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ANALIZA VARIABILIT II SPA IALE A UNOR INDICI 
DE APRECIERE A SECETELOR 

I. MINEA, I. C. STÂNG

ABSTRACT.-The analysis of the spatial variability of some estimation 
drought indicator. On the basis of the literature of speciality, we extract the most 
important indicators which characterize the pluviometric conditions: the Lang 
rain-factor, the pluviometric criterion of Hellman, the pluviometric index, the 
annual dryness index of „de Martonne” and the climograms of Peguy and Walter-
Lieth. The anaysis of this indicators at the some meteorological stations 
(Campulung Moldovenesc, Piatra Neamt and Iasi) points out in evidence that the 
drying and the drought periods are most frequent in the SE of the Moldavian Plain 
(sometimes this frequency is annual) decreasing to the mountain region because of 
the general circulation of the air masses and of the moderation of the mountain 
region. At the same time the dryness degree and the risk of drought producing 
increase from the mountain regions to the plains. This is the special feature 
pointed out by every index which has been analysed. 

 1. Definirea fenomenului de secet

 Fenomenele de usc ciune i secet  reprezint  un aspect firesc al 
climatului temperat continental, mai ales în condi iile nuan elor de excesivitate 
care se manifest  cu prec dere în partea estic  a teritoriului rii noastre. Astfel se 
explic  prezen a i intensitatea diferit  a acestora în func ie de pozi ia arealului 
analizat în cadrul rii, în raport cu marile unit i de relief i principalii centri 
barici de ac iune la nivel continental regional. Apari ia fenomenelor de usc ciune 
i secet  este determinat  de o serie de factori: climatici (radia ia solar ,

precipita iile atmosferice, umezeala i temperatura aerului, evapotranspira ia,
viteza vântului); morfologici, care definesc particularit ile suprafe ei subiacente 
(aspecte cantitative i calitative ale reliefului, gradul de acoperire cu vegeta ie); 
pedologici (textura, structura, indicii hidrofizici ai solului); hidrologici ( prezen a
surselor de ap  de suprafa , adâncimea pânzei freatice); antropici, prin 
agrotehnica folosit  care poate influen a starea terenului i diminuarea accelerat
a rezervelor de ap  din sol. 

Complexitatea factorilor care conlucreaz  la apari ia fenomenelor de 
usc ciune i secet  explic  multitudinea defini iilor ce pot fi g site în literatura de 
specialitate, fiecare încercând o integrare cât mai complet  a factorilor avu i în 
vedere. Berbecel O. (1970) define te seceta ca f când „parte dintre fenomenele 
meteorologice d un toare agriculturii, care prin durat i intensitate poate 
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provoca grade diferite de calamitate a culturilor agricole sau horticole. În 1964, 
N. Topor considera c  „prin secet  se în elege un complex de factori climatici i
hidrologici care mic oreaz  într-o regiune oarecare intensitatea circuitului apei pe 
o perioad  mai lung  sau mai scurt  de timp i care are ca prim rezultat o stagnare 
în cre terea sau uscarea plantelor”. Octavia Bogdan (1986) completeaz  aceast
defini ie considerând c  seceta este „un fenomen complex, caracterizat prin 
umiditate insuficient  în atmosfer i în sol (în zona sistemului radicular), 
influen at de regimul termic ridicat i cre terea evapotranspira iei poten iale”.

Seceta este un fenomen natural complex generat de variabilitatea 
elementelor climatice i care se poate transforma în factor de risc climatic prin 
dep irea limitelor de toleran  ale sistemelor naturale.  

