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ABSTRACT. - The risks posed by the freezing phenomena on the rivers Tarnava 
Mare, Tarnava Mica and Niraj in the Transylvanian Subcarpathians and the 
neighbouring mountainous area. Together with the other risks which exist in a 
Hydrographical Area, the risks posed by winter phenomena (ice bridge, floating ice, thaws) 
have their own well determined importance. Because they are in an area which 
characteristically has colder winters, but also a high relief energy, the way the rivers 
Tarnava Mare, Tarnava Mica and Niraj behave in the mountainous and submountainous 
area, is under the influence of the mountain, of low temperatures and long winters. The 
influence of winter phenomena  directly affects the outflow, the morphology of the river 
bed and the biotic environment. It also affects man, directly as well as indirectly. In what 
follows, we shall discuss the influences of these phenomena on the environment.  
 
Key words: winter phenomena, risks, Tarnava Mare, Tarnava Mica, Niraj, Transylvanian 
Subcarpathians.  
 
1. Introducere 
 
Multe domenii de activitate sunt interesate să cunoască nu numai regimul 

scurgerii lichie, ci şi calităţile fizice ale apei râurilor, îndeosebi regimul ttermic şi 
de îngheţ. În anliza fenomenelor de iarnă şi a regimului de îngheţ s-au folosit datele 
provenite de la 11 staţii hidrometrice, iar perioada de calcul a fost 1986-2006. 

Ăn funcţie de condiţiile geografice, în general, şi de cele climatice în 
special, pe râurile din regiunea studiată, ca de altfel, din întreaga ţară, apar apropae 
în fiecare iarnă diferite forme şi formaţiuni de gheaţă, atât la suprafaţa apei, cât şi 
în interiorul curentului 

Prima formă evoluată de gheaţă întâlnită la începutul iernii este gheaţa la 
mal, urmată la scurt timp de curgerea de sloiuri. Există şi cazuri, mai rare, când la 
unele staţii hidrometrice curgerea de sloiuri poate apărea înaintea gheţii la mal, ca 
rezultat din amonte. Din acest motiv, cele două forme de gheaţă, greu de separat, se 
studiază împreună. 

Pe râurile din spaţiu montan, data medie a apariţiei gheţii la mal 
corespunde decadei a III-a a lunii noiembrie, iar la cele din spaţiu subcarpatic 
primei şi a doua  decade a lunii decembrie (tabelul 1). 
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Cele mai timpurii date de apariţie a gheţii la mal s-a produs în ultima 
decadă a lunii octombrie şi prima decadă, iar cele mai târzii au fost semnalate în 
ultima decadă a lunii decembrie la staţiile hidrologice de pe  Niraj, Târnava Mică, 
Târnava Mare (Vânători), Râul Alb şi Scroafa, prima şi a doua decadă a lunii 
februarie pe sectoruş montan al râurlui Târnava Mare (Vărşag, Zetea). 
 La majoritatea staţiilor hidrometrice gheaţa la mal dispare, în medie, în 
ultima decadă a lunii februarie şi prima decadă a lunii martie. Doar la staţiile 
hidrometrice Şicasău şi Odorhei de pe Târnava Mare fenomenul a fost semnalat în 
decada a treia a lunii martie 

 
Tabel nr. 1. Date caracteristice privind evoluţia gheţii la mal. 

Data apariţiei Data dispariţiei 
Râul 

Staţia 
Hidro- 
logică 

Tim-
purie Medie Târzie Tim- 

purie Medie Târzie 

 Nr. mediu 
 al zilelor cu 
gheaţă la mal 

Niraj Cinta 5.XI 9.XII 27.XII 5.I 21.II 19.III 26
T. Mică Sărăţeni 5.XI 10.XII 28.XII 31.I 27.II 22.III 53
Cuşmed Crişeni 27.X 2.XII 23.I 23.XII 2.III 22.III 27
T.Mare Vârşag 29.X 5.XII 17.II 5.II 5.III 31.III 52
T.Mare Zetea 28.X 4.XII 1.II 3.I 17.II 20.III 35
T.Mare Odorhei 31.X 4.XII 2.I 9.II 23.III 26.III 39
T.Mare Vânători 12.XI 3.XII 24.XII 10.XII 23.II 20.III 32
Şicasău Şicasău 27.X 25.XI 16.XII 19.II 24.III 18.IV 61
Hodoş Nicoleşti 29.X 15.XII 26.II 6.1XII 28.II 26.III 12
Râul Alb Şimoneşti 28.X 4.XII 26.XII 7.I 3.III 27.III 27
Scroafa Saschiz 28.X 20.XI 26.XII 10.XI 28.I 9.III 9

