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Observaţiunile

pe care le descriu în articolul de faţă, au fost
la Mureşul de lângă Orăştie. Ele fac parte din cercqt.ări/e
hidrografice şi hidrobiologice pe care, cu întreruperi,,.le-am întreprins între anii 1921-1931.

făcute

1.

Ghiaţa Mureşului

Formarea ghieţei fluviale este unul dintre cele mai . int~resante
fenomene hidrografice. Asupra explicaţiei, părererile oamenilor. de
ştiinţă sunt încă disparate, mai ales din. cauză că observarea. directă a păturilor mai adânci ale apei, - pături unde după părerea
multor autori (Altberg, Loewe, Reymann, ş. a.) ar începe îngheţul,
.
'.'
este foarte dificilă. Deaceea trebue să ne restrângem la studiul
direct a ceea ce se poate observa la suprafaţa râului..
.
Din cauza mişcării sale, apa curgătoare nu îngheaţă l;i O\ C_ând
însă temperatura râului scade sub 0°, treptat-treptat apare . în
apa curgăto:ire ghiaţă răsfirată, de consintenţa 'zăpezii afânate.
Această ghiaţă arată ca şi când ar fi căzut în râu zăpadă
proaspătă, fără să
se topească în apă. „Zăpada" submersă,
plutitoare, formează grămezi moi care, fiind tŢa_nsportate de apa
curgătoare şi frecându-se de zăpadă sau ghiaţa malurilor,. capătă
margini ridicate. Viteza apei fiind mai mică spre mal d.ecât spre
talweg, grămezile pot căpăta o oarecare mişcare de rotaţie.: în
sensul ceasornicului lângă malul drept şi invers iângă .cel. stâng.
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de mal sau de ghiaţa autohtonă, această
rezistenţă mecanică contribue Ia încetinirea înaintării punctelor riverane ale lor, pe când punctele dinspre curentul fluvial rămân sub
propulsiune. Retenţiunea dinspre mal şi propulsiunea dinspre talweg
pot mări, deci, viteza de rotaţie. Aspectul acestei mişcări este, ca
şi când nişte discuri sau inele pline, aşezate orizontal, s'ar rostogoli dealungul tinei linii curbe.
Grămezile acestea rotunde de „Zădadă" fluvială au o oarecare
asemănare exterioară cu sloiuri de ghiaţă; diametrul lor nu este
mai mare ·de 1-2 m. Când înghesuirea şi frecarea de mal cresc,
marginile lor se turtesc şi se ridică în sus, formând zăpadă discoidală
(Tellerschnee, Tellereis). Frecatul de mal sau de zăpada sau ghiaţa
prinsă de el, produce vâjăeturi puternice.
In timpul apariţiei „Zăpezii" submerse, plutitoare, apa Mureşului este foarte curată, ceea ce ne face să presupunem că părtice
lele suspensiunilor servesc ca nuclee în jurul cărora se produce
cristalizarea apei, adică îngheţul. ln 100 litri apă filtrată în timpul
formării gheţei submerse, suspensiunile au fost aproape inexistente.
Când are ghiaţă, apa râului pare verde (reflex).
Ingheţul Mureşului se produce în chip diferit. Faciesurile de
ghiaţă care duc la blocarea râului, sunt de trei feluri:
1. Ghiaţa autohtonă, consistentă (litorală), care-şi are drept
bază de reazim şi linie de formaţie malul, de unde se întinde spre
talweg. ·Această ghiaţă este aproximativ omogenă şi are aspectul
celei dela basinurile cu apă stătătoare. Se produce mai ales în locurile unde viteza apei este mică.
2. Ghiaţa („Zăpadă") submersă, difuză, răsfirată („Treibschnee") de origine bentonică sau nectonică, adică formată pe un
substrat solid subacuatic fix (de ex. la fundul râului) sau în largul
apei. Această ghiaţă este de obiceiu alohtonă, adusă de curent.
3. Sloiuri plutitoare, aduse de râu din susul apei. Acest al
treilea tip are ·geneza gheţei descrisă sub Nr. 1, se deosebeşte însă
prin aceea că nu este autohton.
Unde

