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REPARTI IA ÎN SPA IU A INDICATORILOR DE 
CALITATE PE PRINCIPALELE RÂURI DIN BAZINUL 

TÂRNAVEI I RISCURILE INDUSE 

MELINDA VIGH, G.  PANDI 

ABSTRACT. - The spatial repartition of the water quality indicators in the 
Târnava basin’s rivers and their induced risks. The analysis of the water 
quality indicators was a direct result of the investigations and interpretation of the 
collected from the field expeditions. The induced risks can be natural, social and 
economical. Spatiality was determined according to the monitored elements in the 
control sections over the entire length of the main rivers from Târnava basin. The 
multitude of monitored elements and indicators were grouped in three categories, 
which refer to: the oxygen content, the degree of mineralization, specific and toxic 
elements. All the resulted indicators were compared with the highest admitted 
concentrations that correspond with the nationally established quality categories 
and normatives relevant for the surface running waters. The principle watercourses 
fit in the first and second categories of quality. 

 1. Introducere 

Calitatea apei unui râu depinde de zona geografic  în care se desf oar
bazinul de recep ie al acestuia. Reparti ia spa ial  a calit ii apelor este influen at
de prezen a i varia ia factorilor naturali i antropici. Influen a factorilor antropici 
se resimte în primul rând prin reparti ia spa ial  a surselor de poluare punctiforme 
i varia ia temporal  a devers rilor de ape uzate. La rândul lor factorii naturali 

joac  un rol important în modificarea calit ii apei, prin reparti ia i alternan a lor 
spa ial .
 Analiza în profil longitudinal a unui râu din punct de vedere a modific rii 
calit ii acestuia în general, dar i sub aspectul eviden ierii particularit ilor 
exprimate prin categoriile de calitate ale apelor, impuse de standardele în vigoare, 
necesit  cunoa terea i studierea am nun it  a ambelor grupe de factori. Arsenalul 
analizei de calitate cuprinde: num rul i distribu ia surselor de poluare i al 
sec iunilor de control, efectuarea m sur torilor, determinarea concentra iei
poluan ilor, gruparea indicatorilor, compararea cu concentra iile maxime admisibile 
(CMA) în vigoare, categorisirea în clase de calitate, stabilirea de tronsoane de râu în 
func ie de calitate. Rezult  în final starea de calitate general  a râului. 

Reparti ia în spa iu a indicatorilor de calitate a fost f cut  pe baza 
prelucr rii i interpret rii datelor lunare i anuale, rezultate în urma campaniilor de 
recoltare a probelor în perioada 1995-2002.  
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Indicatorii de calitate au fost urm ri i analitic, punctual la 11 sec iuni de 
control, dar i longitudinal de-a lungul cursurile principale de râu ale bazinului 
hidrografic. Pe Târnava Mare exist  cinci sec iuni de control la: Zetea, amonte 
Cristuru Secuiesc, Vân tori, amonte Media i amonte Blaj. De-a lungul Târnavei 
Mici sunt în irate tot cinci sec iuni de control, ele fiind în ordine: S r eni, 
B l u eri, amonte Târn veni, Cr ie ti i Petrisat. Dup  confluen , pe râul Târnava, 
este o singur  sec iune de control i anume la Mihal .

2. Riscurile induse de poluarea râurilor 

Indicatorii de calitate ai apei râurilor exprim  gradul de înc rcare cu 
substan e dizolvate i în suspensie, care modific  starea natural  a sursei. Aceste 
substan e, cu efecte de degradare a calit ii apei, se datoreaz  activit ii umane.  

În trecutul nu prea îndep rtat un subiect de controvers  a constituit 
no iunea de „poluare natural ”. Desigur exist  procese în natur  care pot modifica 
temporar i spa ial parametrii obi nui i ai apei râurilor. De obicei îns  apa î i
recap t  propriet ile i calit ile ini iale datorit  fenomenului de autoepurare. 
Legisla ia Uniunii Europene precizeaz , de exemplu, c  elementele de calitate 
fizic i chimic  referitoare la salinitate, care reprezint  substan e de origine 
natural , nu indic  poluare. Acest punct de vedere tran eaz  discu iile, uneori 
contradictorii, referitoare la existen a polu rii naturale. 