  
 

Data timpurie de dispariţie a gheţii la mal a fost semnalată la date destul de 
didferite, între 10. XI şi  19. II (tabelul 1). La majoritatea staţiilor, data târzie de 
dispariţie a gheţii la mal a fost semnalată în a treia decadă a lunii martie, iar cu 
totul izolat în a doua decadă alunii aprilie (tabelul 1). 

După o perioadă de existenţă a gheţii la mal şi a sloiurilor care poate varia 
de la 1-2 zile la 20-30 de zile sau uneori mai mult, în funcţie de evoluţia 
temperaturii aerului, se produce podul de gheaţă. Există sectoare de râuri unde 
podul de gheaţă se produce foarte rar, dar nu datorită temperaturii aerului, care este 
destul de coborâtă în zonele respective, ci datorită vitezelor mari de curgere a apei 

În concordanţă cu particularităţile climatice şi morfologice podul de gheaţă 
apare, în medie, în decada a treia a lunii decembrie pe râurile din regiunea 
sucarpatică situate la nord de Târnva Mare şi la unele din spaţiu montan (Tarnava 
Mare la Şicasău), iar în prima decada a lunii ianuarie pe Târnava Mare, Târnava 
Mică şi Cinta (tabelul 2). 
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Tabel nr. 2. Date caracteristice privind caracteriticile evoluţiei 
 podului de gheaţă 

Data apariţiei Data dispariţiei 
Râul 

Staţia 
hidro- 
logică 

Tim-
purie Medie Târzie Tim- 

purie Medie Târzie 

Durata 
medie 
 în zile* 

Niraj Cinta  9.XII 6.I 24.I 24.XII 15.II 17.III 32 
T. Mică Sărăţeni 7.XII 10.I 4.II 15.XII 17.II 5..III 21 
Cuşmed Crişeni 5.XI 22.XII 17.II 10.I 20.II 19.III 36 
T.Mare Vârşag 28.X 9.I 31.I 24.XII 14.II 1.III 32 
T.Mare Zetea 26.XII 14.I 21.II 6.II 1.III 18.III 26 
T.Mare Odorhei 26.XII 16.I 26.I 11.I 3.II 28.II 22 
T.Mare Vânători 11.XII 5.I 2.II 31.XII 3.II 15.III 38 
Şicasău Şicasău 29.X 30.XII 8.II 3.I 25.II 27.III 40 
Hodoş Nicoleşti 27.X 27.XII 26.I 30.XII 25.II 24.III 63 
Râul Alb Şimoneşti 21.XI 27.XII 1.II 9.XII 2.III 22.III 44 
Scroafa Saschiz 11.XI 18.XII 29.XII 27.I 27.II 27.III 61 

