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1. Introducere. 2. Clima văii Mureşului. 3. Patul minor al Mureşului. Debitul
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Zusammenfassung. ·

1. Introducere.
Rezultatele termografice pe cari le rezum în nota de fată, se bazează
pe cercetările făcute de mine, între anii 1921-1931, asupra Mureşului Hunedorean. Ele nu sunt decât numai o parte dintr'un studiu multilateral, pe
care împrejurări vitrege nu mi-au permis să-l termin şi să-l public sub o
formă monografică. Dureroasă renuntare !
Măsurările pe cari le dau aici, s'au făcut, - numai de mine personal, la Mureşul din apropierea Orăştiei şi numai ocazional - bunăoară cu prilejul unei călătorii făcută cu barca dela Gelmar la Arad - şi în alte portiuni
ale frumdsului nostru râu.
Totuşi: spre a putea face oarecari comparaţii termografice şi. cu alte
puncte ale Mureşului, în 1929 Dl Profesor Leuco a făcut, în urma rugăminţii
mele, măsurări la Reghinul Săsesc, iar Dl I. Covaciu la Arad. Acestor singuri
colaboratori ai mei le sunt foarte îndatorat pentru sprijinul lor desinteresat;
le multumesc.
La toate măsurătorile s'au notat, pe lângă temperatura apei, şi ora,
temperatura aerului, acoperirea cerului, nivelul apei, vântul, precipitatiunile,
înghetul, ş. a. Măsurările le-am făcut cu termometre chimice; numerele din
prezenta lucrare arată grade Celsius.
Erorile posibile se pot evalua la
O, 1°. Diferente mai mici de O, 1° se
neglijează, deci, în prezenta contributie-:-ln timpul noptii şi mai ales pe timp
furtunos, - când se produc mici valuri - diferenţele puteau
0,2°, aceasta
din cauza dificultătilor de cetire, fără a se scoate din apă partea cu mercur a
termometrului. Uneori măsuram apa într'un vas de 1 litru, în clipa în care
îl scoteam din râu; aceasta, bine înţeles, după ce vasul fusese un timp
oarecare scufundat în râu, spre a-i lua temperatura.
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Dat fiind faptul că, simultan şi la distante mici, temperatura râului arăta
uneori deosebiri remarcabile, preciziunea până la zecimi de grad are, deci,
prea puţină valoare. Asupra acestor diferenţe sicrone, voiu vorbi mai târziu.

2. Clima

văii Mureşului.

Temperatura apelor depinzând în primul rând de a atmosferei, se impune
o scurtă privire asupra climei din valea Mureşului.
ln regiunea cursului superior al Mureşului, - calculat dela izvor şi până
la ieşirea lui din defileul dintre munţii Călimanului şi ai Ourghiului, deci până
la Reghin, - atmosfera are o temperatură medie anuală de 7-8° C. ln porţiunea cursului mijlociu, adică până la începutul strâmtoarei dintre Poiana
Ruscă şi munţii Apuseni, media anuală a atmosferei se ridică la 8-9~.
Dela Deva în jos, temperatura medie a aerului creşte la 9-10°, iar
dela ieşfrea râului dintre munţi, media anuală trece de 10°, atingând la frontiera ungară ·11°. In valea Mureşului media anuală a temperaturii atmosferice
este, deci, cuprinsă între 7 şi 11 ° C, temperatura crescând dela isvor spre vărsare.
Pentru cercetările noastre hidrotermice, de mai mare importantă decât
temperatura medie anuală a aerului este media anotimpului cald.
ln porţiunea cursului superior, media atmosferică a lunii Iulie este
de 18-20°, în regiunea cursului mijlociu (podişul Transilvaniei) de 20-21°,
în defileul apusean puţin mai mică de 20°, iar în câmpia arădeană de 20-23°.
ln Ianuarie, mediife lunare sunt de-5 până-7°, apoi până la Orăştie
de-5 până-4°, între munţii Apuseni de-4 până-2°, iar în câmpia arădană
este puţin m(!.i cald de-2°.
Intre regiunea de obârşie a Mureşului şi locul unde râul părăseşte teritoriul românesc, temperaturile anuale medii ale atmosferei au, deci, o diferenţă de aproximativ 4°, care-şi <ire cauza prineipală în deosebirea altitudinilor absolute: 100 m în câmpia Panonică, 600-800 m în cursul superior.
Atât în Iulie cât şi în Ianuarie, diferenţa mediilor lunare este de 5°.
Amplitudinea dintre media maximă (Iulie, 23°, frontiera ungară) şi cea
minimă (Ianuarie, -7°, NE de Topliţa) este de 30°.
Iarna mediile lunare ale aerului cresc foarte ·regulat dela isvor la Tisa,
- vara însă, în podişul ardelenesc găsim o neregularitate, reprezentată printr'o
insulă isotermică cu un plus de până la 1° (la Alba Iulia).
La Orăştie, - lângă care localitate am făcut cele mai multe măsurări
hidrotermice la Mureş, - media temperaturii din Iulie este de 20°, în Ianuarie
de-3 1 / 2 °, media anuală fiind de aproximativ 9°.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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3. Patul minor al

Mureşului.

