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EVOLU IA TEMPERATURII AERULUI ÎN  
BAZINUL HIDROGRAFIC SOME –TISA,  

ÎN PERIOADA 1961–2005 

T. TUDOSE, F.  MOLDOVAN 

ABSTRACT . - The variation of the air temperature within the Some  – Tisa 
hydrographic basin during the period 1961 – 2005. This paper analyses the 
yearly, seasonal and daily variations of the average, minimum and maximum air 
temperatures, between 1961 – 2005, at 10 meteorological stations from the Some
– Tisa hydrographic basin (7 stations from plane and plateau regions and 3 stations 
from mountainous regions). The average, maximum and minimum temperatures 
are characterized by a linearly increasing trend at all the stations within the basin. 
Three sub-periods can be observed: two periods characterized by an increase of 
the average temperature values, separated by one period characterized by a 
decrease of the average temperature values. The last period of growth (the current 
period) is the most significant one. The highest values of this increasing trend can 
be observed particularly for the mean maximal temperature and for the mean 
minimal temperature. Seasonally, the highest values belong to the summer, 
followed by the winter, while the trends are negative during the autumn. Within 
the lower altitude regions, the daily variation of the mean temperature’s trend 
recorded the highest values at 12.00 and 18.00 GMT, while the mountainous 
regions recorded the highest values at 18.00 GMT and 06.00 GMT. The mean 
temperature’s increase in the mountainous, plateau and plain regions is due mostly 
to the increase of the minimum temperatures, and, within the NW region of the 
basin, to the increase of the maximum temperatures. Local influences can be 
observed in the case of sheltered depressions (Baia Mare) or in the case of some 
urban regions with recently developed areas (Bistri a).

1. Introducere 

Cre terea temperaturii medii globale, sesizat  în ultimii ani de numero i
oameni de tiin i sus inut  de datele de observa ie, reprezint  un proces cu efecte 
pe termen lung asupra geosferelor terestre. Tendin a de cre tere a temperaturii 
aerului a fost abordat  de cercet tori precum Nitta i Yosimura (1993), Jones 
(1988) .a., la diverse sc ri (regional , continental , emisferic , global ). Elementul 
comun al acestor cercet ri este faptul c  temperatura aerului a înregistrat evolu ii 
diferite (cre teri sau descre teri) pe perioade scurte de timp, însa tendin a general
a fost una de cre tere. O situa ie similar  a fost sesizat i în studiul de fa , chiar 
dac  acesta acoper  o perioad  de numai 45 de ani. Lucrarea încearc  s  surprind
evolu ia tendin ei temperaturii aerului pe o suprafa  relativ restrâns i cu relief 
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neomogen: zona joas  (sub 800 m altitudine), reprezentat  de câmpii, dealuri, 
depresiuni i culoare de vale, respectiv zona montan  (peste 800 m). Unit ile
fizico-geografice majore din zona joas  sunt: Câmpia Some ului, Dealurile 
Silvano-Some ene, Podi ul Some an i Câmpia Transilvaniei, iar cele din zona 
înalt  sunt Grupa nordic  a Carpa ilor Orientali i Mun ii Apuseni. S-a urm rit 
cunoa terea mai exact  a amplitudinii cre terii temperaturii aerului în func ie de 
altitudinea i configura ia  reliefului, precum i eviden ierea  influen elor locale 
asupra acestui proces. 

2. Date i metode 

În vederea întocmirii studiului, s-au folosit valori ale temperaturii aerului de 
la 10 sta ii meteorologice din bazinul hidrografic Some -Tisa. Au fost alese puncte 
de observa ie cu perioada de m surare comun i neîntrerupt , f r  schimb ri ale 
amplasamentului acestora. Din zona joas  au fost alese sta iile Satu Mare (123  m), 
Baia Mare (216 m), Sighetu Marma iei (275 m), Ocna ugatag (503 m), Zal u
(295 m), Dej (232 m), Bistri a (366 m), iar din zona înalt  sta iile de munte 
Vl deasa  (1836 m), Iezer (1785 m ) i B i oara (1384 m). 