* Raportat la număr ierni cu pod de gheaţă 
 
Podul de gheaţă poate să apară însă mult mai devreme în ultima decadă a 

lunii octombrie (Şcasău, Nicoleşti, Vărşag), prima şi a doua decadă a lunii 
noiembrie Saschiz şi Şimoneşti) sau în prima decadă a lunii decembrie (Sărăţeni, 
Cinta). Au existat ierni în care podul de gheaţă s-a format târziu, în a treia decadă a 
lunii ianuarie şi în prima decadă a lunii februarie (tabelul 2). 
 Dispariţia podului de gheaţă este în strânsă legătură cu evoluţia 
temperaturii aerului. La majoritatea staţiilor hidrometrice podul de gheaţă dispare, 
în medie, în a doua şi a treia decadă a lunii februarie. Podul de gheaţă poate să 
dispară însă mult mai devereme, în decada a treia a lunii decembrie sau în prima 
decadă a lunii ianuarie. S-a semnalat ierni în care   podul de gheaţă a apărut foarte 
târziu, în decada a treia a lunii martie.  
 Durata medie a podului de gheaţă a oscilat între 21 de zile (Târnava Mică 
Sărăţeni) şi 63 de ziole (Hodoş la Nicoleşti). 
 Alte fenomene de iarnă semnalate pe râurile din regiunea studiată au fost  
năboiul, sloiurileşi  zăporul. Acestea a o frecvenţă mai mică. Astfel, perioada analizată, 
năboiul fără gheaţa la mal s-a semnalat de 18 ori la Vârşag, de 8 ori la Sărăţeni şi de 6 
ori la Cinta. Zăpoare au fost întâlnite la Şicasău şi Crişeni, iar la Nicoleşti şi Feernic au 
fost zile în care apa curgea pe deasupra podului de gheaţă datorită încălzirii aerului, 
topirii bruşte a zăpezii din amonte şi precipitaţiilor lichide.  

 
 2. Riscurile induse de fenomenele de îngheţ 
 

2.1. Influenţa formelor de gheaţă asupra scurgerii 
 Dintre efectele negative cauzate de producerea gheţii cel mai semnificativ 
este diminuarea debitelor de apă, în condiţiile în care pentru formarea şi 
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dezvoltarea unor straturi groase de gheaţă sunt scoase din scurgerea curentă 
importante volume de apă. Diversele forme de gheaţă care apar în timpul iernii, 
influenţează scurgerea în toate fazele ei de evoluţie. În perioada de formare a gheţii 
se produce o scădere a debitelor ca urmare a volumelor de apă consumate pentru 
dezvoltarea stratului de gheaţă. Într-o anumită măsură, diminuarea scurgerii pe 
râuri se datorează îngheţării în iernile deosebit de geroase chiar a izvoarelor, care 
reprezintă o sursă importantă de alimentare, mai ales în cazul cursurilor de apă din 
zona analizată.  

Diversele forme de gheaţă existente pe râuri, determină întotdeauna 
înălţarea nivelului apei în concordanţă cu volumul de apă dislocuit prin 
scufundarea stratului de gheaţă. În secţiunile hidrometrice, valoarea nivelului citit 
la mira hidrometrică, include întotdeauna această înălţare datorită scufundării 
stratului de gheaţă în apa râului. Înălţarea nivelului apei va fi cu atât mai 
importantă cu cât grosimea stratului de gheaţă va fi mai mare. Un anumit rol asupra 
înălţării nivelului îl are şi diminuarea vitezei de curgere a apei, ca efect al creşterii 
rugozităţii în condiţiile existenţei stratului de gheaţă. Pe toată durata prezenţei sale, 
stratul de gheaţă influenţează asupra creşterii rugozităţii şi în consecinţă asupra 
vitezei curentului şi nivelului apei. Cele mai mari înălţări ale nivelului de apă se 
produc în condiţiile aglomerărilor de sloiuri, sau a năboiului când acestea ocupă o 
mare parte din secţiunea de scurgere a râului, dislocând în acest fel forme 
importante de apă. Înălţarea nivelurilor apei se poate datora acumulării sloiurilor 
sau năboiului sub podul de gheaţă. Astfel de aglomerări de sloiuri care determină 
creşteri importante şi rapide ale nivelului apei, provocând revărsări ale apei în 
albiile majore ale râurilor sunt cunoscute sub numele de zăpoare. În unele cazuri 
pot obtura complet secţiunea râurilor blocând scurgerea. Aceasta reprezintă un alt 
aspect cu consecinţe deosebit de periculoase. În cazul de faţă, zăpoare s-au format 
doar de 2 ori, o dată pe Şicasău (7 zile) şi o data pe Cuşmed (o zi), fără însă a 
provoca inundaţii în partea din amonte. Îngrămădiri de gheaţă s-au înregistrat doar 
pe Niraj, 22 de zile pe parcursul a 20 de ierni, iar sloiuri de gheaţă s-au înregistrat 
la Cinta, Sărăţeni, Crişeni, Vârşag, Vânători, Nicoleşti, Simoneşti, Saschiz.  

