medie a bazinului (fig.4). De 
asemenea, se pune în eviden  o 
diferen  între bazinele 
hidrografice cu lacuri i cele 
f r  unit ile lacustre 
men ionate. Analiza regresiei 
Mt = f(Hm) pune în eviden
faptul c  seria lunar  a rezervei 
de ap  din bazin (mt) constituie 
un indice al st rii hidrice a 
bazinului.

5. Estimarea hazardului pe baza analizei de frecven

Seria (mt) este considerat  ca fiind e antionul observat al unei popula ii
necunoscute. Ea va fi supus analizei de frecven  cu scopul de a ob ine o 
exprimare probabilistic  a extremelor. Extremele maxime ale popula ii simulate 
vor reflecta diferite categorii ale excesului de umiditate, iar extremele minime ale 
popula iei simulate vor reflecta diferite categorii ale st rii de secet . Estimarea 
riscului de producere a evenimentelor extreme este posibil  utilizând m rimile 
consacrate în astfel de studii: probabilitatea de dep ire/nedep ire sau perioada de 
revenire (T) a unei anumite m rimi extreme. 

Analiza de frecven  are ca obiectiv principal stabilirea rela iei existente 
dintre diferite evenimente extreme (viituri, etiaj) i probabilitatea lor de dep ire
sau de nedep ire (Perault i colab., 1994; Drobot, 1997; Meylan i Musy, 1999; 
Haidu, 2002).     

Urmând algoritmul analizei de frecven  (Bobée i colab., 1993-1999; 
Meylan i Musy, 1999) i utilizând programul HYFRAN se ob in probabilit ile de 
realizare a quantilelor XT (m rimea evenimentelor extreme simulate), i perioadele 
lor de revenire (T). În prealabil s-au efectuat o serie de teste non-parametrice 
pentru a testa dac  datele sunt independente i identic distribuite. Pentru a alege cel 
mai potrivit model frecven ial din mai multe posibilit i s-au luat în considerare 
criterii grafice, numerice AIC (Criteriul Informa ional al lui Akaike) i BIC 
(Criteriul Informational Bayesian), precum i testul de adecva ie Khi2.

Fig. 4. Varia ia invers propor ional  a indicelui de 
umiditate în func ie de altitudine. 

75

125

175

350 400 450 500
Altitudinea, m

In
di

ce
le

 M
t; 

m
m

Baz. fara lacuri ( - Lut)
Baz. cu lacuri
Mt = 326 - 0.46 Hm (R=0.75)



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi 

294

Fig. 5. Ajustarea seriei indicelui rezervei de ap  din bazinul Comlod/Band  
cu ajutorul legii Log-Pearson tip III. 

Excesul de umiditate i seceta sunt v zute în cadrul acestui sudiu ca 
extreme ale unuia i aceluia i fenomen i anume, rezerva lunar  de ap  din bazin 
(mt). Fiind vorba de o singur  variabil , diferen a dintre excesul de umiditate i
secet  s-a precizat prin adoptarea defini iei perioadei de revenire adecvat  pentru o 
serie de maxime, respectiv, o alt  defini ie a perioadei de revenire pentru seria de 
minime. Perioada de revenire (T) a fost diferen iat  pentru cele dou  tipuri de 
extreme: 
- pentru excesul de umiditate  

T  =  1 / ( 1 – q ) = 1 / p                                                                                   (8)

- pentru secet

T  =  1 /  q = 1 / ( 1 – p)                      (9)

unde:
          q = F (x) ;  probabilitate de nedep ire
          p = 1 – F (x) ; probabilitatea de dep ire

Cea mai potrivit  lege de probabilitate, comun  pentru toate cele apte serii 
i valabil , atât pentru excesul de umiditate, cât i pentru cazul secetei este Log-

Pearson tip III estimat  prin metoda momentelor (BOB, baza = 10). Func ia de 
densitate de probabilitate a acestei legi are forma: 
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mxemx
x

xf ln1ln                                               (10)

Figura 5 ilustreaz , drept exemplu, un grafic de ajustare a seriei indicelui 
de umiditate, dup  legea Log-Pearson tip III, lege cu caracter regional cu 
valabilitate pentru întreg teritoriul Câmpiei Transilvaniei.  

Compara ia dintre quantilele perioadelor de revenire pentru cele apte râuri 
sugereaz  diferen a dintre bazinele cu mari suprafe e lacustre (Pârâu de Câmpie, 
Fize ) i cele f r  iazuri (Lu , Dip a), din punctul de vedere al probabilit ii de 
realizare a diferite valori maxime sau minime (fig. 6).  
  Rezultatul analizei de frecven  re inut pentru spa ializare îl constituie, 
pentru fiecare bazin în parte, quantilele XT corespunz toare perioadelor de 
revenire de T = 10 ani, T = 100 de ani i T = 1000 de ani: trei quantile pentru 
excesul de umiditate i alte trei quantile pentru secet .
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Fig. 6. Reprezentarea rela iei dintre quantilele XT i perioadele de revenire corespunz toare
pentru indicele de umiditate al bazinelor hidrografice din Câmpia Transilvaniei  (Log-

Pearson tip III).  