Pe baza valorilor temperaturii aerului înregistrate în perioada 1961–2005     
s-au calculat medii lunare, sezoniere, anuale i multianuale pentru temperatura 
medie, temperatura maxim i temperatura minim  zilnic . Au fost determinate 
abaterile fa  de perioada de referin  1961–1990, cu ajutorul c rora s-au ob inut
tendin e liniare, urm rindu-se varia ia anual i sezonier  a acestora. S-au analizat  
diferen ierile care apar între valorile tendin ei temperaturii aerului înregistrate la 
sta iile meteorologice situate în zona joas  (sub 800 m altitudine) i cele de la 
sta iile amplasate în zona înalt  sau montan  (situate la altitudini de peste 800 m). 
De asemenea,  au fost analizate i deosebirile între valorile tendin elor constatate 
numai pentru zona joas , abordarea fiind orientat  pe dou  direc ii: vertical i
orizontal .

3. Rezultate 

 Analiza evolu iei temperaturii medii anuale în perioada 1961–2005 scoate 
în eviden  existen a a dou  subperioade de cre tere (1961–1966, respectiv 1986–
2005), separate de o subperioad  de sc dere (1967–1985) (Fig.1). Prima 
subperioad  de cre tere se caracterizeaz  prin valori maxime ale abaterii fa  de 
perioada de referin , cuprinse între 0.7–1.0 ºC. În cea de-a doua subperioad  de 
cre tere,  valorile sunt de 1.5–1.9 ºC. Subperioada de sc dere prezint  tendin e
cuprinse între -1.5 ... -1.0 ºC, valorile cele mai coborâte înregistrându-se în zona 
joas . Zona de munte prezint   valori mai mari cu 0.2–0.3 ºC.  
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Fig. 1. Abaterea temperaturii medii anuale fa  de perioada de referin
i tendin a liniar  a acesteia, în intervalul 1961–2005 

Evolu ia temperaturii medii a maximelor este asem n toare precedentei, 
diferen a constând în lungimea subperioadelor: cele de cre tere sunt mai lungi 
(1961–1972, respectiv 1979/1981–2005), iar cea de sc dere este mai scurt  (1972–
1978/1980). De asemenea, ultima subperioad  de cre tere este i cea mai 
semnificativ , valoarea maxim  a abaterii fa  de media perioadei de referin
dep ind, în zona joas , 1.7 ºC. Subperioadele de cre tere se caracterizeaz  prin 
valori mai mari ale abaterii în zona joas  fa  de cea montan , acestea fiind 
cuprinse între 0.8 i 1.1 ºC, respectiv între 1.2 i 2.2 ºC. Subperioada de sc dere 
prezint  valori mai coborâte în zona joas  (între -1.7 i -1.1 ºC) fa  de cea 
montan , unde acestea sunt, în medie, cu 0.2 ºC mai mari. În zona montan  a 
unit ii studiate se constat  o evolu ie simpl , caracterizat  printr-o subperioad  de 
sc dere (1961–1980) i una de cre tere (1981–2005) (Fig. 2). 

 Temperatura medie a minimelor prezint  aceea i tendin  de cre tere în 
intervalul 1961–2005, în zona joas  a unit ii hidrografice punându-se în eviden
tot dou  subperioade de cre tere (1961–1975, 1986–2005), separate de una de 
sc dere (1976–1985). În zona de munte, subperioadele sunt slab conturate, a a cum 
este cazul sta iilor Vl deasa 1800 i Iezer, sau chiar inexistente, cum se întâmpl  la 
B i oara (Fig. 3). 
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Fig. 2. Abaterea temperaturii medii maxime anuale fa  de perioada de referin
i tendin a liniar  a acesteia, în intervalul 1961–2005 

Satu Mare
y = 0.0112x - 22.144

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

ab
at

er
ea

 (º
C

)

Baia Mare
y = 0.0213x - 41.948

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Zal u
y = 0.0079x - 15.61

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Sighetu Marma iei
y = 0.0129x - 25.495

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

ab
at

er
ea

 (º
C

)

Ocna ugatag
y = 0.0173x - 34.164

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Dej
y = 0.0194x - 38.266

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Bistri a
y = 0.0256x - 50.513