2. Tipuri de secet

Fenomenul de secet , generat de o complexitate de factori naturali i
antropici se manifest  mai întâi în aer (seceta atmosferic ). Dac  aceasta persist
timp îndelungat, temperatura i vântul intensific  procesele de evapotranspira ie i
reduce rezerva de ap  din sol, atunci fenomenele de usc ciune i secet  se 
manifest i în sol (secet  pedologic ). Prin contopirea secetei atmosferice cu cea 
pedologic  seceta devine mixt , iar efectul lor se accentueaz : rezerva de ap  din 
sol se epuizeaz , treptat pân  la coeficientul de ofilire, când atinge intensitatea 
maxim , ducând la ofilirea plantelor. Acest lucru este caracteristic tuturor secetelor 
care se produc în perioada de vegeta ie, dar trebuie avut în vedere faptul c i
secetele produse în afara perioadei de vegeta ie contribuie la diminuarea rezervelor 
de ap  din sol, având consecin e negative în prima parte a perioadei de vegeta ie a 
plantelor. Pe baza acestor considerente, secetele se clasific  în: 

- seceta atmosferic  (meteorologic ) caracterizat  prin perioade de timp 
f r  precipita ii, pe fondul unor temperaturi ridicate ale aerului i valori mari ale 
evapotranspira iei, se instaleaz  de obicei dup  zece zile consecutive f r
precipita ii;

- seceta pedologic  se instaleaz  în cazul în care solul nu mai poate furniza 
plantelor apa necesar , din care cauz  se ofilesc; 

- seceta mixt  rezult  din asocierea fenomenelor de secet  atmosferic  cu 
seceta pedologic i determin  compromiterea par ial  sau total  a recoltei. 

În anumite situa ii poate fi de un real folos i decelarea secetei hidrologice,
asociat  perioadelor lipsite de precipita ii sau cu precipita ii prea reduse pentru a 
contribui la alimentarea re elei hidrografice.

3. Indici de apreciere a secetei 

 Fenomenele de usc ciune i secet  au fost studiate prin diferite metode, 
dintre care amintim aplicarea indicilor de ariditate sau de umiditate (Ioan, 1929, 
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Donciu, 1959, Soroceanu, 1989), a indicilor bioclimatici (Botzan, 1974), calculul 
evapotranspira iei i al bilan ului apei din sol pentru diverse culturi (R dulescu, 1964, 
Donciu, 1983). Ace ti indicatori diferen iaz  mai mult sau mai pu in expresiv areale 
diferite în ceea ce prive te lungimea i severitatea perioadelor de secet . Dintre 
ace tia, amintim: indicele de ariditate de Martonne, indicele pluviometric (Topor, 
1964), indicele Rz, factorul de ploaie Lang, Indexul standardizat al precipita iilor 
(bazat pe probabilitatea realiz rii precipita iilor la diferite sc ri de timp). 
 Mai expresiv  decât calcularea acestor indici este realizarea grafic  a 
climogramelor care eviden iaz , fie caracteristicile pluvio-termice ale lunilor dintr-
un an (climogramele de tip Péguy), fie intervalul din an în care sunt prezente 
fenomenele de usc ciune i secet  (climogramele de tip Walter-Lieth). Aceste 
climograme au fost aplicate în diverse studii climatologice regionale pentru 
eviden ierea fenomenelor de usc ciune i secet  (Octavia Bogdan 1980, 1981, 
1983, Elena Erhan 1979, 1983, Elena Teodoreanu, 1980, Octavia Bogdan i Elena 
Teodoreanu, 1999, etc.).  

4. Variabilitatea spa ial  a unor indici de apreciere a perioadelor 
de usc ciune i secet

În acest scop au fost prelucrate o serie de date de la sta iile Câmpulung 
Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i, pentru intervalul 1961-2000. Prima sta ie se 
g se te la o altitudine de 660 m, pe Valea Moldovei, la 30 km amonte de ie irea
acesteia din zona montan ; cea de-a doua sta ie se g se te, la o altitudine de 314 m, 
pe valea Bistri ei, la ie irea acesteia din zona montan  spre depresiunea Crac u
Bistri a. A treia sta ie este situat  la 100 m altitudine, în partea sudic  a Câmpiei 
Moldovei, la trecerea dintre zona de step  spre cea de silvostep .