În consecin  poluarea apei râurilor este atributul exclusiv a activit ii
umane. Riscurile induse acoper  o palet  mare de subsisteme ale mediului i se pot 
grupa în trei: 

-riscuri naturale: modific ri în structura i organizarea habitatelor naturale, 
degradarea peisajelor, dispari ia unor componente ale mediului natural; 

-riscuri sociale: distrugerea surselor de ap  potabil , restrângerea 
posibilit ilor de utilizare a apei pentru agrement; 

-riscuri economice: imposibilitatea utiliz rii resurselor de ap  în agricultur
i unele ramuri industriale. 

Aceste riscuri presupun probabilitatea de apari ie a fenomenelor de poluare 
i pagubele produse, care sunt direct propor ionale cu amploarea polu rii. În 

evaluarea riscului este necesar  utilizarea no iunii de calitate a apei, care se 
define te în func ie de dep irea unor praguri de înc rcare prestabilite. Calitatea 
apei depinde de sursa de poluare, de legit ile de propagare a poluantului în râu i
de modul de utilizare ulterioar  a resursei de ap  respective.  

Sursele de poluare în bazinul Târnavei se concentreaz  de-a lungul celor 
dou  râuri principale i prezint  o mare diversitate. Din aceast  cauz i poluan ii 
care ajung în emisari provoac  pagube multiple, cu consecin e diverse. Legit ile
propag rii sunt influen ate de debitul de ap , hidraulica scurgerii, tipul poluantului, 
procesele de dispersie, difuzie i dilu ie. În func ie de utilizarea resurselor de ap
sunt stabilite concentra iile maxime admisibile. Aceste valori limit  se definesc atât 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
I, N
r. 4
/ 2
00
7

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

168

pentru sursele de poluare, cât i pentru apa râului. În cazul râurilor un punct de 
vedere important, sus inut de Directivele UE, este asigurarea st rii de bun  calitate 
a apei, în primul rând din punctul de vedere al ecosistemelor autohtone.  

Riscurile se ierarhizeaz  în func ie de gradul de poluare i dimensiunea 
pagubelor poten iale. Este o ac iune foarte important  deoarece în func ie de ea se 
stabilesc priorit ile, se fundamenteaz  m surile i se iau deciziile.  

3. Aspecte teoretice 

Urm rirea indicatorilor de calitate se axeaz  pe analiza sintetic  a lor, atât 
în mod individual, cât i prin împ r irea indicatorilor în trei grupe, care se refer  la 
regimul de oxigen, gradul de mineralizare i substan ele toxice i specifice. În final 
rezult  starea general  de calitate, c reia apar ine sec iunea respectiv  sau sectorul 
de râu în cauz . La rândul lor fiecare dintre aceste grup ri pot fi clasate în trei 
categorii de calitate (I, II, III), la care se ad ug i categoria de ap  degradat .

Indicatorii urm ri i în bazinul hidrografic al Târnavei au fost compara i cu 
CMA corespunz toare fiec rei categorii de calitate stabilite în normativele pentru 
apele de suprafa  (STAS 4706/88). Pentru determinarea categoriilor de calitate 
corespunz toare fiec rei grupe de indicatori a fost utilizat  urm toarea formul :

 Ci medie / Ci
categ/n <1 

-unde:  Ci -concentra ia medie a unui indicator; 
Ci

categ -concentra ia indicatorului pentru categoria de calitate respectiv ;
n -num rul indicatorilor din grupa analizat .
Analiza spa ial  s-a f cut cu luarea în considerare a valorilor medii, 

maxime, minime, cât i a concentra iei ponderate cu debitul i a concentra iei
echivalente pentru debitul cu probabilitatea de producere de 95 %. Valorile sunt 
comparate cu limitele admisibile, în conformitate cu legisla ia.

 4. Evolu ia indicatorilor de calitate 

Analiza indicatorilor de calitate în sec iunile de control ale celor dou  râuri 
principale, Târnava Mare i Târnava Mic , i dup  confluen a lor, pe Târnava, se 
face pentru elementele cele mai reprezentative, care dep esc limitele admisibile 
sau au varia ii cu semnifica ie deosebit .

