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DEPUNERILE DE GHEA  DIN MUN II BIHOR-
VL DEASA I IMPACTUL LOR ASUPRA MEDIULUI 

ÎNCONJUR TOR

GH. M H RA, O. GACEU 

ABSTRACT. – The Ice Deposits of Bihor-Vl deasa Apuseni Mountains and 
Their Impact on the Environment. The ice deposits represent a climatic risk 
phenomenon with a negative impact on the different economic branches: 
transportation, agriculture, forestry, fruit growing, grazing etc. In the present paper 
we analyzed the main parameters characteristic for the ice deposits of the Bihor-
Vl deasa Apuseni Mountains, on the basis of the observation data of 1961-2000 
from 11 weather stations situated both in the mountain area and its periphery. It 
has come out that it present a distribution in terms of altitude, the highest 
frequency, duration, weight and diameter being registered in the mountainous high 
region. We highlighted the main prevention methods of the ice deposits negative 
effects on the environment. 

1. Introducere 

Depunerile de ghea  constituie un fenomen climatic de risc cu impact 
negativ asupra diferitelor sectoare economice (transporturi, agricultur , silvicultur ,
pomicultur , p unat etc.). De asemenea, ghea a depus  pe conductorii aerieni 
impune pilonilor, izolatorilor i mai ales conductorilor aerieni o suprasarcin  care 
determin  torsionarea i vibrarea lor, soldat  în multe cazuri cu ruperea 
conductorilor. 

Depunerile pot fi simple, când rezult  dintr-un singur tip de depunere 
(brum , chiciur , polei, m z riche, lapovi , z pad  umed ), sau complexe, când 
rezult  dintr-o combina ie de depuneri succesive i suprapuse. 

Dac  pentru sectorul agricol, pomicol i silvic are impact orice depunere de 
ghea , pentru re elele de cabluri aeriene de transport, impactul este determinat 
numai de depunerile masive, caracterizate prin durat i greutate mare. 

Efectele negative produse diferitelor sectoare economice, impun studierea 
depunerilor de ghea  sub toate aspectele, în vederea determin rii sau chiar a 
elimin rii efectelor pe care le-ar putea produce. 

2. Principalii parametri care caracterizeaz  depunerile de ghea

Depunerile de ghea  sunt influen ate sub aspect morfologic i morfometric 
de condi iile meteorologice în care se formeaz , astfel încât, o depunere de ghea
este definit  de numero i parametri. 
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Durata medie a primei i ultimei depuneri de ghea , precum i ceilal i
parametri care caracterizeaz  depunerile de ghea  prezint  o reparti ie inegal  în 
timp i spa iu, datorit  variet ii condi iilor geografice a Mun ilor Bihor-Vl deasa. 

Astfel, în regiunile situate la baza mun ilor, prima depunere de ghea  se 
produce ca dat  medie în a doua jum tate a lunii noiembrie (19-21.XI la Huedin, 
Borod, Turda) sau în prima jum tate a lunii decembrie (5-17.XII la Holod, tei, 
Gurahon ). Odat  cu cre terea altitudinii, primele depuneri de ghea  apar, în 
medie, în prima decad  a lunii noiembrie (B i oara 6.XI), iar pe cele mai înalte 
culmi se produc cu una sau dou  luni mai devreme, în jurul datei de 8-10.X la 
Vl deasa Vârf i Vl deasa Caban  (Tabelul 1). 

Ultima depunere de ghea  se formeaz  pe cea mai mare parte a versantului 
vestic al Mun ilor Bihor-Vl deasa în prima decad  a lunii februarie (8-11.II la 
Huedin, Borod, Holod, tei), dar, odat  cu cre terea în l imii, durata medie de 
producere a ultimei depuneri de ghea  întârzie de la 14.IV la Bistra-Câmpeni, la 
5.VI pe cele mai înalte culmi (Tabelul 1). 

Tabel nr. 1.  Datele extreme de apari ie i dispari ie a depunerilor de ghea i
intervalul favorabil depunerilor de ghea

Durata Durata 
primei ultimei primei ultimei Sta ia

depuneri 

Intervalul  mediu 
anual favorabil 

depunerilor 
de ghea depuneri 

Huedin  (560 m) 21.11 10.02 81 03.11 09.03 
Borod  (333 m) 21.11 08.02 78 29.10 24.02 
Holod (163 m) 05.12 10.02 67 09.11 23.03 

tei (278 m) 10.12 11.02 63 22.11 27.02 
Gurahon  (177 m) 17.12 20.02 65 28.11 20.03 
Vl deasa Vârf  (1830 m) 08.10 05.06 240 27.08 09.07 
Vl deasa Caban   (1404 m) 10.10 13.02 126 08.11 11.04 
Bistra-Câmpeni (591 m) 11.12 14.04 128 13.11 19.03 
B i oara (1360 m) 06.11 08.04 153 14.11 26.04 
Turda (427 m) 19.11 28.01 70 01.11 28.02 

Intervalul mediu anual favorabil depunerilor de ghea  este dat de num rul
de zile cuprins între data medie a primei depuneri i data medie a ultimei depuneri 
de ghea . În cadrul Mun ilor Bihor-Vl deasa, acesta variaz  între 60-80 zile în 
regiunile joase, 120-150 zile la altitudini medii i ajunge la 240 zile pe cele mai 
mari în l imi (Tabelul 1). 