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

ab
at

er
ea

 (º
C

) B i oara
y = 0.0261x - 51.503

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Vl deasa 1800
y = 0.0206x - 40.727

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

Iezer
y = 0.0192x - 37.98

-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0

1961 1971 1981 1991 2001

ab
at

er
ea

 (º
C

)

Fig. 3. Abaterea temperaturii medii minime anuale fa  de perioada de referin i
 tendin a liniar  a acesteia, în intervalul 1961–2005 
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3.1. Tendin a mediilor anuale 
Tendin a temperaturii medii anuale se caracterizeaz , în întreaga unitate 

bazinal , prin valori cuprinse între 0.41 i 0.93 ºC/45 ani, cre terile cele mai mari 
fiind specifice zonei montane a unit ii (Tabelul 1a). Pentru zona joas , valori mai 
ridicate ale tendin ei prezint  subunit ile depresionare i de vale, caracterizate prin 
temperaturi medii anuale mai coborâte. În subunit ile cu temperaturi medii anuale 
mai ridicate (zonele de câmpie i depresiunile de ad post), tendin a are valori mai 
sc zute. Pe vertical , se remarc  o cre tere a tendin elor cu altitudinea, cele mai 
însemnate cre teri consemnându-se în zonele montane cu altitudini mijlocii, ca o 
consecin  a pozi iei acestora în apropierea stratului de inversiune termic . În 
ansamblu, tendin a de cre tere a temperaturii medii anuale se eviden iaz  mai 
pregnant în zonele depresionare, de vale i montane, caracterizate prin temperaturi 
medii anuale mai coborâte. 

Tendin a temperaturii medii a maximelor are valori cuprinse între 0.02 i
1.05 ºC/45 ani. În zona joas , cele mai mari cre teri se consemneaz  în unit ile
joase din vestul bazinului care, de altfel, se caracterizeaz  prin temperaturi medii 
maxime anuale ridicate (Satu Mare, Zal u), iar cele mai reduse în zonele 
depresionare sau intracolinare (Tabelul 1b). O situa ie special  se reg se te în 
depresiunea de ad post Baia Mare, care î i „conserv ” cre terea temperaturii, 
aceasta înregistrând cea mai mic  valoare a tendin ei. În zona montan , tendin ele 
sunt cuprinse între 0.02 i 0.93 ºC/45 ani, ca o consecin  a pozi iei i altitudinii. 
Concluzionând, se poate afirma c , în zona joas , unit ile caracterizate prin 
temperaturi medii maxime mari au o tendin  de cre tere mai mare decât cele cu 
temperaturi medii maxime mai reduse.  

Tabelul 1. Temperatura medie multianual  (a), media multianual  a maximelor (b) 
i a minimelor (c)  i tendin ele acestora 

Sta ia meteo 
Temp. medie 
multianual
(1961-1990)

Tendin a
temp. medii 
°C/45 ani 

(1961-2005)
Sta ia meteo 

Temp. medie 
multianual  a 

maximelor 
(1961-1990)

Tendin a temp. 
medii a 

maximelor    
°C/45 ani 

(1961-2005)
Baia Mare 9.5 0.41 Satu Mare 14.9 1.05 
Zal u 9.5 0.61 Baia Mare 14.9 0.52 
Satu Mare 9.4 0.57 Zal u 14.4 0.90 
Sighetu M. 8.4 0.67 Sighetu M. 14.2 0.86 
Dej 8.4 0.56 Dej 14.2 0.75 
Bistri a 7.9 0.88 Bistri a 14.0 0.61 
Ocna ugatag 7.8 0.56 Ocna ugatag 12.9 0.58 
B i oara 4.7 0.93 B i oara 8.7 0.93 
Iezer 1.3 0.55 Iezer 4.8 0.02 
Vl deasa 1800 0.9 0.62 Vl deasa 1800 4.1 0.24 

a       b 
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Sta ia meteo 

Temp. medie 
multianual  a 

minimelor 
(1961-1990)

Tendin a temp. 
medii a minimelor 

°C/45 ani 
(1961-2005)

