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Introducere
• Valurile de căldură sunt fenomenele
meteorologice periculoase care genereaza
cele mai multe victime în regiunile temperate
(Peterson, 2013, Australian Meteorological
Office).
• Condițiile de producere ale acestora constituie
în această cauză o necesitate pentru o
anticipare cât mai exacta a acestora.

Date utilizate
• Pentru identificare valurilor de caldura, s-au
utilizat datele zilnice de temperatura maxima
a aerului de la 20 de statii meteorologice din
Romania (fig. 1) din intervalul 1961-2013.
• Datele provin din abza de date a proiectului
ECA&D (www.eca.knmi.nl).

Metode
• Pentru studiul de față, s-au analizat valurile de
căldură din România din perioada 1961-2013.
• Pragul de temperatura pentru identificarea
valurilor de caldura a fost percentila 95, iar
pragul de durata a fost de minim 3 zile
consecutive.
• S-au analizat 198 de cazuri cu valuri de caldura
care au afectat concomitent cel putin patru stații
meteorologice (20 %) din cele 20 care au stat la
baza studiului (fig. 1).

Date si metode

Fig. 1. Statiile care au fost luate in studiu

A. CLASIFICARE SITUAȚII SINOPTICE
A1. DORSALĂ DE AER CALD – OMEGA BLOCKING
I. CONDIȚII ADVECTIV-RADIATIVE

A2. TALVEG ATLANTIC

B1. CIRCULAȚIE SUD-VESTICĂ

II. CONDIȚII ADVECTIVE

B2. CIRCULAȚIE SUDICĂ

B3. CIRCULAȚIE VESTICĂ

B3. CIRCULAȚIE ESTICĂ

CONDIȚII RADIATIVE

Nu există valuri de căldură generate strict prin
mecanisme radiative. Advecția este necesară
cel puțin în faza inițială a instalării valului de căldură.

A1. DORSALĂ DE AER CALD – OMEGA BLOCKING
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Condiții sinoptice tipice: Teritoriul României este caracterizat printr-un gradient baric redus, ce se apropie de
situația de mlaștină barometrică. În același timp, o formațiune anticiclonală se dezvoltă în regiunea central-estică
a continentului sun influența unei meandrări de tip Omega-Blocking a curenților jet din altitudine.

Particularități:
- valul de căldură se suprapune unor unde Rossby foarte
dezvoltate cu structură de Omega Blocking ce alimentează
formarea unui anticiclon la sol.
- temperaturile aerului cresc în timpul zilei prin mecanisme radiative la nivelul României, dorsala de aer cald din
altitudine determinând stabilitate atmosferică ce împiedică
dezvoltarea norilor ce ar putea tempera regimul termic
diurn.
- în majoritatea cazurilor talvegul atlantic este mai dezvoltat
decât cel continental.

A2. TALVEG ATLANTIC
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Condiții sinoptice tipice: Teritoriul României este caracterizat printr-un gradient baric redus, ce se apropie de
situația de mlaștină barometrică. În același timp, în nordul Europei, din Arhipelagul Britanic până în extremitatea nordică a Rusiei europene, este centrată o depresiune atmosferică ce aspiră aer cald de la latitudini mici
în partea sa anterioară.

Particularități:
- prezența unui talveg în vestul Europei este obligatorie,
cu mai multe nuclee ciclonale ce pot fi centrate din nordul
Scandinaviei până în Arhipelagul Britanic.
- în partea anterioară a acestor nuclee ciclonale este aspirat
aer cald din dorsale tropicale ce intersectează și teritoriul
României.
- prevalența condițiilor vag anticiclonale la nivelul României
întreține mecanismele radiative ca și în cazul tipului sinoptic
A1.

70 din cele 111 de valuri de căldură produse în timpul verii se produc în astfel de condiții
sinoptice, acestea fiind condițiile tipice de producere a valurilor de căldură pe teritoriul
României în cursul verii.
Regimul anual al valurilor de căldură (nr. zile) produse în condiții A1 și A2
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Zilele cu manifestare a valurilor de căldură în condițiile A1 și A2 în România corespund în
clasificarea Grosswetterlage Mitteleuropas în cele mai multe cazuri cu situațiile de talveg și cele de circulație
sudică în regiunea Europei Centrale.
Acestea sunt situații în care condițiile sinoptice la nivelul României sunt substanțial diferite de cele existente
În Europa Centrală.
Notă: Maxima absolută din România de pe 11. VIII.1951 s-a înregistrat în condiții sinoptice de tip A2, situație
cu cel mai mare potențial de a genera maximele absolute la noi în țară.

B1. CIRCULAȚIE SUD-VESTICĂ
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Condiții sinoptice tipice: România este situată la contactul dintre o formațiune barică ciclonală și una anticiclonală
dispuse favorabil pentru advecția masivă de aer cald tropical din nordul Africiisau chiar din Orientul Apropiat.
Advecția aerului cald se poate face pe componente variate de la SV la SE.