Data extrem  a primei i ultimei depuneri de ghea  este determinat  de 
intensitatea i durata sta ion rii maselor de aer rece, în func ie de care depunerile 
de ghea  pot s  apar  mult mai devreme i s  dispar  mult mai târziu decât datele 
medii men ionate. Astfel, cea mai timpurie, respectiv cea mai târzie depunere de 
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ghea , poate s  apar  cu trei-patru s pt mâni mai devreme sau mai târziu decât 
datele medii de producere a acestor fenomene, atunci când exist  condi ii
favorabile producerii depunerilor de ghea  (Tabelul 1). 

Num rul mediu lunar i anual de zile cu depuneri de ghea  este dependent 
de circula ia general  a atmosferei. Astfel, depunerile de ghea  nu se formeaz  în 
fiecare an i cu atât mai pu in în fiecare lun  de iarn . Pe teritoriul Mun ilor Bihor-
Vl deasa, num rul mediu lunar de zile cu polei variaz  între 0,1 i 0,6 în regiunile 
joase i ajunge la 1 – 1,7 pe cele mai mari în l imi, iar num rul maxim lunar este 
cuprins între 1 i 6 zile la baz i ajunge la 29 zile la Vl deasa Vârf (Fig.1). 

Fig. 1. Num rul mediu i maxim lunar de zile cu polei 

Num rul maxim anual de zile cu polei (Fig.2) oscileaz  între 3-6 zile la 
periferia mun ilor i ajunge la 52 zile pe cele mai mari în l imi (Vl deasa Vârf). 
Poleiul depus împieteaz  circula ia rutier i produce uneori deteriorarea ramurilor 
copacilor.

Chiciura tare este un alt fenomen de risc climatic care apare mult mai 
frecvent decât poleiul. Num rul mediu lunar de zile este cuprins între 0,1 i 2,4 în 
regiunile joase i ajunge la 15-18 zile pe cele mai mari în l imi. Num rul maxim 
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lunar se înregistreaz  tot la Vl deasa Vârf, 31 zile, în timp ce în regiunile joase 
atinge 14 i chiar 22 zile la tei (Fig.3). 

Fig. 2. Num rul mediu (m) i maxim (M) anual de zile cu polei 

Fig. 3. Num rul mediu i maxim lunar de zile cu chiciur  tare 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. I
V,
Nr
. 2
/ 2
00
5

Riscuri naturale 

85

Num rul mediu anual de zile cu chiciur  tare ajunge la 4-5 zile în regiunile 
periferice i dep e te 100 zile la Vl deasa Vârf, iar num rul maxim cre te
propor ional cu altitudinea, de la 10-22 zile cât se înregistreaz  la baza mun ilor, 
pân  la 164 zile la Vl deasa Vârf (Fig. 4). 