grămezile

LEPŞI

se

freacă
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De un interes deosebit este ghiaţa („Zădada ") difuză, răsfi
rată, de origine submersă. Asupra genezei acestei gheţe s'au ivit
ipoteze diferite. Nu se ştie încă sigur dacă formarea ei începe totdeauna fixată de fundul râului sau şi liberă, în apa adâncă. Inadmisibilă ne pare ipoteza că ghiaţa submersă s'ar forma din cristali
produşi la suprafaţa râului, duşi apoi la adâncime. lmpotriva acestei
explicaţii vorbeşte şi greutatea specifică mai mică a gheţei decât
a apei.
Intre temperatura de îngheţ şi viteza apei este legătură. La
anumite temperaturi sub 0°, îngheţul se produce la un anumit minim
de mişcare. Din cauza amestecării continue a apei ce curge, trebue
1
să presupunem că în largul ) râului te; peratura ei este aceeaşi la
toate adâncimile. Toată massa de apă curgătoare va continua, deci,
să se răcească uniform până când într'un loc mişcarea va fi prea
mică spre a putea menţine apa lichidă. Anumitelor viteze corespunzând anumite temperaturi de îngheţ critice, locurile cu cel dintâiu
îngheţ vor fi deci acelea cu isotahele cele mai scăzute. Se ştie că
isotahele sunt mai mici spre fundul râului. Acolo deci va începe să
se formeze ghiaţa difuză submersă, care având o densitate mai
mică, se va ridica mai ales dacă este în cantitate mare -· la
suprafaţă, unde va forma cunoscuta „zăpadă" plutitoare.
Fundul râului nu se poate acoperi cu un strat continuu de
ghiaţă deoarece aceasta l-ar apăra împotriva răcirii progresive la
care e supus râul deschis. Sub acel inveliş protector însă, fundul
s'ar încălzi dela păturile de litosferă de sub el
încât s'ar putea
desprinde de ghiaţa care, în fine, s'ar ridica Ia suprafaţă. ln acest
stadiu, fundul este deci mai cald decât aerul, chiar trebue să fie
când avem în vedere şi apa vadoasă care este mai caldă şi se înfiltrează difuz în râu.
2

)

') lntinsurile dela margini se acoperă mai de vreme cu ghiaţa autohtonă şi nu au
adtincime şi nici mişcări verticale ale apel spre a se putea forma ghiaţa submersă, răsfirată,
') Care are la adâncime mică aproximativ tempuatura medie anuală a regiunii
n·spcctive (plus influinţa geotermică), deci la noi circa 9°.
·
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Toate. acestea, - considerând apoi şi structura răsleaţă a
gheţei submerse, -. mă fac că cred că ea nu se formează numai
prinsă (în niciun caz în massă compacta) de fundul râului ci şi
liberă · în apa adâncă în locurile unde isotahele sunt prea mici spre
a putea împiedeca îngheţul. Că în locurile acestea nu îngheţă, subit,
şi nu în massă compactă, toată apa, se explică prin eliberarea căl
durii (80 calorii la 1 kg. de apă) ce se produce din solidificarea
apei. Probabil că zonele de contact dintre apa repede a vârtejurilor
şi cea, vecină, .relativ mai liniştită, sunt locuri deosebit de favorabile. pentru naşterea gheţei răsfirate submerse. Când, - cum se
întâmplă şi cu alte suspensiuni şi cu materii plutitoare la suprafaţă, ghiaţa difuză s'a adunat multă grămadă, atunci aceasta este mai
expusă să ajungă din vârtej sau dela fund în apa curentă şi ne
apare sub forma cunoscutei „zăpezi" plutitoare.
ln clipa îngheţării, fiecare kg. de apă eliberează 80 calorii;
Solidificarea unui kg. de apă produce deci căldură suficientă
pentru a încălzi, cu o· t 0, nu mai puţine de 800 kg. apă. Prin urmare; când Ia un moment dat viteza unei unităţi de volum de apă
scade sub puntul critic, nu va putea să se solidifice spontan decât
o parte infimă din total. Aceasta explică şi resfirarea gheţei submerse, iar pentru întârzierea congelării, încălzirea cu o· t 0 este foarte
însemnată.