CBO5. Pe Târnava Mare patru din cele cinci valori caracteristice se 
situeaz  sub valoarea limit  de 5,0 mg/l. La Blaj, în sec iunea de închidere a 
Târnavei Mari, concentra ia echivalent  cu Q95% dep e te u or limita. Varia ia
celorlalte este aproape liniar , cu excep ia valorilor de la Zetea, care sunt mici. 
Maximele dep esc limita admisibil , exceptând zona izvoarelor i a confluen ei. 
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Valoarea maxim  este de 6,9 mg/l în sec iunea Vân tori, cu pu in sub limita 
categoriei a doua de calitate.

Pe Târnava Mic  situa ia este asem n toare, în sensul c  doar la maxime 
este dep it  limita de 5,0 mg/l. i aici evolu ia valorilor este relativ paralel , dar 
nu se mai reg sesc valorile mici din zona izvoarelor. Doar la Blaj se înregistreaz
coborârea valorii sub limita admis . Cea mai mare valoare (5,7 mg/l) a fost 
m surat  la B l u eri.

Pe Târnava compararea sec iunilor limitrofe arat  c  valorile caracteristice 
nu dep esc valoarea limit , cu excep ia concentra iei echivalente pentru Q95%.
Valorile mici se datoreaz  fenomenului de dilu ie. Valoarea foarte mare a 
concentra iei pentru Q95% de la Blaj (8,5 mg/l) se resimte i în sec iunea Mihal ,
astfel încât aici se înregistreaz  5,7 mg/l, fenomenul de dilu ie neavând efect.

CCOCr. Limitele pentru cele trei categorii de calitate sunt de 10 mg/l, 20 
mg/l, respectiv 30 mg/l. Concentra iile la acest indicator sunt foarte mari i limitele 
sunt dep ite în mod frecvent. Toate sec iunile prezint  probleme serioase, atât 
pentru concentra iile maxime, cât i pentru cele medii, i în unele cazuri chiar 
pentru minime. Aceste dep iri frecvente sunt determinate de insuficien a
oxigenului, de pu inele substan e oxidabile, de capacitatea redus  a descompunerii 
precum i de impurificarea apei cu suspensii, amoniac etc., care se datoreaz
diferitelor folosin e.
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Fig. 1.  Varia ia valorilor medii multianuale la CCOCr

Pe Târnava Mare doar la Zetea este o situa ie mai bun . Toate valorile 
caracteristice, cu excep ia minimelor, dep esc limita categoriei I-a. La Blaj chiar i
minima este mai mare (Fig. 1). Valorile medii i concentra iile ponderate cu debitul 
se situeaz  între limitele categoriilor a I-a i a II-a. Maximele sunt peste limita 
categoriei I-a la Zetea, a categoriei II la Cristuru Secuiesc i Media , a categoriei III 
la Vân tori i Blaj. Valoarea maxim  este de 35,8 mg/l la Vân tori. Valorile mari se 
datoreaz  industriilor de la Odorheiu Secuiesc, Sighi oara i Media .
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Târnava Mic  se prezint  asem n tor. Valorile minime i echivalente la 
Q95% se situeaz  sub limita categoriei I-a. Mediile i concentra iile ponderate cu 
debitul sunt între limitele categoriilor a I-a i a II-a. Maximele sunt doar la 
B l u eri sub limita categoriei II, iar în sectorul inferior al râului este dep it
limita categoriei III. Valoarea cea mai mare este de 39,0 mg/l la Cr ie ti, datorat
în primul rând zonei industriale din Târn veni.

Pe Târnava minimele sunt mai mari de limita categoriei I, mediile, 
concentra iile ponderate cu debitul i concentra iile echivalenta pentru Q95% sunt 
peste limita categoriei II, iar maxima dep e te limita categoriei III. Varia ia
valorilor caracteristice urm re te legit ile de pe cele dou  râuri componente. 

CCOMn. Are limita admis  stabilit  la 10 mg/l pentru categoria I i 15 mg/l 
pentru categoria II de calitate. În toate sec iunile de control maximele dep esc 
limita categoriei I. Valorile relativ mari se datoreaz  apelor menajere neepurate 
care ajung în râuri în cantit i însemnate. 