Fig. 4. Num rul mediu i maxim anual de zile cu chiciur  tare 

Durata depunerilor de ghea  influen eaz  gradul de periculozitate 
pentru conductorii aerieni, în sensul c  periculozitatea cre te propor ional cu durata 
depunerii, respectiv cu cât men inerea ghe ii pe conductori este mai mare, cu atât i
efectele negative sunt mai mari. În practic  intereseaz  în mod deosebit durata 
maxim  a unui caz de depunere i durata maxim  a tuturor cazurilor dintr-o lun .
 Durata maxim  a unui caz de depunere de ghea  a atins 390 ore la Vl deasa 
Vârf i a dep it 100 ore la sta iile situate în depresiunile de la baza Mun ilor Bihor i
Vl deasa. Cele mai reduse durate maxime ale depunerilor de ghea  s-au înregistrat 
la sta iile Stâna de Vale (79,3 ore), B i oara (46,8 ore) i Bistra-Câmpeni (12,4 ore), 
datorit  condi iilor locale mai pu in favorabile (Tabelul 2). 
 Durata maxim  a tuturor cazurilor de depuneri dintr-o lun  p streaz
acelea i caracteristici, respectiv a cumulat 645,7 ore la Vl deasa Vârf, peste 150 
ore la sta iile aflate la baza mun ilor i sub 50 ore la Stâna de Vale (42,8), B i oara
(46,8) i 32,7 ore la Bistra-Câmpeni (Fig.4, Tabelul 2). 
 De asemenea, interesant de cunoscut este i durata maxim  a cre terii 
depunerilor, care la Vl deasa a atins 459,9 ore în ianuarie 1986, 160 ore la Huedin 
în decembrie 1972, 83,3 ore la Gurahon  în ianuarie 1982 i 20-60 ore la celelalte 
sta ii (Tabelul 2). 
 Diametrul maxim al depunerilor de ghea  este influen at de condi iile
genetice ale depunerii i are valori cuprinse între 30 i 80 mm, cel mai mare 
diametru al unei depuneri de ghea  s-a m surat la Vl deasa Vârf, 371 mm, în 
decembrie 1971, iar cel mai mic diametru maxim s-a înregistrat la Bistra-Câmpeni, 
13 mm în decembrie 1977 i Stâna de Vale, 16 mm în noiembrie-decembrie 1983 
(Tabelul 2). 
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Tabel nr. 2. Durata, diametrul maxim i greutatea maxim  a depunerilor de ghea

Durata maxim  a depunerilor de ghea  (ore) 
Sta ia Durata maxim

a unui caz 

Durata maxim
a tuturor 
cazurilor

Durata
cre terii 

depunerilor 

Diametrul 
maxim 
(mm) 

Greutatea
maxim

(g) 
Vl deasa Vârf 390; XII 1986 645,7; I 1976 459,9; I 1986 371; XII 1971 5472; II 1982 
Vl deasa Caban  165,3 ; I 1992 165,3; I 1992 60,1; II 1984 50; II 1984 120; I 1985 
B i oara 46,8; XI 1972 76,8; XI 1972 45,6; XI 1972 80; III 1984 256; II 1974 
Stâna de Vale 79,3; XI 1983 42,8; XI 1983 37; XI 1983 16; XII 1983 48; XI 1983 
Bistra-Câmpeni 12,4; XII 1977 32,7; XII 1975 19,8; XII 1975 13; XII 1977 16; XII 1978 
Huedin 128; XI 1982 215,6; I 1989 160; XII 1972 43; I 1969 64; I 1974 
Borod 123; I 1973 141; I 1973 45,3; I 1990 35; I 1975 78,5; I 1990 

tei 114; XII 1977 156; XII 1977 53,8; XII 1986 30; XII 1986 24; XII 1992 
Gurahon  129,1; I 1982 167,5; I 1982 83,3; I 1982 76; II 1965 64; XII 1968 

 Greutatea maxim  a depunerilor de ghea  constituie cel mai important 
parametru, deoarece, al turi de durata depunerii, determin  cele mai mari pagube. 
Întrucât cele mai favorabile condi ii de formare a depunerilor de ghea  se întâlnesc 
în regiunile montane înalte (umezeala ridicat  a aerului, cea a frecvent , dens i
persistent , temperaturi negative, nebulozitate mare, vânturi umede din vest i sud-
vest cu viteze de pân  la 10 m/s), greutatea maxim  a acestora i riscul ruperii 
re elelor aeriene de cabluri care traverseaz  mun ii este mai mare tot aici. Astfel, la 
Vl deasa Vârf în februarie 1982 s-a înregistrat cea mai mare greutate a unei 
depuneri de ghea , 5472 g/1 m lungime de cablu, adic  aproape 5,5 kg/1 m cablu. 
Odat  cu reducerea altitudinii, greutatea maxim  a depunerilor de ghea  scade la 
Vl deasa, excep ie face doar Vl deasa Caban  (120 g/m) i B i oara (256 g/m), 
unde se înregistreaz  valori mai mari, dar care, totu i, nu constituie un risc major 
pentru mediul înconjur tor i pentru economia na ional .

3. Aspectele fenomenului de risc climatic determinate de 
depunerile de ghea

 Depunerile de ghea  constituie fenomene climatice de risc atât când se 
produc pe sol (îngreuneaz i chiar împiedic  desf urarea transporturilor), cât i în 
aer (suprasolicit  cablurile i crengile arborilor care se pot rupe), prin: 

- greutatea mare a depunerii; 
- durata mare de men inere a stratului depus; 
- temperaturile negative care le condi ioneaz i care ac ioneaz  asupra 

vegeta iei provocând înghe area sucului celular i distrugând esuturile
vegetale;

- diametrul mic al depunerii, atunci când aceasta are densitate mare, 
stagneaz  un timp mai îndelungat pe cabluri i este înso it de viteze mari 
ale vântului; 
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- depunerile complexe a c ror densitate i implicit greutate este mai mare ca 
urmare a tas rii mecanice exercitate de straturile superioare i de presiunea 
vântului.

