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Introducere

Standardizarea prevede transformarea datelor iniţiale cu scopul ca acestea să devină 
comparative între două sau mai multe distribuţii empirice sau între o distribuţie empirică 
şi una teoretică, indiferent  de ordinul de mărime, dispersie sau unităţi de măsură.

Standardizarea combină două operaţiuni: centrarea şi reducţia. Centrarea valorilor 
unui şir constă în înlocuirea variabilelor originale cu abaterile acestora de la valoarea 
de referinţă: mediana, media sau o valoare oarecare, considerată semni cativă în 
analiza statistică. Astfel, centrarea, ca prima etapă a standardizării, presupune centrarea 
valorilor în raport cu media aritmetică. Reducţia, cea de-a doua operaţiune, prevede 
împărţirea valorilor variabilelor la abaterea standard şi în ultima etapă a standardizării 
se aplică variabilei centrate [1]. 

Astfel, valorile standardizate exprimă abaterile valorilor variabilei originale de la 
media lor aritmetică, abateri care sunt măsurate în număr de abateri standard. 

Aspectul teoretic al standardizării indicilor  agroclimatici constă în  evidenţierea 
gradului de ariditate a condiţiilor agroclimatice, ceea ce este important în evaluarea 
corectă a potenţialului agroclimatic. Deoarece teritoriul Republicii Moldova este 
situat în zona cu umiditate insu cientă, în concepţia noastră, utilizarea unor noi indici 
standardizaţi în evaluarea resurselor de umezeală  prezintă un interes deosebit.

Materiale şi metode de cercetare

La etapa actuală este cunoscută o serie de lucrări privind evaluarea gradului de 
ariditate a unui teritoriu. Un interes aparte prezintă Indicele Standardizat al Precipitaţiilor 
(SPI, Standardized Precipitation Index) formulat de Mc.Kee şi al. [2]. Acesta reprezintă 
echivalentul anomaliei standardizate a variabilei aleatorii de la normă:

SPI = (x
i 
– x)/σ,

(unde x
i 
şi x reprezintă valoarea meteorologică factologică şi respectiv a normei 

climatice, σ - devierea standard), primim repartiţia normală standard cu media zero şi a 
dispersiei echivalentă cu unitatea. Pentru repartiţia normală a valorilor, acest parametru 
reprezintă nu altceva decât unitatea devierii standard. De aceea indicele standardizat 
poate   privit ca numărul devierilor standard care re ectă cît de mult valorile factologice 
se deosebesc de valoarea medie multianuală calculată pentru o perioadă îndelungată de 
timp (de obicei 30 ani). Evaluările propuse au la bază sumele precipitaţiilor lunare şi 
anuale pentru perioada 1960-2005 colectate la cele 17 staţiuni meteorologice de pe 
lângă Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
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La standardizarea sumelor precipitaţiilor atmosferice în condiţiile Republicii 
Moldova s-a ţinut cont de concordarea acestora cu curba teoretică Birnbaum-
Saunders. 

Rezultate şi discuţii

Valorile Indicelui Standardizat al Precipitaţiilor (SPI) în limitele 0.99 < SPI <-0.99 
indică că condiţiile de umezeală sunt aproape de normă. Când evaluarea SPI atinge 
mărimea de -1.0 şi 1,0 - se stabilesc condiţii anomale în regimul de umiditate. Pe 
măsura micşorării valorilor indicilor standardizaţi creşte gradul de ariditate a climei în 
regiune (tab.1).

Tabelul 1. Evaluarea resurselor de umezeală conform Indicelui Standardizat al 
Precipitaţiilor (SPI)

Cali cativele valorice  SPI= (xi – x) / s Cali cativele calitative

≤ 2.0 Extrem  de  umed

1.5 .... 1.99 Foarte  umed

1.0 .... 1.49 Moderat  umed

-0.99  + 0.99 În limitele normei climatice

-1.0 .... -1.49 Moderat  uscat (secetă moderată)

-1.5.... -1.99 Foarte  uscat (secetă severă)

і -2.0 Extrem de uscat (secetă extremă)

Actualmente acest indice este pe larg utilizat în sud-estul Europei, unde regimul de 
umiditate în condiţiile schimbărilor globale ale climei devine limitat. În Centrul Sud-
Est European de Management al Secetei (DMCSEE, Drought Management Centre for 
Southeastern Europe), începând cu anul 1986 a fost creată o bază (on line) informaţională 
de date [3] privind valorile SPI, care permite evaluarea gradului de intensitate şi 
repartiţia spaţială a fenomenului de secetă  în regiune. Această bază informaţională este 
pe larg utilizată în elaborarea hărţilor digitale  pentru diferite intervale de timp. Cele din 
urmă, servesc ca punct de referinţă în analiza modelelor regionale întocmite pe datele 
multianuale obţinute în urma observaţiilor instrumentale.