5.1. Perioada de revenire a excesului de umiditate 
 Prin analiza de regresie se studiaz  dependen a dintre quantilele XT i
altitudinea medie a bazinelor hidrografice. Ca rezultat se ob in ecua ii de regresie, 
care exprim  quantilele XT ale excesului de umiditate în func ie de altitudine:  

T10 :     y  =  610  –  0.89 x         (12)   
                           

T100 :    y  =  643  –  0.94 x         (13) 
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T1000 :   y  =  654  –  0.96 x                     (14) 

unde:  valorile x reprezint  altitudinea media a bazinelor hidrografice (m). 

Reprezentarea grafic  a ecua iilor de regresie descriu perioadele de 
revenire a excesului de umiditate în func ie altitudinea medie a bazinelor 
hidrografice (fig. 7). Dup  cum se observ  quantilele perioadelor de revenire scad 
odat  cu cre terea altitudinii. 

50

150

250

350

450

250 300 350 400 450 500 550 600

Altitudinea, m

Ex
ce

s d
e 

um
id

ita
te

. Q
ua

nt
ila

 
X

T 
pt

. p
er

.re
v.

 d
e 

T 
an

i; 
m

m

T= 10 ani T= 100 ani T= 1000 ani T= 2 luni (p=50%)

Fig. 7. Perioadele de revenire a excesului de umiditate (hazard) în func ie de altitudine. 
    

5.2.Perioada de revenire a secetei 
  In mod similar, studiind acelea i tipuri de regresii pentru cazul secetei, se 
ob in alte trei ecua ii care exprim  quantilele XT în func ie de altitudine: 

T10 :     y  =  36.21  –  0.05 x                        (14)

T100 :    y  =  9.508  –  0.0105 x                                                              (15) 

T1000 :   y  =  3.475  –  0.0037 x                             (16) 

i în cazul secetei quantilele perioadelor de revenire scad odat  cu 
cre terea altitudinii (fig. 8), ceea ce demonstreaz  faptul c  atât excesul de 
umiditate cât i seceta constituie st rile extreme ale unuia i aceluia i fenomen i
anume, rezerva lunar  de ap  din bazin (mt).
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Fig. 8. Perioadele de revenire a secetei (hazard) în func ie de altitudine.

 Ecua iile descriptive a perioadelor de revenire a evenimentelor hidrice 
extreme (11 – 16) exprim hazardul sau întâmplarea în unit i probabilistice.  
Ceea ce este de remarcat din con inutul acestui paragraf este faptul c  hazardul 
evenimentelor hidrice extreme depinde de altitudine. 

6. Aplica ii S.I.G. - spa ializarea informa iilor privind hazardul  
i determinara vulnerabilit ii

6.1. Modelarea S.I.G. a hazardului de producere a evenimentelor 
hidrice extreme 

Cu ajutorul unui program S.I.G. se poate spa ializa dependen a dintre o 
variabil i altitudine. În acest scop a fost elaborat modelul digital de relief (MDR) 
al Câmpiei Transilvaniei (Harta 1). 

Luând în considerare regresiile anterior determinate (din paragraful 5) i
utilizând programul IDRISI s-au construit modelele digitale de eleva ie ale rezervei 
de ap  din bazin (MDA): trei modele pentru excesul de ap  (MDA10 ani, exces,
MDA100 ani, exces, MDA1000 ani, exces) i alte trei modele pentru secet  (MDA10 ani, secet  , 
MDA100 ani, secet , MDA1000 ani, secet ). Harta 2 ilustreaz  modelul S.I.G. al riscului de 
producere a secetei pentru perioada de revenire T = 100 ani, iar harta 3 modelul 
S.I.G. al riscului de producere a excesului de umiditate pentru perioada de revenire. 
Legenda acestor h r i arat  modul în care hazardul evenimentelor hidrice extreme 
(risc) depinde de altitudine. Se observ  faptul c  varia ia spa ial  a indicelui de 
umiditate este legat  de topografia terenului i de gradul de apropiere al celulelor 
de re eaua hidrografic .
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6.2. Determinarea arealelor de vulnerabilitate la excesul de umiditate 
   

S-a ar tat c  m rimea hazardului de producere a evenimentelor hidrice 
extreme la nivelul bazinului hidrografic este exprimat  de rela ia dintre quantilele 
XT i perioadele de revenire T (fig. 6). De asemenea, s-a mai ar tat c  hazardul de 
producere a evenimentelor hidrice extreme la nivelul Câmpiei Transilvaniei este în 
func ie de altitudine (fig. 7 i 8). Prin urmare, i vulnerabilitatea, sau cu alte cuvinte 
m rimea arealelor de vulnerabilitae va fi o func ie de altitudine. Utilizând o 
procedur  de overlay între MDR i MDA (reclasificat pentru a ilustra r spândirea 
spa ial  a unei anumite quantile XT i apoi vectorizat) se pune în eviden  arealul 
afectat de extrema hidric , în func ie de quantila XT. 