Pe Târnava Mare este de men ionat cre terea CCOMn la toate valorile 
caracteristice pentru sec iunea Blaj. Maximele se situeaz  peste valoarea limit  la 
toate sec iunile, excep ie fiind Zetea. Valoarea maxim  de la Vân tori (15,3 mg/l) 
se situeaz  cu pu in peste limita categoriei a II-a.  

Târnava Mic  prezint  varia ii nesemnificative de-a lungul râului. Toate 
maximele sunt peste limita categoriei a I-a, cea de la Cr ie ti (18,1 mg/l) dep ind
chiar limita categoriei II.  

Pe Târnava dep irea la maxime a limitei de la categoria I de calitate de la 
ultimele sec iuni ale celor dou  râuri confluente se transmite i dup  confluen .
Astfel valoarea înregistrat  la Mihal  este de 13,5 mg/l.  

Reziduul fix. Ridic  probleme doar pe Târnava Mic , în cazul 
concentra iilor maxime, la unele sec iuni. Aceasta se datoreaz  în principal 
z c mintelor de sare, din zona de izvoare, unde de fapt se înregistreaz  excesele. În 
toate sec iunile de control, concentra iile echivalente pentru Q95% au valori foarte 
mari, ceea ce ilustreaz i influen a negativ  a activit ilor umane. Concentra ia
limit  pentru prima categorie de calitate este la 750 mg/l, pentru a II-a la 1000 
mg/l, iar pentru a III-a la 1200 mg/l.  
 Pe Târnava Mic  valorile sunt relativ constant mari de-a lungul întregului 
râu. La majoritatea valorilor caracteristice se observ  o u oar  sc dere între 
S r eni i B l u eri, datorit  dilu iei. Maximele se situeaz  între limitele 
categoriei I-a i a II-a. Valorile concentra iilor echivalente pentru Q95% dep esc 
limita categoriei a I-a, iar în cel inferior limita categoriei a III-a. Valoarea maxim
de 1396,8 mg/l s-au determinat în sec iunea de la Cr ie ti.
 Dup  confluen  doar concentra iile echivalente pentru Q95% sunt mari, 
dep ind cu pu in limita categoriei II (1016,2 mg/l).  

Fierul. Are concentra iile maxime, peste valoarea admis  la categoria I-a 
de calitate, de 0,3 mg/l, în toate sec iunile de control. Acest element este reg sit i
în natur , dar în cadrul acestui bazin hidrografic nu aceasta este cauza exceselor 
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determinate. Valorile mari sunt datorate devers rilor de la industria de ma ini, 
echipamente i produse metalice. La restul valorilor caracteristice varia iile de-a 
lungul râurilor sunt relativ uniforme. 

Târnava Mare are concentra ia maxim  a fierului între limitele categoriei I 
i II, pe tot râul. La Zetea abia dep e te limita categoriei I, iar la Blaj este foarte 

aproape de limita categoriei II (0,85 mg/l).  
Pe Târnava Mic  valoarea maxima se men ine în jurul valorii de 0,40 mg/l 

pân  la Cr ie ti, dup  care face un salt puternic la Petrisat, dep ind limita 
categoriei a II-a (1,09 mg/l). 

Dup  confluen , la Mihal  valorile caracteristice sunt sub valoarea limit ,
i aici excep ie f când maxima. Totu i valoarea ei (0,76 mg/l) este mai mic  decât 

valorile corespunz toare la ultimele sec iuni de pe cele dou  Târnave, 
resim indu-se efectul dilu iei. 

Manganul. Concentra ia natural  a manganului este nesemnificativ  în 
bazinul Târnavei. Cu toate acestea limita de 0,1 mg/l pentru categoria I-a de 
calitate este dep it , în majoritatea sec iunilor, la concentra iile maxime i la cele 
echivalente pentru Q95%. Aceasta se datoreaz  activit ii industriale care utilizeaz
mangan în procesele tehnologice, la Media , Blaj i Târn veni.
 De-a lungul Târnavei Mari toate valorile caracteristice au tendin e de 
cre tere, foarte accentuate la maxime i cele echivalente pentru Q95%. Ambele 
dep esc limita categoriei I, de la Vân tori c tre aval. Maxima culmineaz  cu 
0,230 mg/l la Media , iar concentra ia echivalent  pentru Q95% cu 0,378 mg/l la 
Blaj, dep ind valoarea limit  a categoriei a II-a.
 Târnava Mic  prezint  o cre tere a valorilor în bazinul mijlociu. Valoarea 
maxim  (297 mg/l) se men ine la limita categoriei a II-a, în schimb cea mai mare 
concentra ie echivalent  pentru Q95% (0,866 mg/l) de la Târn veni este peste limita 
categoriei a III-a.  
 La Mihal  tot cele dou  valori caracteristice anterior amintite dep esc 
limita pentru categoria I de calitate. Concentra ia echivalent  pentru Q95% se 
apropie de limita categoriei II (0,237 mg/l). 