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova sezonul 
de vară a anului 2007 a fost foarte cald şi secetos. Temperatura medie a aerului pentru 
acest anotimp  a variat de la 21,0 pînă la 24,7ºС,  ind cu 2,4-3,8ºС mai ridicată faţă 
de normă şi pe o mare parte a teritoriului republicii aceste anomalii s-au semnalat 
pentru prima dată în perioada de observaţii instrumentale. Cea mai caldă a fost luna 
iulie. Temperatura medie a aerului (24,0-26,0ºС) a depăşit norma cu 4-5ºС, ceea ce de 
asemenea se înregistrează pentru prima dată în perioada de observaţii instrumentale. 
Numărul total al zilelor neîntrerupte fără precipitaţii a fost de 20-40 zile, ceea ce 
constituie în medie  o dată în 20 ani [4]. 

Potrivit valorilor Indicelui Standardizat al Precipitaţiilor din luna iulie 2007, cea 
mai mare parte din sud-estul continentului european a fost afectat de secetă ( g.1), 
inclusiv şi teritoriul Republicii Moldova. Modelarea cartogra că a acestui indice în baza 
datelor observate la cele 17 staţiuni meteorologice din republică permite concretizarea 
arealelor de repartiţie la nivel regional precum şi intensitatea valorilor acestuia ( g.2). 
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Fig.1.   Repartiţia spaţială a SPI în luna iulie ( 2007) în Sud - Estul Europei. 
Sursa: Centrul Sud-Est European de Management al Secetei.

Fig.2. Modelarea cartogra că a  SPI în iulie, 2007 pe teritoriul  Republicii Moldova.



160

Modelările cartogra ce a datelor regionale standardizate sunt extrem de necesare, 
deoarece acestea pot explica manifestarea secetei în dependenţă de caracterul local 
orogra c al teritoriului şi de speci cul circulaţiei atmosferice. Cu atît mai mult, că 
deseori  in uenţa bazinului Mării Negre poate atenua intensitatea secetei în sudul 
republicii, în timp ce în aceiaşi perioadă de timp, în partea de nord ea se poate manifesta 
ca severă. Astfel, situaţia sinoptică din 4 iunie 2007 generată de masele de aer venite 
din bazinul Mării Negre au contribuit la căderea precipitaţiilor atmosferice abundente 
(78 mm) în  sud-estul republicii. Pe fondul unei perioade secetoase îndelungate, aceste 
averse au depăşit norma climatică lunară din regiune (73 mm).  Aceste elaborări 
obţinute în baza datelor regionale îşi găsesc con rmare şi prin hărţile digitale întocmite 
de Centrul Sud-Est European de Management a Secetei ( g.3a,b,c).  

b c
Fig.3.  Indicele Standardizat al Precipitaţiilor (a, b) a lunii iunie  şi precipitaţiile 

abundente din 4 iunie  2007 (c).
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În concluzie constatăm, că standardizarea informaţiei climatice, indiferent de 
ordinul de mărime, dispersie sau unităţi de măsură scoate în evidenţă gradul de abatere 
de la normă a diferitor indici ce caracterizează resursele agroclimatice, iar rezultatele 
obţinute prezintă un interes deosebit în vederea luării deciziilor privind atenuarea 
manifestării fenomenelor meteorologice nefavorabile, inclusiv şi a secetelor.
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Introducere

Substanţele nutritive şi toxice sunt cele mai importante în procesele funcţionării 
ecosistemelor acvatice, mai cu seamă în condiţiile transformării lor antropice. Din 
acest considerent, cercetarea evoluţiei şi in uenţei acestor substanţe asupra grupelor 
dominante de hidrobionţi are o importanţă incontestabilă în soluţionarea problemelor 
de valori care raţională a apelor de suprafaţă în condiţiile de intensi care a acţiunii 
antropice [7, 6].

Una din sarcinile prioritare ale hidrobiologiei constă şi în studierea potenţialului de 
stabilitate a ecosistemelor [5]. Stabilitatea ecosistemelor acvatice dulcicole depinde, 
în mare măsură, de calitatea apei şi funcţionarea normală a speciilor, care exercită o 
mare in uenţă asupra formării calităţii ei. Prin urmare, studierea impactului asupra 
acestor specii şi a limitelor lor de adaptare la condiţiile variabile de mediu va contribui 
la rezolvarea problemei menţinerii stabilităţii ecosistemelor şi, de asemenea, la 
determinarea rolului unor specii concrete în procesele de autoepurare a ecosistemelor 
acvatice.

Zooplanctonul  joacă un rol important în circuitul materiei şi  uxul de energie în 
ecosistemele acvatice  ind o verigă intermediară între producătorii şi consumatorii. 
Reacţia promptă la deviaţia factorilor ecologici, cât şi ciclul scurt de reproducere permit 
a utiliza zooplanctonul ca biomonitor sensibil al stării ecosistemelor acvatice.

O bună parte din poluanţii actuali ce pătrund în bazinele acvatice sunt de origine 
organică şi anorganică. Aşadar, se impune un studiu al valorilor şi dinamicii acestor 
indici în ecosistemele acvatice de diferit tip.