 Astfel, în cadrul Mun ilor Bihor-Vl deasa datorit  depunerilor de ghea i
de z pad , asociate cu producerea viscolului s-au semnalat numeroase cazuri în 
care s-au rupt crengile arborilor i chiar arborii din r d cini. Din p cate îns , în 
statisticile silvicultorilor nu exist  o prezentare clar  privind ponderea depunerilor 
de ghea , dar se tie c  cele mai mari pagube le provoac  depunerile de z pad i
viscolul, a a cum s-a întâmplat cel mai recent în ianuarie-februarie 2003, când pe 
teritoriul Direc iei Silvice Bihor, urmare a acestor fenomene a c zut la p mânt
69.000 m3 mas  lemnoas  din care 57.700 m3 în arealul Ocolului Silvic Dobre ti.
 Ariile cele mai vulnerabile la depunerile de ghea  din Mun ii Bihor-
Vl deasa sunt culmile cele mai înalte dar i depresiunile i culoarele de vale, 
versan ii sudici i vestici mai expu i vânturilor umede, suprafe ele din apropierea 
cascadelor i a izvoarelor arteziene unde exist  cele mai favorabile condi ii pentru 
geneza depunerilor de ghea .
 Studiile efectuate pân  acum au eviden iat un num r foarte mare de avarii 
i incidente pe liniile electrice, 25% fiind cauzate de depunerile de ghea i de 

vânt. Din p cate nici în statisticile de exploatare ale energeticienilor nu exist  o 
defalcare explicit  privind ponderea viscolului f r  depuneri, dar se tie c  din 
num rul total de avarii partea principal  revine fie intensific rilor de vânt care 
afecteaz  conductoarele cu depuneri, fie apari iei simultane a viscolului cu polei i
z pad  înghe at .
 În cadrul Mun ilor Bihor-Vl deasa cele mai expuse instala ii sunt liniile 
electrice aeriene B i a - Avram Iancu de 20 kV i Ale d - Suplacu de Barc u de 
110 kV (în regiunea inteu). Astfel, pe LEA B i a – Avram Iancu, în anul 1977, 
datorit  depunerilor de ghea  s-a rupt firul de gard , au fost smulse conductoarele 
din cleme i au fost blocate suporturile ceramice (care în mod normal se balanseaz
sub influen a vântului i a depunerilor de ghea ), m rind riscul ruperii cablurilor. 
De asemenea, pe LEA Ale d – Suplacu de Barc u tot datorit  depunerilor masive 
de ghea , în iarna anului 1976, în timpul construirii liniei respective, a avut loc 
contorsionarea stâlpului nr. 80. 
 Aceste fapte eviden iaz  necesitatea unei analize serioase i aprofundate a 
fenomenului i luarea unor m suri corespunz toare de combatere a efectelor 
depunerilor de ghea  asupra mediului înconjur tor, care constau în: 

- proiectarea liniilor electrice aeriene pentru sarcini maxime (vânt maxim, 
depuneri maxime) pe baza datelor de observa ie meteorologic  privind 
depunerile de ghea i caracteristicile vântului;

- alegerea traseului liniilor electrice aeriene, astfel încât s  evite regiunile 
favorabile form rii chiciurei i vânturilor puternice, exploatând avantajele 
oferite de teren, respectiv evitarea pantelor i coastelor dispuse 
perpendicular pe direc ia maselor de aer umede (de origine maritim ), 
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deoarece pe pant , curen ii de aer se accelereaz  m rind pericolul 
depunerilor;

- instalarea avertizoarelor de chiciur  concepute pentru a alarma atât la 
dep irea greut ii admise a conductorului acoperit cu ghea , cât i la 
cre terea inadmisibil  a sarcinii ca urmare a depunerilor de chiciur i a 
intensific rilor de vânt;

- înc lzirea preventiv  a conductorilor prin asigurarea unei circula ii de 
putere care împiedic  r cirea acestora sub 0 0C;

- topirea ghe ii formate pe conductoarele liniilor prin deschiciurare;
- stabilirea zonelor de depuneri i întocmirea unor h r i am nun ite ar fi de 

un real folos pentru proiectarea traseelor viitoarelor linii electrice aeriene i
pentru stabilirea momentului oportun de aplicare a metodelor de prevenire 
i deschiciurare;

- popularea zonei cu molizi columnari (Picea columnaris), care au ramurile 
orientate în jos, acumuleaz  cantit i mai mici de z pad i ghea , deci nu 
le afecteaz  coronamentul;

- între inerea corespunz toare a c ilor de acces în mun i (împr tierea de 
nisip, sare etc.).
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