Zincul. Este un metal toxic chiar i la valori foarte mici, pentru care limita 
admisibil  unic  este fixat  la 0,03 mg/l. Pe Târnava Mare doar valorile minime nu 
dep esc aceast  limit . Aceasta demonstreaz  cât de nocive sunt unele ramuri 
industriale din ora ele mari i Cop a Mic . Pe Târnava Mic  concentra iile au 
valori mai mici datorit  dezvolt rii mai slabe a industriilor specializate. Dep irile 
valorii limit  la acest indicator prezint  probleme de mediu foarte serioase. 
 Pe Târnava Mare se vede foarte bine influen a nefast  a industriei de la 
Cop a Mic . Dac  pân  la Media  valorile nu dep esc 0,1 mg/l nici chiar la 
maxime, la Blaj exist  un salt puternic (fig. 2). Aici, cu excep ia minimei, toate 
valorile caracteristice dep esc limita. Cele mai mari valori sunt la concentra ia
echivalent  pentru Q95% (0,573 mg/l) i la maxim  (0,432 mg/l), dar i media atinge 
0,139 mg/l.  
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 Târnava Mic  prezint  cre teri moderate de-a lungul râului. Minimele sunt 
sub limit  pe tot râul. Media i concentra ia ponderat  cu debitul sunt deasupra 
limitei doar la Petrisat. Concentra ia echivalent  pentru Q95% doar La B l u eri 
scade sub limita admis . În schimb valorile maxime dep esc limita pe tot râul, 
cele mai mari valori înregistrându-se la izvoare (0,118 mg/l) i la confluen  (0,133 
mg/l).  

Dup  confluen  doar minima se situeaz  sub limit . Maxima (0,259 mg/l) 
i concentra ia echivalent  pentru Q95% (0,308 mg/l) sunt mult peste admisibilitate. 
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Fig. 2. Varia ia valorilor medii multianuale la zinc

Fenolul. Este un indicator care dep e te limita de 0,001 mg/l a categoriei 
I-a de calitate pe toate cursurile de ap , la majoritatea valorilor caracteristice. 
Fenolul este utilizat în multe industrii, ceea ce subliniaz  ineficien a sta iilor de 
epurare existente i incorectitudinea evacu rilor.

Târnava Mare ilustreaz  o tendin  general  de cre tere a valorilor, cu 
oscila ii mari la maxime i concentra ii echivalente pentru Q95%. Minimele 
dep esc limita doar la Blaj. Mediile i concentra iile ponderate cu debitul sunt mai 
mari decât limita, începând cu sec iunea Cristuru Secuiesc. Celelalte dou  valori 
caracteristice au vârfuri mari la Cristuru Secuiesc (concentra ia echivalent  pentru 
Q95% 0,017 mg/l) i Media  (maxima 0,015 mg/l). 

Pe Târnava Mic  în ansamblu concentra iile sunt mai mari. Toate valorile 
dep esc limitele categoriei I-a de calitate, de-a lungul întregului râu. La minime 
aceste dep iri se observ  doar în sectorul inferior. La Petrisat se remarc  un salt 
u or la toate valorile (fig. 3). Acelea i oscila ii mari sunt la maxime i
concentra iile echivalente pentru Q95%. La Târn veni ambele au valori mari, apoi 
scad la Cr ie ti, ca s  creasc  din nou în ultima sec iune. Cele mai mari valori se 
înregistreaz  la Târn veni: 0,017 mg/l la maxime i 0,022 mg/l la concentra iile 
echivalente pentru Q95%, aici fiind chiar peste limita categoriei a II-a.  
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Pe Târnava toate valorile caracteristice dep esc limita categoriei I.  
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Fig. 3.   Varia ia valorilor medii multianuale la fenoli 