Se

înţelege că

în realitate ferromenul complex de interdepen' denţă, răcire - îngheţ - încălzire, etc., nu se face în salturi (de
o· t 0 sau alte unităţi artificiale) ci în continuu, după o formulă diferenţială. De aici rezultă ca în .fiecare unitate de timp minimală
nu -îngheaţă din total decât o parte infinit de mică, iar gradientul
de solidificare depinde în primul rând de cantitatea de căldură pe
care, în aceeaşi unitate de timp, o pierde massa curgătoare a apei,
deci mai ales de temperatura atmosferei.
Ingheţul râului se poate produce prin unul singur din cele 3
faciesuri de ghiaţă, sau prin conlucrare a două sau a tuturora.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Acoperirea numai cu ghiaţă autohtonă este probabil· regulă în
cursul superior, unde Mureşul nu are decât dimensiunile unui pârâu.
Unde însă lăţimea lui este de zeci de metri, mecanismul îngheţului
devine complicat deoarece mişcările apei şi corpurile solide plutitoare
- printre care sloiurile şi ghiaţa difuză submersă - nu dau răgaz
să se întâlnească unindu-se apoi în largul râului - fâşiile (aripile) de ghiaţă autohtonă dela cele două maluri.

Fig. nr. 1.
Mureşului şi începutul înghetulul prin fâşii de ghiată autohtonă
discoidală (ln fata) şi sloiuri alohtone (la dreapta în fund). 23 Dec.

Blocarea

(la stânga)
1929.

Modalităţile

de îngheţ complex sunt foarte variate şi nu depind,
fireşte, numai de tipul de ghiaţă ci şi de configuraţia râului, viteza
apei, structura malurilor, etc.
Unde, Ia Mureşul îngheţat, ghiaţa autohtonă (litorală) s'a putut
menţine, ea este formată, când privim râul vertical, din fâşii fusiforme, răzemate cea tânără pe cea vecină, mai bătrână. De obiceiu,
aeeste fâşii fusiforme sunt legate, cu o parte a periferiei lor, de mal.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Fâşiile

numai atunci sunt mai multe una lângă alta, când formarea gheţei litorale a suferit întreruperi şi ştirbiri (prin schimbări
de nivel ale râului, sloiuri sau zăpadă plutitoare, etc.), la marginea
lor liberă. Deaceea limitele dintre fâşii poartă muchii ridicate, produse de presiunea şi frecarea gheţurilor sau zăpezilor plutitoare.
De ghiaţa autohtonă, litorală, se poate lega zăpada discoidală,
care prin aspectul ei inelar se distinge bine de ghiaţa litorală, netedă şi mai transparentă. Figura nr. 1 ne arată un sistem de ghiaţă
fluvială stătătoare, formată din fâşii autohtone şi discuri alohtone
oprite. Unde ghiaţa fluvială a fost formată din sloiuri oprite, suprafaţa ei arată accidentată din cauza încălcării şi aşezării neregulate
a sloiurilor.
Din cauza complicatului mecanism al îngheţului, cât şi graţie
diversităţii faciesurilor glaciare componente, ghiaţa acoperitoare a
Mureşului arată deci forme foarte variate.
In braţele, cu apă stătătoare, ale Mureşului, se produce ghiaţa
autohtonă, netedă, străvezie, a cărei grosime poate întrece deja
5 cm., pe când apa curgătoare este încă neacoperită.
Prin scăderi discontinue ale nivelului apei, se pot forma mai
multe pături de ghiaţă, autohtonă, suprapuse. Când, prin scăderea
nivelului fluvial, sprijinirea, de către apă, a gheţei se micşorează,
aceasta din urmă crapă, şi produce uneori pocnituri destul de puternice.
După măsurările mele, grosimea gheţei acoperitoare a Mureşului
este de obiceiu de 15-25 cm.
Durata gheţei fluviale este de aproximativ 2 luni.