Înălţarea nivelurilor apei datorată podului de gheaţă; imediat după apariţia 
podului de gheaţă se constată o scădere atât a debitelor cât şi a nivelurilor, ca 
urmare a volumului de apă consumat pentru creşterea în grosime a stratului de 
gheaţă. După realizarea grosimii maxime a stratului de gheaţă, nu se mai 
înregistrează scăderi ale debitului de apă, în schimb nivelul apei va rămâne la 
valori ridicate ca urmare a prezenţei în continuare a podului de gheaţă în secţiunea 
de scurgere. 
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Tabel nr. 3. Debite maxime şi minime istorice 

Râul Staţia 
hidrometrică Qmax. Data Qmin. Data Qmed. 

Niraj Cinta 338 15.V.1970 0.276 15.XII.1986 3.43 
Târnava Mică Sărăţeni 323 13.V.1970 0.816 1.XII.1989 6.22 
Cuşmed Crişeni 146 18.VI.1998 secare 19.VIII.1986 0.627 
Târnava Mare Vârşag 85 27.XII.1995 0.335 20.XII.2002 1.93 
Târnava Mare Zetea 50 26.III.1981 0.740 15.XII.1984 5.63 
Târnava Mare Odorhei 205 13.III.1981 0.740 15.XII.1984 5.63 
Târnava Mare Vânători 700 14.V.1970 0.470 28.I.1964 9.56 
Târnava Mare Şicasău 76.2 27.XII.1995 0.124 4.I.1992 1.45 
Hodoş Nicoleşti 55.2 5.VII.1991 secare IX.1987-2000  
Feernic Simoneşti 368 23.VII.2005 0.001 30-31.VIII.1992 0.808 
Scroafa Saschiz 153 17.VII.1998 secare VIII.1986-2000 0.532 

 
Privind cu atenţie lunile de iarnă, observăm, conform tabelului de mai sus 

ca în iarna anului 1995-1996 s-au înregistrat maximele istorice ale debitelor la doua 
staţii hidrometrice: Şicasău (76,2 mc/s) şi Vârşag (85 mc/s). Cauzele sunt 
complexe, în special precipitaţiile lichide abundente, peste 50 mm în 48 de ore, 
concomitent cu creşterea temperaturii aerului şi menţinerea ei la valori pozitive. 
Formele de gheaţă existente au jucat un rol important în creşterea nivelului apei 
prin cedarea unor volume importante de apă stocate în pod de gheaţă sau gheaţă la 
mal. Pe niciun curs însă nu s-au înregistrat barări ale cursului 

În faza de dispariţie a formelor de gheaţă se remarcă o creştere a debitelor 
datorită topirii acestora. Formele de gheaţă nu se topesc uniform, ele cedează 
volumul de apă înmagazinat, devin mobile şi se aglomerează în jurul obstacolelor 
pe care le întâlnesc, foarte adesea alte forme de gheaţă, încă stabile. Creşterile 
bruşte sunt cauzate atât de topirea gheţurilor, cât şi de topirea zăpezilor şi a 
precipitaţiilor lichide căzute în această perioadă de sfârşit de iarnă. La nivelul 
scurgerii, perioada este cunoscută sub numele de apele mari de primăvară.  
Sloiurile, sau curgerea de sloiuri, sunt întâlnite mai ales in lunile februarie martie şi 
pot dura de la o zi, până la 10 zile (pe Niraj) 

 
2.2. Influenţa formelor de gheaţă asupra morfologiei albiei 
Prezenţa formelor de gheaţă poate influenţa în mod direct albia prin 

depunerile gheţii la maluri, erodându-le în sectoarele slab consolidate (pe Nirajul 
Mic amonte de Bereni, pe Hodoş sau pe Târnava Mică aval de Sovata). Sloiurile de 
gheaţă purtate de apă lovesc în continuu substratul, patul albiei şi malurile, prin 
impactul fizic cu acestea contribuind la modificarea configuraţiei lor. 