Cianurile. Împreun  cu plumbul, cromul i cadmiul, sunt urm rite doar în 
trei sec iuni, în jurul confluen ei Târnavei Mari cu Târnava Mic . Limita admis
unic , fiind de 0,01 mg/l. Înc lc rile sunt resim ite pe Târnava Mic i Târnava, în 
cazul concentra iilor maxime i a concentra iilor echivalente pentru Q95%. Nivelul 
mare al cianurilor de pe Târnava Mic  se datoreaz  în principal uzinei Bicapa din 
Târn veni, care a determinat producerea valoarii de 0,021 mg/l la maxime în 
sec iunea Petrisat.  

Plumbul. Are limita unic  de 0,05 mg/l. Pe Târnava Mare maxima (0,078 
mg/l) dep e te limita, în rest toate valorile se încadreaz . Aceast  maxim  este 
dat  de unitatea industrial  de la Cop a Mic . Totu i exist  valori mari, aproape de 
limita admis , la Blaj pentru concentra ia echivalent  pentru Q95%, la Petrisat i
Mihal  pentru maxime.  

Cromul. Creeaz  probleme doar pe Târnava Mic , la concentra ia maxim
(0,788 mg/l) i la concentra ia echivalent  pentru Q95% (1,621 mg/l). Limita unic
admis  este de 0,5 mg/l, iar dep irile sunt cauzate de industriile din Târn veni. La 
Mihal  se situeaz  foarte aproape de limit  valoarea concentra iei echivalente 
pentru Q95% (0,473 mg/l). 

Cadmiul. La concentra ii maxime, dep e te limita de 0,003 mg/l în toate 
cele trei sec iuni de control. Pe Târnava Mare, la Blaj situa ia grav  este general ,
deoarece chiar i minima atinge limita admis . Maxima de aici este foarte mare 
(0,013 mg/l). Cauza valorilor mari de pe acest râu este întreprinderea Sometra de la 
Cop a Mic . La Mihal  se simte influen a benefic  a dilu iei, maxima coborând la 
0,006 mg/l.  

Amoniul. Dep e te limita de 1 mg/l fixat  pentru categoria I-a de calitate 
doar la concentra ii maxime i concentra ii echivalente pentru Q95%. Aceast
dep ire are dubl  provenien . Natural , din descompunerea substan elor organice, 
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i artificial , rezultat  din majoritatea ramurilor industriale existente în bazinul 
hidrografic.
 Pe Târnava Mare valorile cele mai mari se reg sesc pe cursul mijlociu. La 
Zetea toate valorile caracteristice sunt mici. Maximele i concentra iile echivalente 
pentru Q95% dep esc limita, începând cu Cristuru Secuiesc. Cea mai mare valoare 
are maxima de la Vân tori (1,87 mg/l). 
 Târnava Mic  are varia ii diferite. Maximele cresc la Târn veni, iar 
celelalte valori caracteristice la Cr ie ti. Dep iri ale limitei sunt la maxime, la 
B l u eri i la concentra ii echivalente pentru Q95% la Cr ie ti. Cea mai mare 
valoare este maxima de la Târn veni, 1,38 mg/l. 
 Dup  confluen , doar maxima de la Mihal  dep e te limita categoriei I 
(1,14 mg/l).  

Fosforul. Are limit  admisibil  unic , fixat  la 0,1 mg/l. Concentra iile
sunt în general mari, dar nu foarte periculoase. Maximele dep esc limita pe toate 
cele trei râuri. Acest indicator ajunge în emisar în mod dispersat, ca urmare a 
utiliz rii îngr mintelor pe terenurile arabile. Forma concentrat -punctiform  de 
evacuare este dat  de apele reziduale menajere i industriale. 

Târnava Mare are valori mai mari ale valorilor caracteristice în bazinul 
mijlociu, unde maximele i concentra iile echivalente pentru Q95% dep esc limita 
admisibil . Cele mai mari valori exist  la Vân tori pentru maxime (0,193 mg/l), i
la Cristuru Secuiesc pentru concentra ii echivalente pentru Q95% (0,162 mg/l). 
Celelalte valori caracteristice nu dep esc limita admis .