2. Suspensiunile

Mureşului.

Pentru a măsura, cu precizie, cantitatea suspensiunilor, am
utilizat centrifuga.
Cantitatea suspensiunilor depinde în primul rând de compoziţia
petrografică a patului şi de viteza apei. Cea mai mică cantitate de
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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sedimente o transportă Mureşul iarna, când este îngheţat. La purificarea apei contribue faptul că, probabil, în momentul solidificării ei
grăunţele de nomol suspendat servesc drept nuclee de îngheţ. Dealtfel,
iarna este în genere anotimpul celei mai mici eroziuni, mai ales că
din lipsa de ploaie şiroirea încetează temporar. Din cauza lipsei de
suspensiuni, apa Mureşului arată, când este îngheţat, verde, cum
vara nu se vede niciodată deoarece în anotimpul cald afluenţii lui
din podişul Transilvaniei sunt totdeauna tulburi. ln timpul desgheţului însă râul este tulbure, probabil şi din cauza suspensiunilor ce
1
fuseseră cuprinse în ghiaţă, eliberate prin topirea ei ).
Suspensiunile sunt, fireşte, în cantitate cu atât mai mică cu
cât proba de apă este mai aproape de suprafaţă, şi cu cât nivelul
Mureşului este mai scăzut. Bunăoară în 9 Aprilie 1929, când nivelul râului era aproape normal, cantitatea suspensiunilor era, la suprafaţă, exact de 1°100 din volumul apei, deci foarte mare în comparaţie cu alte ape curgătoare.
ln 25 Martie 1930, când nivelul Mureşului era peste normal,
suspensiunile erau, în apa dela suprafaţă, de 2,6°/oo din volum.
Cantitatea suspensiunilor transportate la adâncime este cu mult
mai mare decât Ia apa dela suprafaţă. In 17-19 Octomvrie 1930
bunăoară, la suprafaţă erau numai 0,35°/oo, la 50 cm. deasupra fundului 0,6°/oo, iar la numai 1O cm. dela fund 0,9°/oo suspensiuni, deci
de vreo 3 ori mai multe decât la suprafaţă, deşi adâncimea totală
nu era, în acel Ioc, decât de 1 metru.
ln 24 Nov. 1930, când nivelul Mureşului crescuse mult, am
centrifugat dela suprafaţă 3,2°/oo suspensiuni.
Cu privire la cantitatea relativă a suspensiunilor transportate,
Mureşul întrece d2ci pe celelalte râuri ale Europei, la care s'au
l':'\cut astfel de măsurări.
') Contribue desigur