Particularități:
- cele mai multe situații de cuplaj baric sunt generate între
un ciclon mobil atlantic cu deplasare din Arhipelagul Britanic
spre Marea Barents și o formațiune anticiclonală cu caracter
staționar din SE Europei până în stepa pontocaspică.
- ondulare nordică a curenților jet subtropicali

B2. CIRCULAȚIE SUDICĂ
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Condiții sinoptice tipice: România este situată fie în partea anterioară a unui ciclon mobil atlantic ce traversează
Europa prin centrul său, fie în partea posterioară a unui anticiclon est-european, ambele situații determinând
advecția masivă a aerului cald de origine tropicală dinspre sud.

Particularități:
- advecția caldă este foarte intensă dar în general de scurtă
durată fiind urmată de pătrunderea bruscă a aerului rece
în partea posterioară a ciclonului.
-talvegul de aer rece atlantic este puternic dezvoltat, aerul
cald tropical fiind dislocat în compensație spre nord în partea
centrală și de est a continentului, acest aer cald fiind aspirat
în partea anterioară a ciclonului mobil atlantic.

Din cele 111 de valuri de căldură , 23 s-au produs în condiții sinoptice de tip B1 și B2, valurile de
căldură advective fiind specifice sezoanelor de tranziție.
Regimul anual al valurilor de căldură (nr. zile) produse în condiții (B1) și (B2)
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Zilele cu manifestare a valurilor de căldură în condițiile B1 și B2 în România sunt corelate cu 3 tipuri principale
de circulație în Europa Centrală:
-circulații sudice intense care se resimt deopotrivă la nivelul Europei Centrale dar și în România.
- prezența unor talveguri la nivelul Europei Centrale imprimă o componentă sudică circulației atmosferice
în sud-estul Europei, inclusiv în România.
-circulația vestică peste Europa Centrală este asociată în estul Europei cu o circulație sudică intensă în
partea anterioară a depresiunii centrate în nordul Europei.

C. CIRCULAȚIE VESTICĂ

Condiții sinoptice tipice: Transport de aer de la vest la est la contactul dintre un câmp anticiclonal ce acoperă
jumătatea sudică a continentului și cicloni mobili atlantici cu traiectorie vest-est în nordul Europei.

Particularități:
- masa de aer cald transportată pe flux vestic
provine dintr-o dorsală de aer cald de origine
tropicală instalată inițial în vestul continentului.
-dacă circulația vestică se produce fără existența
prealabilă a unei dorsale în vestul continentului,
aerul atlantic nu generează valuri de căldură

16 din cele 112 de valuri de căldură produse pe circulație vestică; sunt concentrate în semestrul
rece al anului, acestea fiind o particularitate a perioadei reci a anului.
Regimul anual al valurilor de căldură (nr. zile) produse în condiții de (C) circulație vestică
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Zilele cu manifestare a valurilor de căldură pe circulație vestică în România corespund în
clasificarea Grosswetterlage Mitteleuropas în cele mai multe cazuri (69%) cu circulații vestice
la nivelul Europei Centrale.
În doar 10% din cazuri GWM indică persistența condiților anticiclonale, aceste situații corespunzând
Intervalelor în care circulația vestică se mai manifestă încă în România în timp ce peste Europa Centrală
se instalează antiticloni de invazie care închid circulațiile vestice la nivel contiental.

B. DINAMICA VALURILOR DE CĂLDURĂ
GPH 500 dam – 7 zile în avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Anomaliile de geopotențial au o
structură cel mai frecvent bipolară
la nivel continental, regiunea României
fiind situată cel mai frecvent în regiunea
cu anomalie pozitivă (BCE).
În situațiile dinamice (AD) regiunea
României este situată în regiunea cu
anomalie negativă de geopotențial.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

GPH 500 dam – 3 zile în avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Cu 3 zile înainte de instalare doar
în cazul circuației vestice structura
câmpului de potențial specifică valului
de căldură este instalată.
În cazul situațiilor dinamice cu advecție
Pe componentă sudică sau sud-vestică,
La nivelul României domină încă
anomaliile negative de geopotențial.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

GPH 500 dam – în timpul manifestării

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

În timpul manifestării valurilor de
căldură, indiferent de tipul lor,
Regiunea României este situată
într-o puternică anomalie pozitivă
de geopotențial.

D. Circulație sudică

În situațiile anticiclonale de vară
anomalia pozitivă este centrată
chiar pe teritoriul Românieie,
în cele dinamice de vară (AD)
anomalia este centrată la est de România,
iar pe circulație vestică în pen. Balcanică.