Acest lucru se reflect i în valoarea unor indici climatici, care pot exprima 
gradul de continentalism al punctelor sau arealelor avute în vedere. Astfel, spre 
exemplu, factorul de ploaie Lang, la Câmpulung Moldovenesc, are valoarea 
110,29, în timp ce la Piatra Neam  valoarea acestuia este de 69,95, iar la Ia i este 
de 61,00. Valorile situate sub 70 indic  un climat semiarid, iar valorile situate peste 
aceast  limit  indic  un climat umed, ceea ce argumenteaz  tendin a de aridizare a 
climatului dinspre munte spre zona colinar  a Câmpiei Moldovei. De remarcat îns
c  diferen ele dintre sta iile meteorologice Ia i i Piatra Neam , nu sunt atât de 
marcante fapt ilustrat i de indicatorii pe care îi vom analiza pe parcursul acestui 
articol. Aceasta se datoreaz  generaliz rii influen elor climatice continental-estice 
pân  în apropierea bordurii carpatice, pe fondul unor diferen ieri altitudinale nu 
foarte însemnate. 
 Pentru caracterizarea pluviometric  a unei luni s-a utilizat criteriul 
Hellman, în func ie de care lunile au fost grupate în nou  categorii:
1. luni excesiv de ploioase, în care cantitatea de precipita ii dep e te cu peste 50% 
media multianual  (LEP);
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2. luni foarte ploioase, în care cantitatea de precipita ii dep e te cu 30-50% media 
multianual  (LFP);
3. luni ploioase, în care cantitatea de precipita ii dep e te cu 20-30% media 
multianual  (LP);
4. luni pu in ploioase, în care cantitatea de precipita ii dep e te cu 10-20% media 
multianual  (LPP);
5. luni normale, în care cantitatea de precipita ii variaz  cu ±10% fa  de media 
multianual  (LN);  
6.luni pu in secetoase, în care cantitatea de precipita ii este cu 10-20% mai redus
fa  de media multianual  (LPS); 
7. luni secetoase, în care cantitatea de precipita ii este cu 20–30% mai redus  fa
de media multianual  (LS);
8. luni foarte secetoase, în care cantitatea de precipita ii este cu 30–50% mai redus
fa  de media multianual  (LFS);
9. luni excesiv de secetoase, în care cantitatea de precipita ii este cu peste 50% mai 
redus  fa  de media multianual  (LES). 

Tabel nr. 1. Frecven a lunilor (%) cu diferite caracteristici pluviometrice la sta iile
meteorologice Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i în intervalul 1961 - 2000 

Frecven a lu-
nilor în func ie 
de caracterul 
pluviometric

LEP LFP LP LPP LN LPS LS LFS LES Total 

C-lung 
Moldovenesc 16.22 7.89 5.92 6.57 16.67 7.01 8.33 13.82 17.45 100% 

Piatra Neam  16.66 9.21 5.04 6.35 12.71 6.14 7.45 14.25 22.14 100% 
Ia i 17.08 8.98 4.16 3.95 12.08 6.66 9.79 11.88 25.42 100% 

Analizând datele din tabelul i figura 1 se poate observa reparti ia oarecum 
excentric  a lunilor cu diferite caracteristici pluviometrice, cu o accentuare destul 
de pronun at  a extremelor, a lunilor excesiv de ploioase i excesiv de secetoase, 
acestea din urm  având o pondere mai ridicat , ce cre te dinspre zona de munte 
(Câmpulung Moldovenesc) spre zona subcarpatic  (Piatra Neam ) i zona colinar
a Câmpiei Moldovei (Ia i). La Ia i ponderea lunilor excesiv de secetoase dep e te
25% din num rul cazurilor analizate. Raportul dintre lunile secetoase i lunile 
ploioase este de 1,31 la Câmpulung Moldovenesc, 1,41 la Piatra Neam , ajungând 
la 1,56 la Ia i.