şi

coraziunea, de

către

sloiuri, a malului.
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3. Spuma fluvială.
Mureşul crescând, ridică de pe terenurile proaspăt inundate,
diferite corpuscule solide, mai uşoare decât apa. Fiind vorba despre
geneza spumei fluviale, se înţelege că aici nu ne ocupăm decât de
acele părticele fine, care prin enormul lor număr şi graţie puterii
lor moleculare (coeziune, tensiune superficială, etc.) sunt capabile
să facă parte dintr'un spumoid.
Plutind pe suprafaţa apei curgătoare, o parte din acele corpuscule detritice se adună, graţie adeziunii, şi formează aglomerări
bine vizibile şi dela depărtare 1 ).
In locurile unde apa purtătoare de detritus coboară spre adâncime - bunăoară la vârtejurile verticale - acolo majoritatea detritusului, el fiind mai uşor, va rămânea la suprafaţă, unde se va
grămădi. Locurile de cumulare sunt deci acelea cu vârtejuri. In
zona de contact dintre apa ce scoboară şi cea relativ stătătoare,
se produce deci stagnarea detritusului plutitor. Apa descendentă
luând cu sine bule de aer, o parte din el se ridică iarăşi, şi dacă
nimereşte sub grămada de detritus, va putea s'o umfle în băşici-spumă.
Spuma se poate produce, după aceleaşi principii, şi în locuri
unde se întâlnesc apa curgătoare şi malul sau alt corp solid. ln
tot cazul, corpul solid sau apa relativ stătătoare servesc drept
„filtru" (retentor).
Componenţii spumei având dimensiuni microscopice şi ultramicroscopice, se înţelege că forţa lor moleculară (coeziune, adeziune,
capilaritate, tensiune superficială, etc.) combinată cu a apei cuprinse,
este suficient de mare spre a putea forma un spumoid destul de
tenace şi stabil.
Aglomerarea detritusului plutitor fiind discontinuă, se înţelege
că „murdăria" capătă o stratificaţie pronunţată, care la început este
aproximativ perpendiculară pe suprafaţa apei.
') Aceste materii s'ar putea numi, în limbaj

obişnuit, „murdărie".
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Când . îngrămădirile de spumă devin mari, şi mai ales dacă
direcţia vântului este favorabilă, ele pot fi luate de curent, coborând astfel la vale. Grămezile de spumă fluvială pot fi foarte mari;
uneori baza lor ocupă o suprafaţă de 1m', înălţimea lor putând să
ajungă la câţiva decimetri. Culoarea spumei este de regulă murdară,
gălbue.

Insolaţia dăunează

spumei deoarece aerul din băşicuţe, fiind
volumul încât urcarea presiunii interne le poate
sparge. La aceasta contribue şi faptul că, pereţii băşicuţelor încăl
zindu-se, pierd din viscositate, mai ales dacă pierd şi apă prin
evaporare.
Când spuma se fixează într'un loc solid, bunăoară la mal,
atunci ea se poate usca fără să colaboreze. Ea poate să-şi menţină forma, chiar dacă, frecată între degete, nu se mai simte umezeală. Vântul poate să ridice spuma uscată şi s'o poarte prin aer,
sau o rostogoleşte pe pământ, uneori fără s'o fărâme. In felul acesta
microorganismele care se găsesc mai întotdeauna în spumă, pot fi
transportate şi răspândite pe uscat.
Stabilitatea spumei este atât de mare încât, adunată în borcane, poate fi transportată la distanţe de câţiva km. Bunăoară o
probă de spumă fluvială, scoasă în 25 Martie 1930 şi transportată
la o distanţă de vreo 3 km. există în laborator încă 2 zile mai
târziu, deşi mai rec;iusă ca volum decât la început. In stare proaspătă, spuma conţine mult nomol dispers care în borcan se depune
la fund. Sedimentarea aceasta nu nimiceşte spuma ci-i micşorează
numai volumul. Nomolul depus din spumoid a fost supus analizei
microscopice: grosul este format din grăunţe minerale, se găsesc
însă şi numeroase microorganisme, bunăoară flagelate unicelulare
incolore din grupa monadinelor, flagelate coloniale (Oikomonas ?),
Vorticella aff. microstoma, ş. a. Monadine incolare se găsesc şi în
spumă, apoi mici diatomee, Chilodon, etc.

încălzit, îşi măreşte
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Spuma îşi are deci biosul ei microscopic, format mai ales din
organisme capabile de închistare, ceea ce le uşurează răspândirea
şi pe calea aerului.

DAS EIS, DIE SUSPENSIONEN UND DER SCHAUM
DES MURESCH-FLUSSES (SIEBENBORGEN).
ZUSAMMENF ASSUNO.