În mod indirect, formele de gheaţă contribuie la modificarea curenţilor din 
apă, care orientaţi spre maluri contribuie la accelerarea fenomenelor de eroziune. 

Este important de precizat ca acţiunea gheţii asupra substratului este 
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complexă şi nu acţionează singular ci formează o conjunctură de factori, iar efectul 
se datorează întregului ansamblu. 

 
2.3. Influenţa formelor de gheaţă asupra mediului biotic. 
De-a lungul ultimilor 20 de ani s-a constatat o diminuare accentuată a 

scurgerii pe râurile Târnava Mare, Târnava Mică şi Niraj în timpul iernii. Această 
scădere a debitului conduce la creşterea concentraţiei de minerale, de săruri în 
special pe râurile care străbat zone sărăturate cum este Târnava Mică. Nu este 
depăşita însă concentraţia critică pentru fauna piscicolă. Acoperirea luciului apei cu 
pod de gheaţă determină scăderea oxigenării apei, element vital vieţii acvatice. 

 
Tabel nr. 3. Ponderea podului de gheaţă şi a sloiurilor, pe categorii de durată, raportată la 

numărul total de cazuri cu pod de gheaţă 
Durata maximă a  
podului de gheaţă Durata maximă a sloiurilor 

număr de cazuri (zile) număr de cazuri (zile) Râul 
Staţia  
hidro- 
metrică 

Nr. 
ierni  
cu  
obser- 
vaţii <15  15-25 >25 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Niraj Cinta 20 15 7 9 1 1 – 1 1 
T. Mică Sărăţeni 20 14 4 4 – – – – – 
Cuşmed Crişeni 20 22 5 12 – – – – – 
T. Mare Vârşag 20 19 9 8 – – – – – 
T. Mare Zetea 12 1 1 1 – – – – – 
T. Mare Odorhei 20 6 4 0 1 1 – – – 
T. Mare Vânători 20 3 3 9 – – – – – 
Şicasău Şicasău 20 13 8 10 – – – – – 
Hodoş Nicoleşti 20 22 6 17 – – – – – 
Feernic Simoneşti 20 18 8 12 1 – – – – 
Scroafa Saschiz 20 22 5 17 5 2 – – – 

 
În iernile cu pod de gheaţă persistent (peste 45 de zile) fauna piscicolă 

migrează către aval, speciile montane regăsindu-se în zona de dealuri. Repopularea 
se face în mod natural, in 2-3 luni, în condiţiile existenţei unui debit lichid apropiat 
de media multianuală 

 
2.4. Influenţa formelor de gheaţă asupra populaţiei 
Din cauza debitelor reduse şi a nivelului scăzut al apei, pe râurile analizate 

nu se practică activităţi de transport. Fenomenele de iarnă, deşi prezente, nu 
afectează negativ acest sector. 

În iernile aspre (1984-85, 1986-87, 1989-90) datorită precipitaţiilor lichide 
reduse şi a persistenţei formelor de îngheţ s-au consemnat dificultăţi în 
aprovizionarea cu apă a localităţilor Odorheiul Secuiesc, Sighişoara, autorităţile 
fiind obligate să suplimenteze sursele de apă şi sa găsească soluţii alternative. 
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Debitele lichide au fost reduse cu valori între 90% şi 75% din mediile multianuale 
înregistrate la posturi. 

Între aceste aspecte negative, se poate aminti şi unul pozitiv, determinat de 
însăşi formarea naturală a gheţii pe râuri. Revenirea la practica tradiţională a 
recoltării gheţii produse natural pe râuri, şi depozitarea ei în gheţării ar putea 
contribui la evitarea unor consumuri de energie pentru producerea gheţii artificiale. 

Apariţia gheţii pe râuri este un fenomen normal, ciclic care face parte din 
manifestarea şi evoluţia naturală a ecosistemelor respective. 

În funcţie de temperaturile aerului, apar ierni mai geroase, cu durată mare a 
formaţiunilor de gheaţă care conduc la scăderea drastică a debitelor lichide sau 
creşteri ale debitelor ca urmare a încălzirii bruşte şi eliberării rapide a rezervelor de 
apă stocate in formaţiunile de gheaţă. 
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