E. Circulație vestică

GPH 500 dam – 4 zile de la încheiere

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

După manifestarea valurilor de căldură
anomaliile de geopotențial se reduc.
În general, în valurile de căldură de
natură dinamică România intră într-o
regiune cu anomalii negative,
în timp ce în cele antiticlonale anomaliile
pozitive se mențin.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

SLP– 7 zile în avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

În situațiile dinamice (AD) domină
la nivel continental anomaliile negative,
în timp timp ce în cazul situațiilor
antiticlonale (BC) dominante sunt
anomaliile ușor pozitive.
Valurile de căldură pe circulație vestică
au deja modelul de distribuție a
anomaliilor instalat.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

SLP– 3 zile în avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Distribuția presiunii se apropie foarte
mult de cea tipică instalării
valurilor de căldură.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

SLP– în desfășurare

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Situașiile dinamice de tip AD se
caracterizează printr-o anomalie
negativă de presiune centrată pe
vestul și nord-vestul continentului,
principalul factor ce controlează
Intensitatea advecției de aer tropical
în sud-estul Europei.
În cazul situațiilor anticiclonale
specifice semestrului cald domină
la nivelul României anomaliile slab pozitive.

D. Circulație sudică

Pe circulațiile vestice aranjarea nord-sud a
anomaliilor este foarte clară, dinamica fiind
asigurată de o anomalie bilaterală.
.

E. Circulație vestică

SLP– după 4 zile

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Anomaliile se reduc mult ca intensitate.
Spațiul mediteranean este invadat de
anomalii negative de presiune atmosferică,
în timp ce nordul și nord-estul Europei
sunt dominate de anomalii pozitive.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

850 hPa dam – 7 zile avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Anomaliile de temperatură la nivelul
de 850 hPa dam sunt foarte reduse
(max. ±3°C) cu 7 zile înainte de instalarea
valului de căldură.
În majoritatea cazurilor persistă anomaliile
pozitive, ceea ce indică faptul că
valurile de căldură se instalează pe
fondul unor temperaturi deja ridicate.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

850 hPa dam – 3 zile avans

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Anomaliile de temperatură la nivelul
de 850 hPa se mențin reduse.
Doar în cazul valurilor de căldură
produse în condiții anticiclonale este
Instalată o animalie termică pozitivă
centrată la nord de România.

D. Circulație sudică

E. Circulație vestică

850 hPa dam – în desfășurare

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

Anomaliile de temperatură la nivelul
de 850 hPa sunt centrate pe regiunea
României.
În cazul situatiilor de cuplaj baric
anomalia termică pozitivă de la
nivelul României este asociată cu o
anomalie termică negativă
în vestul continentului.

D. Circulație sudică

Pe valurile de căldură produse pe
circulație vestică ocupă arealele cele
mai extinse acoperind cea mai mare parte
a continentului

E. Circulație vestică

850 hPa dam – 4 zile după încheiere

A. Circulație sud-vestică

D. Circulație sudică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

E. Circulație vestică

Fluxul transportor în timpul manifestării valurilor de căldură

A. Circulație sud-vestică

B. Talveg atlantic

C. Omega blocking

În situațiile dinamice cu advecție sudică
iese în evidență foarte clar fluxul
transportor pe componentă sudică
extins peste România din nordul Africii
până în centrul Rusiei europene.
Acesta este compensat de un flux polar
în nord-vestul continentului.
În situațiile dinamice cu advecție vestică
iese în evidență fluxul transportor
cu alimentare subtropicală, acesta fiind
axat pe nordul câmpiei Germano-Polone.

D. Circulație sudică

Situațiile anticiclonale nu prezintă
o componentă advectivă evidentă.

E. Circulație vestică

RELAȚIA DINTRE DIVERȘI INDICI CLIMATICI ȘI VALURILE DE CĂLDURĂ ÎN ROMÂNIA
NAO

AO

PNA

UV

MJO

Sunspot

Florida transport

Media
multianuală

-0,10

-0,09

0,08

0,27

0,00

63,77

31,87

A. Circul. Sudvestică

-0,16

0,10

-0,13

0,27

0,27

50,45

30,24

B. Omega
Blocking

0,11

0,11

-0,05

0,28

0,12

55,08

30,54

C. Talveg
Atlantic

-0,08

0,15

-0,14

0,27

-0,12

66,44

32,13

D. Circulație
sudică

-0,07

-0,32

0,07

0,27

-0,04

72,76

32,04

E. Circulație
vestică

0,28

0,79

-0,07

0,27

0,11

32,16

32,15

1. Valurile de căldură pe circulație vestică se produc pe faza pozitivă a NAO(AO similar).
2. Valurile de căldură pe cuplaj baric ar putea avea o legătură cu mecanismele dinamice
din regiunea tropicală.
3. Cu excepția valurilor de căldură pe circulație sudică, în mod curios și demn de investigat,
valurile de căldură se produc în condiții de activitate solară redusă. Dată fiind relația cunoscută
dintre NAO și activitatea solară, asocierea valurilor de căldură cu un nr redus de pete solare
necesită investigații ulterioare.
4. Mai toți acești indici trebuie analizați prin corelații inerțiale(valorea indicelui cu 3,7, 10 zile
înainte de instalarea valului de căldură.
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