MUREŞULUI

Debitul de

apă.

lncălzirea râului de către aer şi soare - principalii factori termogeni depinzând în primul rând de adâncimea şi întinderea orizontală a apei, se impune o caracterizare morfologică a patului minor, adică a formei geometrice
pe care o are massa apei.
ln tot parcursul românesc, patul minor al Mureşului are înclinaţie suficientă spre a împiedeca râul să stagneze şi să producă bălţi însoţitoare.
Mureşul ocupă un şanţ cu limite distincte, arareori şterse prin locuri mocirloase. Terenul uscat se întinde până la apa curgătoare, accesul fiind posibil
aproape pretutindenea.
Numai între munţii Călimanului şi ai Ourghiului patul râului este stâncos,
având deci caracterele unui curs de munte, pe când în câmpia Miclăuşuhti, în
podişul Transilvaniei, dealungul flancului sudic al munţilor Apuseni (fig. nr. 5)
cât şi în câmpia Aradului, Mureşul şi-a săpat albia în sedimente fine, în majoritate depozitate de el însuşi. ln comparaţie cu aceste sedimente fine, pietrişu
rile şi prundişurile joacă un rol secundar, fiind de obiceiu ascunse sub apă.
Faţă de volumul apei, suprafaţa Mureşului nu este prea întinsă, adâncimea
lui relativă fiind deci destul de mare, impresie sporită încă prin înălţimea
malurilor cari pe mari distanţe sunt abrupte.
Arboretul care adeseori însoţeşte râul, nu-i aduce decât puţină umbră,
a cărei influenţă de retentor de soare se poate neglija, mai ales când avem
în vedere lăţimea Mureşului. Aproape întreaga suprafaţă a râului este deci
expusă insolaţiei.

Dela Reghin în jos, Mureşul are o lăţime remarcabilă.
Pe timp de nivel normal, lângă Orăştie, Mureşul este deja lat de vreo
80-120 m, adâncimea fiind de 1-2 m. Viteza obişnuită a apei este de circa
1m/sec, debitul obişnuit de aproximativ 70m 3 /sec.
După un calcul sumar, suprafaţa basinului, în sus de strâmtoarea Radnei,
se poate evalua la 26.000 km 2 ( 1). Media precipitaţiunilor anuale fiind în
hasinul ardelenesc de circa 700 mm, volumul lor total ar fi acolo de 18,2 km•,
din care la nivel normal se scurg prin Mureş 2,2 km 9, aceasta dacă punem
in calcul debitul obişnuit, care însă rămâne cu mult sub· debitul mediu, fiindcă
1111 reprezintă decât abia 12°/ 0 din totalul precipitaţiunilor. Factorul de scurgere
al Tisei până la Seghedin fiind de 27° /0 , pare probabil că apele m.ari ale
M11re~ului transportă diferinţa dintre cele vreo 12°/ 0 ale debitului obişnuit
:,.i totalul scurgerii.
') ln câmpia Aradului - peneplenă - cumpăna apelor nu poale fi stabililă cu
1111Tl1.lunc 111ulţ11mi10arr, deci nici suprafaţa porţiunii panonice care hidrograficeşte apar11111· Mureşului,
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4. Temperatura medie

anuală şi lunară

a

Mureşului.