Pentru caracterizarea pluviometric  a diferi ilor ani din intervalul 
considerat, s-a utilizat un indice pluviometric IA (Topor, 1964), calculat pe baza 
formulei: 

IA=(N+2P)/(N+2S)
în care: IA= indice caracteristic al anului; 
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N = num rul lunilor normale; 
P = num rul lunilor ploioase; 
S = num rul lunilor secetoase. 
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Fig. 1. Frecven a lunilor cu diferite caracteristici pluviometrice la sta iile Câmpulung 
Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i (dup  criteriul Hellman)

Pentru valori ale indicelui pluviometric (IA) mai mici de 0,33, anii sunt 
considera i excep ional de seceto i, pentru IA cuprins între 0,33 i 0,41, anii sunt 
excesiv de seceto i, pentru IA cuprins între 0,41 i 0,70, anii sunt considera i foarte 
seceto i. Dac  IA este cuprins între 0,71 i 0,84, anii sunt considera i seceto i, iar dac
indicele pluviometric calculat are valori cuprinse între 0,85 i 1,0 anii sunt considera i
pu in mai seceto i. Anii normali au IA cuprins între 1,01 i 1,17, iar cei pu in mai 
ploio i au valori ale indicelui pluviometric mai mare de 1,18 (Apostol, 2000).  

Valorile medii multianuale ob inute pentru acest indice sunt de 0,839 la 
sta ia Câmpulung Moldovenesc, 0,771 la sta ia Piatra Neam i 0, 711 la sta ia Ia i, 
sus inând înc  o dat  cele afirmate anterior, c  tendin a de aridizare a climatului  se 
realizeaz  dinspre zona de munte spre zona colinar  a Câmpiei Moldovei. Totodat
analiza acestui indice arat  c  pentru toate cele trei sta ii, este specific un fond 
secetos, dar cu aceea i tendin  de accentuare a perioadelor secetoase dinspre 
munte spre câmpia colinar . Aceast  afirma ie este îns  valabil  în condi iile 
uniformiz rii datelor de la fiecare sta ie meteorologic i nu exclude variabilitatea 
de la un an la altul, variabilitate atât de specific  climatului temperat continental. 
Astfel, spre exemplu, anul 1994 a fost excep ional de secetos, la Câmpulung 
Moldovenesc – cu valoarea medie cea mai ridicat  - indicele pluviometric fiind de 
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0,26, în timp ce anul 1980 a fost foarte ploios, la Ia i, cu valorile medii cele mai 
sc zute, indicele pluviometric având valoarea 1,66. Varia ia în timp a acestor indici 
nu face îns  obiectul studiului de fa .

Indicele pluviometric (RZ)a fost calculat pe baza formulei: 
RZ = ZRR *

în care: RZ – indicele pluviometric; 
 RR – cantitatea de precipita ii c zut  într-o anumit  perioad  (lun , decad ,
anotimp, an) exprimat  în mm; 
 Z – num rul de zile cu precipita ii egale sau mai mari de 0,1mm. 
 Pentru a include i nebulozitatea ca factor pluviometric i higrometric al 
st rii vremii, se m re te ponderea lui Z, inându-se cont de raportul dintre num rul 
de zile i cele noroase. Acest raport pentru latitudinile rii noastre este de 1/3, el 
fiind cuprins între 1/2 i 1/4,5 la altitudini mai mici de 400 m. Astfel formula de 
calcul al indicelui pluviometric devine:  

RZ=Z RR .
Calculând indicele RZ pentru fiecare tip pluviometric lunar, se stabile te c

lunile ploioase au RZ  100, iar lunile secetoase de RZ 25.
Valorile calculate pentru sta iile considerate sunt cele prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Tabel nr. 2. Valorile indicelui Rz  la sta iile Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i
(1961-2000) 

Sta ia/ 
Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Med. 