Zal u 5.5 0.36 
Baia Mare 5.0 0.96
Satu Mare 4.4 0.51
Sighetu Marma iei 3.7 0.58 
Ocna ugatag 3.5 0.78 
Dej 3.5 0.87 
Bistri a 2.9 1.15 
B i oara 1.6 1.18 
Vl deasa 1800 -1.5 0.93 
Iezer -2.0 0.86 

c

Temperatura medie a minimelor prezint  aceea i tendin  de cre tere în 
perioada studiat , valorile acesteia fiind cuprinse între 0.36 i 1.18 ºC/45 ani. 
Pentru zona joas , valoarea tendin ei variaz  invers cu cea a temperaturii medii 
multianuale a minimelor, sta iile caracterizate prin temperaturile medii minime cele 
mai mari (Zal u, Satu Mare) având tendin a de cre tere cea mai redus  (Tabelul 
1c), singura excep ie constituind-o depresiunea de ad post Baia Mare. În zona 
montan , ecartul tendin elor este cuprins între 0.86 i 1.18 ºC/45 ani, valorile 
sc zând cu altitudinea. În ansamblu, cre terile cele mai mari ale tendin ei le au 
zonele montane, depresionare i de vale, caracterizate prin temperaturile medii 
multianuale minime cele mai sc zute.

3.2. Varia ia diurn  a tendin ei
Analiza tendin ei temperaturii medii anuale pe ore de observa ii

climatologice scoate în eviden  diferen ieri în func ie de momentul zilei i de 
reparti ia spa ial  a punctelor de observa ie. În general, cele mai mari valori ale 
tendin ei se înregistreaz  în cursul zilei (orele 12 i 18 GMT), urmate de cele din 
cursul dimine ii i al nop ii (Tabelul 2). Totodat , amplitudinea diurn  a tendin ei 
temperaturii medii este mai mare în zona joas  decât în cea montan . Pentru orele 
00 i 06 GMT, cele mai mari tendin e sunt caracteristice zonelor de munte cu 
altitudini mijlocii, acestea nefiind atât de mult afectate de r cirile radiative 
specifice acestui interval. Odat  cu cre terea altitudinii tendin ele scad, r mânând 
îns  ridicate ca valoare (peste 0.10 ºC/10 ani). Zona joas  prezint  cre teri 
diferen iate, cu valorile cele mai ridicate în zonele deluroase (Bistri a, 0.17 ºC/10 
ani), iar cele mai coborâte în zonele depresionare (Baia Mare, 0.09 ºC/10 ani), de 
vale sau de câmpie (Satu Mare, 0.04–0.06 ºC/10 ani). Orele 12 i 18 GMT prezint
tendin ele cele mai mari din mersul diurn, valorile cele mai ridicate caracterizând 
zonele de câmpie (Satu Mare), urmate de zonele de vale i cele depresionare. 
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Valoarea tendin elor scade cu altitudinea, zona montan  cu altitudine mijlocie 
prezentând valori mai ridicate, dar pu in mai mici decât zona joas .

Tabelul  2. Tendin a temperaturii medii anuale pe ore climatologice (ºC/10 ani) 

Ora GMT Sta ia meteo 00 06 12 18 
Satu Mare 0.04 0.06 0.25 0.15 
Baia Mare 0.09 0.09 0.12 0.08 
Zal u 0.07 0.17 0.17 0.09 
Sighetu Marma iei 0.11 0.12 0.22 0.14 
Ocna ugatag 0.12 0.17 0.13 0.11 
Dej 0.10 0.08 0.17 0.17
Bistri a 0.17 0.17 0.18 0.23 
B i oara 0.24 0.21 0.18 0.22
Vl deasa 1800 0.13 0.13 0.16 0.14 
Iezer 0.14 0.12 0.06 0.14

3.3. Tendin a sezonier
 Tendin a sezonier  a temperaturii medii, maxime i minime se 

caracterizeaz  prin valori pozitive în trei sezoane (iarna, prim vara, vara) i
negative toamna. Cele mai mari valori sunt specifice sezonului cald, urmat de cel 
rece (Tabelul 3). 