Curbele din figura 1 arată mersul temperaturii medii a aerului şi a apei
la Arad şi Reghin în 1929, după măsurările făcute de Dnii Prof. Leuco şi
Covaciu. Cu puţine excepţii, aceste măsurări s'au făcut după amiază, de
obiceiu între orele 14-16, încât rezultatul reprezintă mediile maximelor diurne,
- apa cât şi aerul având cea mai ridicată temperatură la acele ore ale zilei.
Măsurările dela Orăştie fiind făcute la ore diferite, curba respectivă nu putea
fi desenată laolaltă cu cete dela Arad şi Reghin.
In anul 1929, temperatura medie anuală a Mureşului era, în orele de
după amiază, de circa 10° la Reghin şi de 12,4° la Arad, media aerului
fiind în acele localităţi şi la aceleaşi ore de 14° (R) şi 15,25° (A). In medie,
Mureşul· a fost deci la Reghin cu 2,4° mai rece decât la Arad, diferenţa temperaturilor atmosferice simultane fiind numai de 1,25°. Media hidrotermică a
celor două puncte este de 11,2°.
Curbele ne arată că, atât la Reghin cât şi la Arad, cea mai pronunţată
încălzire a râului a avut loc în Aprilie-Mai (R.
13,8°; A.
16,2°), ră
cirea durând mai mult, şi începe cu luna Septemvrie. Este interesant că la
Reghin răcirea Mureşului a fost aproape uniformă timp de 4 luni, diferinţele
mediilor lunare din August până în Decemvrie fiind acolo de 6,3-4,8-4,2
şi 4,8°, pe când diferinţele Martie-Mai fuseseră de 5,0 şi 8,8°. Mai constatăm
că în lunile de vară (Mai-August) încălzirea Mureşului era ceva mai înceată
la Reghin decât la Arad, - aceasta probabil sub influinţa apelor răcitoare
dela munte. In August însă temperatura râului se apropie, la Reghin, foarte
mult de aceea dela Arad, nerămânând între mediile acelei luni, decât o diferenţă de 1,3°.
Se poate spune că (în 1929) încălzirea Mureşului primăvara şi răcirea
lui toamna au fost ceva mai brusce la Arad (câmpie!) decât la Reghin (munte!).
ln termen mediu, după amiază râul este, în ambele localităţi, din Martie şi
până în Decemvrie mai rece decât aerul, însă de regulă mai cald în Ianuarie
şi Februarie, fiindcă temperatura lui nu poate scădea sub circa 0° (1). Media
lunară maximă, atât a· Mureşului cât şi a atmosferei, a fost atinsă, ta Arad
şi Reghin, în August, minimul termic al apei fiind în Ianuarie.
Deşi aceste concluziuni sumare se bazează, - în ceeace priveşte Mureşul
la Arad şi Reghin, - numai pe un singur an (1929) de observaţiuni, totuşi
cred că, în principiu, ele caracterizează regimul termic general al râului, încât
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măsurări de multi ani ar putea modifica întru câtva cifrele, nu însă caracterizarea generală, sumară, aşa cum încerc s'o formulez în rândurile de fată.
Din punctul de vedere termografic, Mun~sul de lângă Orăştie este intermediar între însuşirile lui dela Reghin şi cele dela Arad, media lui anuală
variind între 10° şi 10,5°, cifră care însă nu se bazează pe măsurări făcute
numai după amiază, ci unde s'au calculat şi înregistrările nocturne, şi nu numai
dintr'un singur an.
Făcând o comparaţie între media anuală a aerului şi a apei, se constată
că lângă Orăştie Mureşul era în termen mediu cu 1-1,5° mai cald decât
acrul. La Reghin temperatura medie a Mureşului era după amiază cu 11 / 2°
mai urcată decât temperatura medie reală a aerului, însă cu 4° mai scăzută
decât cea de d. a. La Arad, Mureşul este, ca medie anuală, d. a. cu cca.
2,2° mai cald decât media anuală a aerului şi cu 2,85° mai rece decât aerul
după amiază.

ln general, temperatura medie anuală a Mureşului este cu câteva zecimi,
-- cel mult însă cu 2 grade - mai urcată decât a aerului, aceasta şi din cauza
dl iarna temperatura apei nu scade sub 0°.
Maximul absolut al apei a fost la Arad 28° (25 VII. 1929, 16h), la
Orăştie 29° (12 VIII. 1929, 14h), la Reghin 24,5° (5 VIII. 1929, 16h). La
<)răştie, în timpul când în (sic!) apă începea să se formeze ghiaţa, am
măsurat temperaturi de circa O, 1° sub zero şi chiar de - 0,2° (23 XII 1929).
Hidrografii au împărţit, din punctul de vedere al regimului termic, râurik Eurc>pei în 4 categorii. Mureşul aparţine categoriei râurilor de câmpie
( ,,Flachlandsfliisse"), caracterizată prin aceea că în termen mediu apa este
111ai caldă decât aerul.
Afirmaţia pe care o face Ul:! (!. c.) că temperatura acestei categorii de
r:i11ri ar depinde numai de insolaţie, nu este exactă deoarece ar însemna să
11q.~ă111 influenţa termică a atmosferei; cel mult dacă Ule înţelege aerul numai
drept intermediar între soare şi apă şi deaceea nu-l aminteşte ca factor care
n 1111 rihue la temperatura râului.
5. Temperatura

diurnă

a

Mureşului lângă Orăştie.