C-lung
Moldo-
venesc

47,9 51,2 75,1 99,4 170,0 199,1 180,1 137,2 84,6 61,9 54,0 54,7 101,3 

Piatra 
Neam 42,6 49,1 56,9 89,3 136,3 149,0 139,0 99,5 57,8 47,2 52,8 52,6 81,06 

Ia i 70,6 66,0 64,3 98,7 105,0 120,6 102,7 68,2 67,0 47,0 62,4 75,3 79,02 

Indicele anual de ariditate „de Martonne” s-a calculat pe baza formulei 
Ia=P/(T+10). Valoarea acestui indice la sta ia meteorologic  Câmpulung 
Moldovenesc este de 43,275, la sta ia Piatra Neam  de 32,21, iar la sta ia Ia i, 
acesta are valoarea de 29,72. În general, se consider  c  valorile mai mari de 40 
indic  prezen a exclusiv  a vegeta iei de p dure, în timp ce valorile cuprinse între 
30 i 40 indic  predominan a vegeta iei forestiere. Valorile sub 30 indic  existen a
unor condi ii de formare a silvostepei. Trebuie remarcate valorile apropiate dintre 
Ia i i Piatra Neam , valori care se traduc printr-o apropiere a condi iilor naturale 
din partea de sud-est a Câmpiei Moldovei i Depresiunea Crac u-Bistri a.

Valorile lunare ale acestui indice au fost calculate pe baza formulei 
12p/(T+10). Cele mai reduse valori lunare ale acestui indice se înregistreaz  în luna 
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octombrie la Câmpulung Moldovenesc i Ia i (29,02 i, respectiv, 17,94) i în luna 
septembrie la Piatra Neam  (20,98). Pentru sta ia Piatra Neam  valoarea lunii 
octombrie este foarte apropiat , astfel încât prin extinderea irului de date tindem 
s  credem c  valoarea minim  ar transla în octombrie. De altfel, calcularea 
coeficien ilor de corela ie a indicilor de ariditate pentru cele trei sta ii luate dou
câte dou  arat  o corela ie foarte strâns  (coeficientul de corela ie de peste 0,990) 
pentru lunile de toamn , când valorile indicelui de ariditate sunt reduse la toate cele 
trei sta ii. Cea mai slab  corela ie se realizeaz  în lunile iulie i august între sta iile
Câmpulung Moldovenesc i Ia i (indici de corela ie sub 0,6), eviden iindu-se astfel 
diferen ierile marcante din anotimpul de var  între climatul moderat montan i
nuan ele de excesivitate care se resimt în Câmpia Moldovei. 

Tabel nr.3. Varia ia lunar  a indicelui de ariditate de Martonne la sta iile meteorologice 
Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i (1961 – 2000) 

Sta ia/Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Med 

Câmpulung
Moldovenesc 68,4 70,1 37,2 58, 52,9 56,3 53,5 45,0 31,2 29,0 30,5 44,9 43,2 

Piatra Neam 43,5 37,1 28,3 33,7 41,8 41,9 40,3 31,8 20,9 21, 29,1 35,2 32,2 

Ia i 55,9 42,3 29,4 40,2 29,4 37,4 30,5 23,4 24,5 17,9 29,4 39,5 29,7 

 Pentru a eviden ia mai bine tr s turile climatice ale unor zone 
geografice si pentru a urm ri prezen a perioadelor de secet i de usc ciune s-
au utilizat i reprezent ri grafice sub forma climogramelor de tip Péguy sau de 
tip Walter-Lieth (Fig.4) 

Din analiza climogramelor de tip Péguy rezult  în cazul sta iei 
meteorologice Câmpulung Moldovenesc caracterul rece i umed al intervalului 
noiembrie-martie, i umed i cald pentru intervalul aprilie-octombrie. În cazul 
sta iei Piatra Neam  se disting de asemenea dou  sezoane, rece i umed în perioada 
noiembrie-martie i cald i relativ uscat în perioada aprilie-octombrie. Spre 
deosebire de primele dou  sta ii, la sta ia meteorologic  Ia i, climograma de tip 
Péguy scoate în eviden  o perioad  aprilie-octombrie mai cald i mult mai uscat
decât la sta iile Câmpulung Moldovenesc i Piatra Neam . Intervalul noiembrie-
martie se men ine de asemenea rece i umed. 