 Tendin a temperaturii medii anuale prezint  cre terile cele mai ridicate 
vara (între 0.19 i 0.40 ºC/10 ani) i iarna (0.19 - 0.34 ºC/10 ani), valorile cele mai 
mari fiind specifice zonei montane cu altitudini mijlocii, iar cele mai reduse 
culoarelor de vale i zonelor depresionare (Tabelul 3). Vara, zona montan  prezint
valori ale tendin ei care dep esc 0.30 ºC/10 ani, comparabile sau u or mai mari 
decât valorile din zonele de vale i cele depresionare. Prim vara, cre terea este mai 
moderat  (între 0.05 i 0.18 ºC/10 ani), valori sub 0.10 ºC/10 ani apar inând zonei 
montane înalte (Iezer) i unor depresiuni ad postite (Baia Mare). Toamna, 
temperatura medie are tendin a de sc dere, valorile cele mai coborâte apar inând
zonelor de câmpie i celor depresionare. Dac  în sezonul cald, în perioada 1961–
1984 abaterile temperaturii medii anuale fa  de perioada de referin  sc deau
progresiv, începând cu anul 1985 acestea cresc, devenind pozitive în întreg 
intervalul 1985–2005. 

 Temperatura medie a maximelor prezint  tendin a de cre tere cea mai 
ridicat  în sezonul cald (între 0.15 i 0.43 ºC/10 ani), urmat de cel rece (0.12 - 0.33 
ºC/10 ani) (Tabelul 3). Vara, în zona joas , cele mai mari cre teri apar in nord-
vestului bazinului (Satu Mare, Sighetu Marma iei, Zal u), iar cele mai reduse, 
culoarelor de vale i depresiunilor ad postite. În zona montan , valorile tendin elor
scad cu altitudinea, ele fiind mai mici decât în zona joas . O situa ie asem n toare
caracterizeaz  sezonul rece, diferen a constând în faptul ca valorile cele mai mari 
ale tendin ei apar in zonei montane cu altitudini mijlocii. Prim vara, tendin ele 
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prezint  cre teri moderate, iar toamna acestea sunt negative, valorile cele mai 
coborâte fiind specifice zonelor de vale, depresionare i montane înalte.  

 Tendin a temperaturi medii a minimelor prezint  aceea i caracteristic  de 
cre tere în trei sezoane (iarna, prim vara, vara) i o u oar  sc dere, toamna. Pentru 
zona joas , iarna, tendin a temperaturii minime are cre teri cuprinse între 0.22 i
0.45 ºC/10 ani, valorile cele mai ridicate apar inând zonelor de vale i celor 
depresionare. Prim vara, tendin ele sunt modeste ca valoare (între -0.01 i
0.18 ºC/10 ani), ele crescând vara pân  la 0.38 ºC/10 ani (Tabelul 3). Toamna, 
tendin ele scad, valoarea acestora fiind mai redus  decât prim vara (între -0.12 i
0.12 ºC/10 ani). Zona de munte se caracterizeaz  prin valori mai ridicate i mai 
omogene în ceea ce prive te distribu ia tendin ei temperaturii minime. Astfel, iarna, 
tendin ele sunt comparabile ca valoare cu cele din zona joas  (între 0.30 i 0.36 
ºC/10 ani), prim vara i vara sunt mai mari, iar toamna acestea scad, r mânând îns
mai mari decât în zona joas .

Tabelul 3. Tendin a sezoniera a temperaturii medii, maxime si minime anuale (ºC/10 ani) 
(I – iarna; P – prim vara; V – vara; T – toamna) 