Cînd acoperirea cerului împiedecă încălzirea solară, mici diferenţe în plus
1.:111 i11 minus ( +3°) ale atmosferei faţă de apă, n'au decât o influenţă calorică
11"111sl·11111ată asupra Mureşului. Bunăoară în 12-13 Iulie 1929, când dela
111i11i11111l aerului \ 14° la 6h) până la maximul lui (16,4° la 14h) nu era decât
" dlll'rcnţă de 2,4°, temperatura râului a oscilat cu
0,4° şi - 0,3° în jurul
111l'llil'i Jc 17,0° (figura 2), deci cu 5~; = 29°/ 0 din oscilaţia termică a atmosferei.
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Când tntr'un interval de 24 ore media termică a atmosferei era egală
cu a apei, nici fluctuaţiuni de 17,5° ale aerului nu produceau, nici cu ajutorul
insolaţiei, la temperatura Mureşului o oscilaţie mai mare de 3,4°. De ex. în
· graficul din figura 3, unde media Mureşului era de 10,9°, iar a aerului de
11,1°, deci aproape egale (18-19 Oct. 1929), apa nu a oscilat tn jurul mediei sale decât cu+ 1,7°, adică 19°/ 0 din oscilaţia aerului (aerul 9,1° sub, şi
8,4° peste media lui). lncălzirea apei cu 2° tn I oră (19 Octomvrie 1929,
12- l 3h) constitue un caz rar, la care au contribuit, probabil, şi frecventele
diferinţe termice pe cari, la aceeaşi oră, le constatăm destul de des tn diferite
puncte ale aceluiaşi profil transversal. Chiar şi în 24 ore, încălzirea apei cu
peste 3° nu este ceva obişnuit.
ln 12 VIII. 1929, zi caldă şi cu plin soare, Mureşul s'a încălzit, excepţional, între 12 şi 14 ore, dela 26,3° la 29° (aerul dela 28,5 la 31,4°), deci
cu 1,35° pe oră (anomalie?).
Cele mai mari variaţiuni diurne de temperatură le are Mureşul în lunile
cele mai calde (Iulie şi August), cele mai mici - practic zero - în Ianuarie
şi Februarie, când este acoperit de ghiaţă.
Un exemplu bun pentru a demonstra influenţa nestingherită a soarelui
cât şi a nopţilor senine şi reci, - factori cari împreună puteau să producă
oscilaţiuni diurne şi interdiurne mari, vedem în graficul din figura 4, care
cuprinde un interval de 2 zile ( 17-19 Oct. 1930) cu condiţiuni meteorologice aproximativ identice. ln aceste două zile, în primele 24 ore media aerului
era de 11,77°, în ceie următoare de 11,9°, deci aproape constantă, media
amândurora fiind de 11,88°, pe când a apei era în primele 24h de 13, 9°, în
cele următoare tot de 13,9°, media diurnă fiind, deci, de 13,9°. Vedem prin
urmare că, în mijlociu, apa era cu 2° mai caldă decât aerul. Acest plus de
căldură nu poate fi din alt izvor decât numai din radiaţiunea solară, care era
intensivă în acele 2 zile.
In aceste 48 ore, oscilaţiunea termică extremă a aerului era de 16,9°, a
apei numai de 2,8°, deci cu 14,1° mai mică decât a atmosferei('~:~= 17%).
ln curba din fig. 4, minimele de temperatură erau la orele 4-8i). Pentru
a se răci sau încălzi cu 1°, râului n trebuia un timp de 2-9 ore, mai frecvent şi în termen mijlociu 4 ore. lncălzirea directă prin soare dura în termen
mijlociu numai 3 ore, pe când răcirea (în lipsa de soare) 5 ore pentru 1°.
Influenta răcoritoare (Iim. +o, 1°) a aerului se poate manifesta la Mureş
după mult mai puţin timp decât 1 oră. Este interesant de remarcant că ră'J La orele 8, când soarele nu se ivise din cauza cetei dese.
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cirea apei poate începe deja atunci, când aerul este încă mai cald. Deasemenea se poate întâmpla ca apa să se încălzească, deşi aerul este încă mai
rece. Este probabil că la producerea acestor anomalii contribue temperatura
patului fluvial şi a afluenţilor. Aceste chestiuni complexe nu s'ar putea lămuri
decât prin măsurări termografice simultane, făcute de o mulţime de cercetători.
Minimul de temperatură îl are Mureşul de obiceiu dimineaţa, înainte de
răsăritul (vizibil al} soarelui, intre orele 4-8, după anotimp, iar maximul
în zilele somase, pe la orele 16, deci mult după culminaţia soarelui.
ln curba fig. 4, diferenţele termice din succesiunea max. - min. - max.
etc„ ale apei sunt de 3,2-2,8-2,2 şi 2,0°, deci din ce în ce mai mici, în
termen mediu fiind de 2,55°. De aici rezultă pentru fiecare oră o fluctuaţiune
medie de aproximativ 0,2°, aceasta, fireşte, numai pentru zile cu relativ mari
fluctuaţiuni termice ale atmosferei şi cu soare nestingherit. Gradientul de 0,2°,
oră poate fi considerat drept medie a maximelor de oscilaţiune hidrotermică.
;&
18