Pentru exemplificare s-a luat cazul perioadelor de revenire de Tumid. = 10 
ani, Tumid. =  100 ani Tumid. =  1000 ani.     

Astfel, pentru excesul de umiditate se va determina m rimea arealului de 
vulnerabilitate pentru un index al umidit ii de 300 mm. Pentru fiecare dintre cele 
trei perioade de revenire T10 , T100 , T1000 ,  cu ajutorul func iilor de interogare a 
programului IDRISI s-au calculat cotele izoliniilor corespunz toare rezultând: H 
umid. 10  = 348 m, H umid.100  = 364 m , H umid,1000 = 368.75 m. Aceste rezultate arat  c
vulnerabilitatea la excesul de umiditate este mai mare la cote mai mici. Arealul 
corespunz tor perioadei de revenire de Tumid. =  10 ani se afl  sub izolinia de 348 
m, dar odat  la 1000 de ani, excesul de umiditate corespunz tor aceluia i index de 
300 de mm, va acoperi un areal mult mai extins aflat, sub izolinia de 368.75 m. 
Harta 4 ilustreaz  pentru bazinul Mele  arealul corespunz tor H umid. 10  = 348 m 
(delimitat de curba ro ie) i arealul corespunz tor H umid,1000 = 368.75 m (delimitat 
de curba neagr ). In intervalul de 20 m diferen  dintre cele dou  curbe, ne putem 
imagina faptul c  se înmagazineaz  volumul de ap  care face diferen a între 
hazardul natural 1/10 ani i hazardul natural 1/1000 de ani.

6.3. Determinarea arealelor de vulnerabilitate la secet

Pentru conturarea arealelor de vulnerabilitate pentru diferite m rimi ale 
hazardului specific secetei se vor lua în considerare valori diferite ale indexului de 
umiditate. Astfel, pentru Tsecet  =  10 ani i indexul umidit ii de 20 mm rezult  cota 
H secet . 10  =  324.2 m. Acest rezultat arat  c  odat  la 10 ani arealul cuprins 
deasupra izoliniei de 324.2 m va fi cuprins de secet , indexul umidit ii nedep ind
20 mm. Pentru Tsecet  =  100 ani i indexul umidit ii de 5 mm rezult  cota H secet .

100  =  429.3 m. Acest rezultat arat  c  odat  la 100 ani arealul cuprins deasupra 
izoliniei de 429.3 m va fi cuprins de secet , indexul umidit ii nedep ind 5 mm.  

Pentru Tsecet  =  1000 ani i indexul umidit ii de 2 mm rezult  cota H secet .

1000  =  398.6 m. Acest rezultat arat  c  odat  la 1000 ani arealul cuprins deasupra 
izoliniei de 398.6 m va fi cuprins de secet , indexul umidit ii nedep ind 2 mm.  
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i în cazul secetei vulnerabilitatea este func ie de altitudine, dar spre 
deosebire de cazul excesului de umiditate nici una dintre quantilele XT, care 
descriu variabilitatea intensit ii secetei în func ie de altitudine nu poate intersecta 
simultan liniile corespunz toare perioadelor de revenire. Astfel, în cazul secetei nu 
se pot reprezenta toate cele trei izolinii ale perioadelor de revenire T pe o singur
hart . Ca urmare, în harta 5  se red  arealul de vulnerabilitate la specificul secetei 
cu perioada de revenire 1/10 ani, iar în harta 6 arealul de vulnerabilitate la 
specificul secetei cu perioada de revenire 1/1000 ani. 

7. Riscul de producere a evenimentelor hidrice extreme 

 Este evident faptul c  m rimea pagubelor posibile va depinde de m rimea 
hazardului (quantila XT de o anumit  probabilitate rar ), cât i de înc rc tura
social-economic  a arealului de vulnerabilitate corespunz toare quantilei XT 
respective. Cunoscând arealele de vulnerabilitae la hazarde hidrice (excesul de 
umiditate i seceta) se pot face estim ri ale pierderilor în cazul în care se realizeaz
extrema hidric  exprimat  de quantila XT. Pentru aceasta este nevoie de 
cunoa terea înc rc turii social-economice a arealului de vulnerabilitate i
localizarea obiectivelor supuse riscului de producere a evenimentelor hidrice 
extreme.  