Tendin a

temp. medie temp. med. a maximelor temp. med. a minimelor 
Sta ia / Sezonul I P V T I P V T I P V T 
Satu Mare 0.24 0.13 0.28 -0.14 0.32 0.29 0.43 -0.12 0.26 0.03 0.19 -0.03 
Baia Mare 0.27 0.09 0.19 -0.13 0.23 0.19 0.28 -0.23 0.45 0.08 0.25 0.05 
Zal u 0.26 0.14 0.29 -0.15 0.33 0.26 0.37 -0.18 0.22 0.02 0.19 -0.12 
Sighetu M. 0.22 0.12 0.33 -0.10 0.25 0.24 0.38 -0.15 0.24 -0.01 0.30 -0.01 
Ocna ugatag 0.25 0.12 0.29 -0.10 0.20 0.16 0.33 -0.16 0.27 0.06 0.35 0.01 
Dej 0.21 0.12 0.30 -0.12 0.21 0.26 0.38 -0.21 0.35 0.07 0.31 0.06 
Bistri a 0.25 0.18 0.37 -0.03 0.24 0.16 0.34 -0.19 0.37 0.18 0.38 0.12 
B i oara 0.34 0.18 0.40 -0.06 0.35 0.20 0.38 -0.06 0.36 0.22 0.49 0.00 
Vl deasa 1800 0.23 0.08 0.34 -0.10 0.13 0.06 0.26 -0.22 0.30 0.17 0.38 -0.05 
Iezer 0.19 0.05 0.30 -0.08 0.12 -0.03 0.15 -0.20 0.32 0.13 0.35 -0.01 

Analizând distribu ia tendin ei temperaturii medii anuale pe sezoane i pe 
ore de observa ii climatologice, se pot remarca mai multe lucruri (Tabelul 4). 

 Iarna, tendin ele sunt pozitive la toate orele. În zona joas , valorile cele 
mai ridicate se înregistreaz  la orele 12 i 18 GMT (0.22–0.37 ºC/10 ani), iar cele 
mai reduse, la ora 06 GMT. Sta iile caracterizate prin temperaturile medii 
multianuale cele mai ridicate, situate în partea nord–vestic  a bazinului, au 
tendin ele cu valorile cele mai reduse. Sta iile din zona montan  prezint  tendin e
cu valori mai ridicate noaptea i diminea a, în special la B i oara.

 Prim vara, în zona joas , tendin a de cre tere este moderat , cu valorile 
cele mai ridicate la orele 12 i 18 GMT (0.08–0.28 ºC/10 ani), urmate de orele 06 si 
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00 GMT. Pentru zona montan , valorile cele mai mari, pentru toate orele, s-au 
determinat la B i oara.

Tabelul 4. Tendin a temperaturii medii anuale pe sezoane i ore climatologice (ºC/10 ani) 

Sezon Iarna Primavara Vara Toamna 
Ora GMT 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 

Satu Mare 0.18 0.13 0.37 0.27 0.00 0.04 0.28 0.20 0.14 0.24 0.42 0.33 -0.14 -0.17 -0.08 -0.16 
Baia Mare 0.25 0.23 0.26 0.32 0.07 0.08 0.15 0.08 0.17 0.22 0.27 0.09 -0.08 -0.08 -0.22 -0.13 
Zal u 0.22 0.20 0.37 0.23 0.03 0.18 0.24 0.12 0.20 0.38 0.34 0.21 -0.14 -0.07 -0.18 -0.20 
Sighetu M. 0.19 0.18 0.28 0.24 0.04 0.08 0.23 0.15 0.25 0.29 0.49 0.31 -0.08 -0.06 -0.11 -0.15 
Ocna . 0.29 0.21 0.22 0.29 0.07 0.16 0.15 0.12 0.29 0.35 0.30 0.22 -0.09 -0.03 -0.16 -0.13 
Dej 0.17 0.17 0.26 0.24 0.05 0.04 0.22 0.18 0.25 0.19 0.36 0.39 -0.07 -0.06 -0.19 -0.15 
Bistri a 0.19 0.19 0.34 0.29 0.14 0.13 0.18 0.25 0.35 0.32 0.37 0.46 0.01 0.04 -0.16 -0.02 
B i oara 0.35 0.36 0.30 0.33 0.19 0.18 0.14 0.20 0.45 0.41 0.33 0.41 -0.02 -0.07 -0.07 -0.07 
Vl deasa 0.23 0.21 0.27 0.22 0.06 0.07 0.10 0.08 0.31 0.32 0.36 0.35 -0.09 -0.11 -0.10 -0.11 
Iezer 0.26 0.19 0.10 0.21 0.07 0.04 -0.01 0.08 0.30 0.28 0.28 0.33 -0.04 -0.05 -0.15 -0.06 