De-a lungul Târnavei Mici valorile caracteristice sunt în echilibru. La 
maxime se constat  o oarecare sc dere spre confluen . Cu toate acestea maximele 
dep esc limita pe întregul râu. Cea mai mare valoare este la B l u eri, 0,134 mg/l.  

Pe Târnava limita este dep it  tot de maxim  (0,113 mg/l). Minima are o 
valoare foarte mic , iar restul valorilor caracteristice se men in uniforme. Legitatea 
de varia ie este foarte apropiat  de cele dou  râuri.

5. Evolu ia grupelor de indicatori de calitate 

5.1.Târnava Mare 
Zetea se încadreaz  în prima categorie de calitate în ceea ce prive te toate 

cele trei grupe de indicatori. Aceast  încadrare este foarte normal  datorit  pozi iei 
din sectorul superior. Fiind zon  montan , nu sunt surse de poluare, deci apele sunt 
curate.
 Cristuru Secuiesc. Din punct de vedere al regimului de oxigen i al
gradului de mineralizare, aceast  sec iune se situeaz  în prima categorie de calitate. 
Substan ele toxice i specifice fac parte din cea de a II-a categorie de calitate, 
datorit  evacu rilor de la Odorheiu Secuiesc. Apele industriale ajunse în râu con in
în principal fenoli, crom, detergen i etc. 
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Vân tori prezint  o situa ie asem n toare cu cea de la sec iunea
precedent . Supraînc rcarea Târnavei Mari cu fenoli, detergen i, extractibile etc. de 
la unitatea Alcatel SA diminueaz  calitatea apei râului, situând-o în categoria a II-a 
de calitate. 

Media . Apa se men ine în cadrul acelora i grupe de calitate, cu toate c
activitatea industrial  de la Sighi oara polueaz  Târnava Mare. Compozi ia i
concentra ia poluan ilor, în special a celor toxici, nu este reprezentativ  pentru 
ramurile industriale care î i desf oar  activitatea în aceast  localitate. Calitatea 
apei în aceast  sec iune nu este afectat  semnificativ de ramurile industriale din 
ora .

Blaj. În aceast  ultim  sec iune a Târnavei Mari, amplasat  înainte de 
confluen , situa ia se înr ut e te datorit  influen elor industriilor de la Media i
Cop a Mic . În primul rând regimul de oxigen are de suferit, încadrându-se în 
categoria a II-a de calitate (tabelul 1). Descompunerea i oxidarea substan elor 
organice este împiedicat  de cantit ile mari de suspensii, care mic oreaz
capacitatea de oxigenare. Toat  gama de substan e toxice i specifice, dat  în 
special de metalele grele folosite în întreprinderile Automecanica, Emailul i
Sometra, conduc la clasarea Târnavei Mari în categoria degradat  a acestei grupe, 
pe acest tronson. 

Tabelul 1.  Categoriile de calitate a apei la sec iunile de control 

Categoria de calitate 
Nr. 
crt. Sec iunea Râul Regimul 

de
oxigen 

Gradul de 
mineralizare

S. toxice 
i

specifice

Starea
general

1 Zetea T. Mare I I I I 
2 Cristur T. Mare I I II II 
3 Vân tori T. Mare I I II II 
4 Media  T. Mare I I II II 
5 Blaj T. Mare II I D D 
6 S r eni T. Mic  I I II II 
7 B l u eri T. Mic  I I II II 
8 Târn veni T. Mic  I I II II 
9 Cr ie ti T. Mic  I I II II 

10 Petrisat T. Mic  I I II II 
11 Mihal  Târnava II I II II 

5.2. Târnava Mic
S r eni. Din punct de vedere al regimului de oxigen i al gradului de 

mineralizare apele din aceast  sec iune se încadreaz  în prima categorie de calitate. 
Grupa substan elor toxice i specifice „cade” pe locul doi, în ceea ce prive te
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categoria de calitate. Aceast  degradare este provocat  în special, de evacu rile
necorespunz toare de la Serviciile Tehnice Comunale din Sovata, care polueaz  în 
special cu fenoli. De i este o sec iune situat  în sectorul superior, poluarea se 
resimte datorit  persisten ei unor toxine. 