Pentru exemplificare s-a luat în considerare bazinul Mele ului (harta 7), 
din care s-a extras un detaliu (harta 8). Acesta permite vizualizarea intersec iei 
dintre izoliniile perioadelor de revenire a excesului de umiditate de 10 i 1000 de 
ani i anumite localit i. Rezult  faptul c  se pot identifica cu precizie arealele, 
respectiv por iunile de localit i care sunt expuse diferitelor grade de risc de 
producere a excesului de umiditate. Pentru fiecare m rime a hazardului, respectiv, 
m rime a arealului de vulnerabilitate, se cere estimarea pagubelor posibile. 
Lucrarea de fa  nu a avut i acest scop, ci în primul rând, prezentarea etapelor de 
lucru i a metodologiei pentru o corect  estimare numeric  a hazardului, 
vulnerabilit ii i riscului.  

Concluzii 

În literatura geografic  actual  abund  lucr rile care se ocup  cu 
fenomenele geografice de risc. Realitatea vie ii arat  îns , faptul c , luarea 
deciziilor de c tre autorit i în situa ii de criz  induse de asemenea fenomene se 
bazeaz  pe caracteristicile evenimentului de risc: în primul rând m rimea acestuia, 
(sau hazardul), apoi arealul probabil (sau vulnerabilitatea), la care se mai adaug
pagubele probabile estimate prin combinarea elementelor precedente cu înc rc tura
social-economic  a teritoriului, rezultând astfel riscul. În acest context, lucrarea de 
fa  prezint  un algoritm bazat pe combinarea dintre analiza de frecven i
anumite func ii S.I.G. pentru a putea r spunde concret la întrebarea cât de mare sau 
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mic este hazardul, cât de extins sau restrâns este teritoriul vulnerabil, unde este un 
risc mai mare, respectiv unde anume riscul este mai mic.   

Fiind vorba despre un teritoriu supus fie secetei fie excesului de umiditate, 
s-a propus utilizarea unui indicator comun, atât pentru excesul de umiditate cât i
pentru secet , respectiv, rezerva de ap  simulat  a bazinului hidrografic (prin 
modelul V.U.B.). Prin analiza de frecven  a rezultat c  legea de probabilitate Log-
Pearson tip III are caracter regional pentru întreg teritoriul Câmpiei Transilvaniei i
este specific  atât pentru excesul de umiditate, cât i pentru secet . Aceasta lege 
ofer  quantilele XT pentru diferite perioade de revenire rare a extremelor hidrice, 
fiind astfel posibil  estimarea numeric  a m rimii hazardului în termeni 
probabilistici (probabilitate de dep ire/nedep ire, quantile XT pentru perioade de 
revenire rare). Atât în cazul excesului de umiditate cât  i în cel al secetei quantilele 
perioadelor de revenire scad odat  cu cre terea altitudinii. 

Pentru identificarea arealelor vulnerabile la hazarde de diferite m rimi s-a 
apelat la anumite func ii S.I.G. Au rezultat astfel modele S.I.G. de hazard (harta 2 
si harta 3) si modele S.I.G. de vulnerabilitate (h rtile 4-6). H r ile 7 si 8, pe care se 
pot observa izoliniile perioadelor de revenire a excesului de umiditate de 10 i
1000 de ani, care intersecteaz  localit ile, sugereaz  faptul c  prin cunoa terea
vulnerabilit ii, a demografiei i a habitatului, se poate estima riscul corespunz tor 
unei anumite m rimi a hazardului.  
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<250 m
250-300 m
300-400 m
400-450 m
450-500 m
500-550 m

>550 m

Retea hidrografic
Perioada de revenire 
T=10 ani, corespunz toare
quantilei XT=300 mm (exces de
umiditate)
Perioada de revenire 
T=1000 ani, corespunz toare
quantilei XT=300 mm (exces de
umiditate)

A ez ri omene ti

Legend  comun  pentru toate h r ile

Harta 3. 
Modelul S.I.G. al 
riscului de producere a 
excesului de umiditate 
pentru perioada de 
revenire T = 100 ani. 

Harta 4. Arealele de vulnerabilitate la excesul de umiditate  (Mt=300 mm)
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Harta 5. Arealele de vulnerabilitate 
la secet , T = 10 ani, Mt=20mm.

Harta 6. Arealele de vulnerabilitate 
la secet , T = 1000 ani, Mt=2 mm.

Harta 7. Elemente  necesare 
pentru estimarea riscului: 

vulnerabilitatea, demografia i
habitatul (baz. Mele ).

Harta 8. Detaliu de pe harta 7. Se observ
traseele pe unde izoliniile perioadelor de 
revenire a excesului de umiditate de 10 i

1000 de ani intersecteaz  localit ile. 