În sezonul cald, valorile tendin ei sunt cele mai mari, maximul fiind la 
orele 12 i 18 GMT (0.27–0.49 ºC/10 ani, respectiv 0.09–0.46 ºC/10 ani). Sta iile
din partea de nord-vest a unit ii bazinale, caracterizate prin temperaturile medii 
anuale cele mai mari, prezint  tendin ele cele mai mari de cre tere în cursul zilei, 
cu excep ia depresiunilor de ad post. Zona montan  are valori ale tendin ei ce 
dep esc 0.27 ºC/10 ani la toate orele de observa ie.

 Toamna, tendin ele sunt negative la toate orele climatologice, valorile cele 
mai coborâte caracterizând orele 12 i 18 GMT. O situa ie aparte o prezint  sta ia
Bistri a, unde exist  tendin e pozitive în cursul nop ii i al dimine ii, ca urmare a 
influen elor locale. Cu toate c i sta iile din zona montan  au tendin e negative, 
sc derile sunt mai mici decât în zona joas , la toate orele de observa ie.

3.4. Amplitudinea tendin ei
 Unele studii scot în eviden  rolul major al temperaturii minime în 

cre terea temperaturii medii anuale (Easterling i colab., 1997), ceea ce corespunde 
cu valori mai mari ale tendin ei temperaturii minime în raport cu cea a temperaturii 
maxime. Analiza amplitudinii tendin ei anuale - diferen a dintre tendin a
temperaturii maxime i cea a temperaturii minime -, eviden iaz  faptul c , pentru 
subunit ile de relief din partea central i estic  a bazinului, precum i pentru zona 
montan , tendin a temperaturii minime este mai mare decât cea a temperaturii 
maxime (Tabelul 5). Valorile amplitudinii anuale cresc cu în l imea, sco ând în 
eviden  rolul major al temperaturii minime în cre terea temperaturii medii anuale. 
Structura sezonier  a amplitudinii tendin ei arat  c , în sezonul rece, tendin a
temperaturii minime este superioar  celei maxime în partea central , estic i de 
munte a unit ii studiate, valorile cele mai ridicate fiind specifice zonelor de vale, 
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depresionare i montane înalte. Prim vara i vara tendin a temperaturii maxime 
este mai mare decât cea a temperaturii minime aproape peste tot în zona joas , în 
timp ce, la munte, este mai mari valoarea tendin ei temperaturii minime. Toamna, 
tendin a temperaturii minime este mai mare decât a celei maxime în întreaga 
unitate, valorile cele mai mari (peste 0.15 ºC/10 ani) fiind specifice zonelor de vale, 
depresionare i montane. Se poate concluziona c , pentru zona joas , mai ales 
toamna i iarna, rolul mai important în cre terea temperaturii medii anuale revine 
cre terii temperaturilor minime, iar prim vara i vara, cre terii temperaturilor 
maxime. Pentru zona de munte, indiferent de anotimp, se remarc  valorile mai mari 
ale  tendin ei temperaturilor minime. 

Tabelul 5. Amplitudinea anual i sezonier  a tendin ei temperaturii aerului (ºC/10 ani) 
 ( semnul „-” indic  valori mai mari ale tendin ei temperaturii minime fa  de tendin a

temperaturii maxime) (I – iarna; P – prim vara; V – vara; T – toamna) 

Amplitudinea tendin ei temperaturii aerului 
sezonierSta ia

meteo anual
I P V T 

Satu Mare 0.12 0.06 0.26 0.24 -0.09 
Baia Mare -0.10 -0.22 0.11 0.03 -0.29 
Zal u 0.12 0.11 0.24 0.18 -0.06 
Sighetu Marma iei 0.06 0.01 0.25 0.08 -0.14 
Ocna ugatag -0.05 -0.07 0.09 -0.02 -0.17 
Dej -0.02 -0.14 0.19 0.07 -0.27 
Bistri a -0.12 -0.13 -0.01 -0.05 -0.31 
B i oara -0.05 -0.01 -0.02 -0.12 -0.06 
Vl deasa 1800 -0.15 -0.18 -0.11 -0.12 -0.17 
Iezer -0.19 -0.21 -0.15 -0.20 -0.20 