B l u eri. La aceast  sec iune calitatea apei se men ine între aceia i
parametri. Grupa substan elor toxice i specifice contribuie în continuare la 
degradarea calit ii apei prin evacu rile de la Sângeorgiu de P dure i Fântânele.

Târn veni. De i nu exist  surse majore de poluare în amonte, calitatea 
apei râului nu se îmbun t e te. Regimul de oxigen i gradul de mineralizare sunt 
în prima categorie de calitate, dar concentra ia substan elor toxice i specifice 
r mâne mare, încadrându-se astfel în cea de a II-a categorie.  

Cr ie ti. În ceea ce prive te reparti ia categoriilor de calitate se 
semnaleaz  o situa ie similar  cu cea din sec iunea de la Târn veni. Aportul de 
substan e toxice se îmbog e te i se diversific  prin industria chimic i a fibrelor 
sintetice de la întreprinderea Bicapa. Celelalte surse poluatoare din Târn veni nu 
provoac  dep iri grave ale concentra iilor limit  admise. 

Petrisat. În contradic ie cu pozi ia sa nefavorabil  de dinaintea 
confluen ei, situa ia din punct de vedere al reparti iei categoriilor de calitate nu se 
modific . Aici apa ajunge înc rcat  cu toate substan ele receptate de-a lungul 
profilului longitudinal, indicatorii grupei substan elor toxice i specifice fiind în 
exces pe tot cursul apei. Acestea au propriet i care nu permit descompunerea, 
solubilizarea, dilu ia. Singura surs  poluatoare situat  imediat amonte este 
întreprinderea Perla Jidvei care nu are sta ie de epurare a apelor.

5.3. Târnava 
Caracteristicile sec iunii Mihal  reprezint  o rezultant  a celor dou

Târnave. Calitatea apei este foarte mult influen at  de calitatea aportului apelor 
celor doi afluen i. Pe lâng  aceasta, concur i capacitatea de autoepurare a apei, 
precum i intensitatea fenomenelor de dilu ie. Calitatea apei mai este influen at  de 
activitatea socio-economic  a ora ului Blaj. În acest sens Fabrica de prelucrare a 
lemnului creeaz  cele mai multe i mari probleme, prin evacu rile de suspensii, 
amoniu, fenoli etc. Luând în considerare to i ace ti factori, cu consecin ele de 
rigoare, calitatea apei Târnavei unite se încadreaz  în prima categorie de calitate, 
din punct de vedere al gradului de mineralizare a apei. Pentru celelalte dou  grup ri
de referin  apa râului se poate încadra doar în categoria a II-a de calitate. 

Concluzii 

Pe baza reparti iei spa iale a indicatorilor generali de calitate se poate 
aprecia c  de-a lungul ambelor râuri calitatea apei se degradeaz  dinspre izvor spre 
confluen .
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 Riscurile asociate sunt maxime pe sectorul Târnavei Mari între Media i
Blaj. Aici probabilitatea producerii unor polu ri de mare amploare este maxim .
De asemenea este crescut  probabilitatea unor polu ri accidentale, care pot avea 
influen e nefaste asupra mediului acvatic i nu numai. Pagubele produse din cauza 
degrad rii chimice a apei râului, a distrugerii componentelor biotice din ap , a 
limit rii posibilit ii de utilizare a apei de c tre folosin ele din aval etc. pot fi 
însemnate.  

Riscuri medii exist  pe Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc i Media ,
cât i pe Târnava Mic  aval de Praid. În aceste sectoare probabilitatea producerii 
unor polu ri este mai mic , de i variat , iar pagubele poten iale nu sunt a a de 
mari. O men iune pentru Târnava Mic  aval de Târn veni, unde de i se men ine
grupa de riscuri medii, industriile ora ului prezint  un grad de periculozitate ceva 
mai mare. De asemenea în categoria riscurilor medii intr  Târnava, aval de 
confluen a celor dou  colectoare principale. Din cauza dilu iei se îmbun t e te
grupa de risc fa  de cea existent  amonte pe Târnava Mare. 

Riscuri minime în privin a polu rii apei râurilor au sectoarele din zonele 
montane. Nefiind ora e cu industrii riscul polu rii practic nu exist .

Fig. 4.   Încadrarea sectoarelor de râu în grupele de risc 
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