1. Eis.
Am Muresch tritt Eisbildung erst bei Unterkilhlung des Wassers ein.
Ausser dem autochthonen, dem Wasser aufliegenden Ufereis bildet sich im
Flusse zartes lockeres Eis das den Eindruck untergetauchten schwimmenden
Schnees (Treibschnee) macht. Als l<ristallisationskerne dienen wahrscheinlich
schwimmende Schlammteilchen.
Die Entstehung des Treibschnees (und sog. Orundeises) erklărt der
Verfasser -durch folgende Hypothese.
Beim Fliessen hat durch die fortwărende Durchmischung das Wasser
in allen Tiefen praktisch gleiche Temperatur 1 ). Bei Unterkiihlung muss es
eine entsprechende Bewegung haben um nicht zu gefrieren. Sobald die der
betreffenden unterkiihlten Temperatur entsprechende Bewegung zu gering
wird, erstarrt das Wasser. Wie die lsotachen zeigen, hat <las Flusswasser am
Orunde seine geringste Oeschwindigkeit. Dies ist somit die Ursache, dass im
stromenden Teii des Flusses die Eisbildung in der Tiefe beginnt, sei es dass
sich das Eis dort festsetzt oder schwebend entsteht. Vermutlich besonders stark
sind der Eisbildung jene Zonen ausgesetzt (z. B. in Wirbeln und Strudeln)
wo stark bewegtes Wasser moglichst gering bewegtem am meisten genăhert ist.
Die Bildung untergetauchten Eises ist im fliessendcn unterkiihlten Wasser
somit eine Funktion der lsotachen. Dass bei Verminderung seiner Bewegungsgeschwindigkeit nicht grossere Wassermassen plotzlich erstarren, erklărt 5ich
durch Wărmeabgabe (80 Cal. kg.) des gefrierenden Teiles. Wenn das submerse
Eis nicht festgesetzt ist so wird es, besonders wenn es in grosserer Menge
ist, wegen seines geringeren spezifischen Gewichtes bald an der Oberflăche
des Flusses als Treibschnee u. s. w. erscheinen.
1
) Die flachen Ufe1stellen werden hier ausser Acht gelassen da sie fiir submerse
Eisentstehung zu g~ringe Tiefe haben.
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Sobald der Fluss durch eine vollstăndige Eisdecke vor weiterer intensiver Abkiihlung hinreichend geschiitzt ist, werden Erdwărme, Zersetzungswărme faulender organischer Stoffe sowie Auftrieb das sitzende Grundeis, wo
solches iiberhaupt vorkommt, heben. Zur Loslosung des Grundeises trăgt wohl
auch das diffus am Flussboden austretende, viei wărmere Grundwasser bei.
Zur Erklărung der Ablosung des Grundeises ist somit die Annahme vertikaler
Stromungen nicht notwendig.
Der schwimmende Treibschnee halit sich zusammen, rundet sich beim
Anstossen an Ufer, festes Eis u. s. w., ab und erfăhrt dabei eine Aufwulstung
seiner Umrandung (schwimmender Tellerschnee). Wo Ufereis oder Ufer mit
dem Tellerschnee im Reibung geraten, rollt er wegen einseitiger Behinderung
das Ufer entlang und rundet sich dabei ab; gleichzeitig wird auch das Ufereis am Rande aufgewulstet.
Die Eisdecke des Muresch setzt sich somit aus folgenden Eis-Fazies
zusamen:
1. Homogenes, glattes, gut durchscheinendes, an Ort und Stelle vom
Ufer aus entstandenes Eis (Eisfliigel). Wenn seine Bildung Unterbrechungen
erfuhr und dabei jeder Zuwachsstreifen am Rande aufgewulstet wurda. so besteht das Ufereis meist aus spindelfOrmigen Streifen.
2. Aus angetriebenem Tellerschnee entstandenes Tellereis.
3. Angeschwemmte Schallen homogenen Eises, meist durch Druck regellos zusammengeschoben.
Aus diesen 3 Elementen setzt sich - qualitativ und quantitativ natiirIich endlos vielgestaltig - die Eisdecke des Flusses zusamen, so dass seine
Oberflăche dann einen sehr unregelmăssigen Anblick bietet. (Siehe die Fig.)