Concluzii 

 Pe baza valorilor termice înregistrate la 7 sta ii meteorologice din zona 
joas  (sub 800 m) i 3 sta ii din zona montan  din bazinul hidrografic Some -Tisa, 
s-a analizat evolu ia temperaturii medii, maxime i minime ale aerului, pentru 
perioada 1961–2005. S-a urm rit evolu ia anual , sezonier i diurn  a temperaturii 
aerului, determinându-se tendin a liniar , perioada de referin  fiind intervalul 
1961–1990. Rezultatele ob inute conduc la mai multe concluzii. 

   Tendin a temperaturii medii, maxime i minime a întregii perioade prezint
valori pozitive, remarcându-se dou  subperioade de cre tere, separate de o perioad
de sc dere. Subperioadele au lungimi temporale diferite, a doua subperioad  de 
cre tere (actual ) fiind i cea mai semnificativ , atât ca durat , cât i ca valoare. 
Subperioadele sunt mai bine definite la sta iile meteorologice din zona joas .
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    Tendin a temperaturii medii anuale prezint  cre teri cuprinse între 0.41 i
0.93 ºC/45 ani, valorile cele mai mari caracterizând zonele montane mijlocii i cele 
deluroase. Mersul diurn al acesteia prezint  cre terile cele mai mari la orele 12 i
18 GMT. Structura sezonier  eviden iaz  valorile cele mai ridicate vara (0.19–0.40 
ºC/10 ani) i iarna (0.19–0.34 ºC/10 ani), toamna tendin ele fiind negative. 
Distribu ia sezonier i pe ore climatice remarc  valori pozitive maxime iarna, 
prim vara i vara, la orele 12 i 18 GMT. În zona montan , în sezonul cald i în cel 
rece, tendin ele sunt mai mari decât în zona joas  în toate momentele zilei, iar 
toamna, chiar dac  tendin ele sunt negative, ele sunt u or mai ridicate decât cele 
din zonele joase. 

    Tendin a temperaturii medii maxime are cre terile cele mai însemnate în 
partea de nord–vest a unit ii hidrografice (0.86–1.05 ºC/45 ani), care, de altfel, se 
caracterizeaz  prin temperaturi medii maxime ridicate. Sezonier, cre terile cele mai 
pronun ate apar vara (0.15–0.43 ºC/10 ani) i iarna (0.12–0.32 ºC/10 ani), toamna 
acestea fiind negative. În zona montan , tendin a mediei maximelor este mai mic
decât în zona joas , în toate anotimpurile. 

    Tendin a temperaturii medii minime are o reparti ie spa ial  invers
temperaturii medii multianuale a minimelor din perioada de referin , cele mai mari 
cre teri înregistrându-se în zonele de vale, depresionare i montane, caracterizate 
prin valori termice minime sc zute. Excep ie face depresiunea ad postit  Baia 
Mare, unde, pe fondul influen elor locale, se men ine trendul ascendent. 
Anotimpual, tendin ele prezint  cre teri iarna, prim vara i vara, cele mai mari 
valori apar inând sezonului rece (0.22–0.45 ºC/10 ani) i celui cald (0.19–0.49 
ºC/10 ani). Totodat , distribu ia pe vertical  a tendin elor în zona montan  este mai 
omogen  decât în cea joas , în toate sezoanele. 

    Amplitudinea anual  a tendin ei eviden iaz , pentru partea de nord–vest a 
unit ii, rolul major al temperaturii maxime în cre terea temperaturii anuale, iar 
pentru zonele de vale, depresionare i montane, pe cel al temperaturii minime. În 
zona joas , prim vara i vara, tendin a temperaturii maxime este mai mare decât 
cea a temperaturii minime, iar toamna i iarna situa ia este invers . În zona 
montan , tendin a temperaturii minime este mai mare decât cea a temperaturii 
maxime, în toate sezoanele. 
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