Prin analiza climogramelor de tip Walter-Lieth se scot în eviden  prezen a
perioadelor secetoase i de usc ciune. Dup  cum se observ  din figura 4, la sta iile
meteorologice Câmpulung Moldovenesc i Piatra Neam , acest tip de climograme 
nu pun în eviden  prezen a perioadelor secetoase sau de usc ciune. În schimb la 
sta ia meteorologic  Ia i, lunile august i septembrie se caracterizeaz  prin 
frecvente perioade secetoase sau de usc ciune.
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Fig. 2. Varia ia lunar  a indicelui Rz la sta iile meteorologice Câmpulung Moldovenesc, 
Piatra Neam i Ia i (1961-2000) 
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Fig. 3. Varia ia lunar  a indicelui de ariditate de Martonne la sta iile
 meteorologice Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i

(1961 – 2000) 
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Fig. 4. Climograme de tip Walter-Lieth (a) i tip Peguy (b) la sta iile meteorologice 
Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i
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 Pentru c  analiza climogramelor la nivelul mediilor multianuale de 
temperatur i precipita ii atmosferice scot în eviden  numai prezen a sau absen a
perioadelor secetoase i de usc ciune, s-au analizat climogramele de tip Walter-
Lieth la nivelul pentru a se determina num rul i frecven a perioadelor de secet i
usc ciune (Tabelele nr. 4 i 5). Cum era de a teptat cele mai multe perioade 
secetoase i de usc ciune se produc la sta ia meteorologic  Ia i (datorit  pozi iei 
geografice i circula iei generale a maselor de aer), urmat  de sta ia Piatra Neam i
apoi cea din Câmpulung Moldovenesc. 

Tabel nr. 4. Num rul perioadelor de usc ciune, determinate cu ajutorul 
 climogramelor de tip Walter-Lieth (1960-2000) 

Sta ia/Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 

Câmpulung 
Moldovenesc 1 2 3 2 2 2 5 9 15 9 4 0 54 

Piatra Neam  0 0 5 7 9 6 6 14 21 21 6 0 95 

Ia i 1 2 4 8 10 8 15 21 25 22 10 1 127 
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Fig. 5. Num rul perioadelor de secet , determinate cu ajutorul  
climogramelor de tip Walter-Lieth (1960-2000) 
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Tabel nr. 5. Num rul perioadelor de secet , determinate cu ajutorul climogramelor  
de tip Walter-Lieth (1960-2000) 

Sta ia/Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 

Câmpulung 
Moldovenesc 0 1 1 0 2 0 0 2 8 6 2 0 22 

Piatra Neam  0 0 3 3 2 1 0 9 17 14 2 0 51 
Ia i 0 0 3 6 6 5 6 16 21 18 6 0 87 

Concluzii 

Fenomenele de usc ciune i secet , generate de o complexitate de factori 
hidroclimatici i morfopedologici, prezint  o variabilitate spa ial  determinat  de 
pozi ia arealului considerat în raport cu principalii centri barici de ac iune la nivel 
continental-regional. Riscul secetei este condi ionat de sc derea rezervelor de ap
sub limitele de toleran  ale sistemelor naturale sau antropice, func ie de 
vulnerabilitatea acestora i sub controlul factorilor enun a i. Analiza comparativ  a 
unor indici de apreciere a fenomenelor de usc ciune i secet , pe baza datelor de la 
sta iile Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neam i Ia i, indic  o cre tere a 
frecven ei i intensit ii acestor fenomene de la vest spre est, dinspre Carpa ii 
Orientali spre Câmpia Moldovei, o dat  cu accentuarea influen elor continental 
estice. Diferen ierile modeste care apar între indicatorii folosi i trebuie puse pe 
seama parametrilor climatici i a metodologiei de calcul, dar fiecare în parte 
argumenteaz  tendin a men ionat  anterior. 
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