2. Suspensionen.
An suspendierten Teilchen (schwebenden Sedimenten) ist der Muresch
sehr reich, somit sein Wasser sehr triibe, mit Ausnahme des Winlers wo es
unter der Eisdecke praktisch rein ist und schon griin erscheint. In der wăr
meren jahreszeit kann bei Hochwasser die schwebend mitgefiihrte Schlammmenge 3,2°/ 0 des Wasservolumens erreichen, was hauptsăchlich auf die iiberwiegend weichen Gesteine (Tone, Lehm, Sancte, Erden, etc.) des siebenbiirgischen Beckens zuriickzufiihren ist.
Zwischen den in verschiedenen Tiefen gleichzeitig mitgefiihrten Schlammmengen bestehen natiirlich Unterschiede. Z. B. waren im Oktober 1930 bei
Niederwasser an einer 1 m. tiefen Stelle des Flusses an der Oberflăche
0,35°/ 0 , in 1 / 3 m. Tiefe 0,6°/ 0 und 10 cm, liber dem Boden 0,9°/o Volumenwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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menge suspendierte Teilchen. Zu diesen Messungen wurde die Zentrifuge _
verwendet. Die durchschnittliche mittlere Schlammfilhrung des Muresch wird
auf beilăufig 1 / 2-1°/ 0 des Wasservolumens geschătzt. Oieser Fluss ist somit
einer der schlammreichsten cter Erde 1 ).

3. Fluss-Schaum.
Dieser entsteht bei Wachsen des Wasserspiegels wodurch der Fluss
vom Ueberschwemmungsgelăride kleinste, spezifisch leichtere feste Teilchen
(„Schmutz", Detritus) in grosser Menge mitnimmt. Durch Stauung, besonders
in Strudeln und bei Anprall des Wassers an feste Hindernisse, wo Oberflăchenwasser in die Tiefe sinkt wird die Mehrzahl der schwimmenden Fremdk~rperchen nicht mitgeftihrt sondern bleibt oben. Durch von unten aufsteigende Luftblasen sowie durch Kippung gehăufter Schutzmassen wird Luft
eingeschlossen und es ent3teht so der bekannte Flussschaum. Bei Hochwasser
kon!1en die schwimmenden Schaumhaufen des Muresch I m 2 gross und mehrere Decimeter hoch sein. Direktes Sonnenlicht schădigt den Schaum, weil es
die Blasen durch Wărmedehnung der in ihnen enthaltenen Luft zum Platzen
bringen kann. Auch das Austrocknen der feinen Blasenhăutchen trăgt zu
deren Hinfălligkeit bei. Trotzdern vertrăgt ein Teii des Flussschaumes sogar
vollstăndiges Austrocknen ohne zu kollabiercn. Er hat dann manchmal eine
derartige Wiederstandsfahigkeit, dass ihn der Wind auf dem Erdboden rollen
kann. ln frischem Zustand vertragt der Schaurn kilometerweiten Transport
und kann in Gla;gefăssen tagelang stehen wobei ober Schlamrnabsatz erfolgt
und die Schaummenge sich verringert: Sowohl im Sediment als auch im
Schaurne selbst fanden sich zahlreiche Mikroorganismen, besonders farblose
Monadinen. Lufttransport des getrockneten Schaumes tragt somit zur Verbreitung derartiger enzystierungsfăhiger Lebewesen bei.

I.
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1 ) Nach Penck, Morphologie, hat der Ganges (schlammreichster Strom I)
rund 20/o,
der Amu Darja 1,60/o Gewichtsteile Schlamm, in Europa die Durance bei Merindo! l,50fo.
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