n

;;,,

n
IO
ltl
III
I

IZ

10

a
tJ

4
1
o~=z:;2Ş-~~~~~~~~~~~~~~~~-

.z

.·4 ···...••••i
1-1924

Oscilaţiunea

I

!

III ,

V

fV

\

VI

\of/

Fig. I.

VII

IX

X

XI

XI

medie zilnA a temperaturii apei este maximă în lunile cele
"" .
111ai calde, minimă în cele mai reci; sub ghiaţă e practic nulă.
Când nu este so~(--călduri1 aerului îi trebue timp foarte mult ca să
p11alc1 ridica temperatdfa Mureşului. Bunăoară în 14 IV. 1930, dela 11-16
'11 l· r;iul şi-a păstrat temperatura constantă de 12°, deşi aerul avea 21°;
' .1111a ncîncălzirii apei era cerul înnorat. Pentru încălzirea repede a apei,
1.11l'il' solare directe sunt deci mult mai importante decât căldura aerului.
lJlc (!. c. pag. 79} se exprimă cu privire la oscilaţiunile interdiurne, în
11111d 11 I mmă tor :
„l>ic rollende Bewegting der Wassermassen in einem Flussbett verhind1·1 t 1111 allgemeinen auch das Entstehen einer tăglichen Temperaturschwankung.
7•
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Sie ist vielfach vorhanden, aber erreicht sehr geringe Betrăge, dîe meîst unter
1° herabgehen. Die Wendepunkte der Tageskurve fallen in Mitteleuropa etwa
auf 7 bis 8 ha (Minimum), und auf 3 hp (Maximum), das Mittel annăhernd
auf 11 ha. Die letztere Tatsache ist von praktischer Bedeutung. Zur Bestimmung
der Wassertemperatur geniigt eine Messung tăglich, wenn sie etwa zwischen
10 und 11 ha vorgenommen wird".
Pentru Mureş, cele afirmate de Ule nu corespund întocmai. lnainte de
toate, ora minimului, şi a maximului nu sunt constatate tot timpul anului ci
depind, în zilele senine, de apariţia şi dispariţia soarelui, sunt deci variabile
după anotimp şi gradul de insolaţie.
Oscilatiunile diurne nu sunt, cum susţine Ule, de obiceiu mai mici de
1°, ci (la Mureş) mai mari, dacă e soare, fireşte cu excepţia iernii, când mai
ales ghiaţa menţine temperatura apei aproape constantă.
După cercetările mele, pentru a obţine media, nu este deajuns să mă
surăm temperatura numai odată pe zi, între orele 10-11. Bunăoară în curba
din figura 4, temperaturile la ora 11 erau de 13, 1 şi 13,2°, media celor 2
zile însă 13,9°.

6. Anomalii hidrotermice ale

Mureşului.

Apele mari produc adeseori considerabile tm burări şi neregularităţi termice la Mureş. Bunăoară în 30 Aprilie 1929, când râul crescuse mult, încât avea
o viteză de 1,4-1,5 m /sec, (aerul având între 20 şi 26,3°), am măsurat la
11, 12' 13, 14, 16, 18h
15,3. 16, 15,9, 14, 14,5, 14,6° (media 15°).
Aici vedem anomalia că la ora când râul normal îsi atinge de obiceiu
maximul de temperatură (14-16h), el era la minim. Probabil că la acest fenomen contribuiau pâraele reci ce vin din munţii Sebeşului şi din cei Apuseni,
mai ales că de 2 zile erau călduri asnorme cari grăbeau topirea zăpezii din
munţi

1

).

Mai ales în anotimpul cald, Mureşul are adeseori - în unul şi acelaşi
profil transversal şi la aceeaşi oră - temperaturi diferite, ceea ce surprinde
când avem în vedere că este vorba de o apă curgătoare, deci mereu amestecată. Câteva exemple de astfel de anomalii vor arăta amplitudinea lor şi
cum pot ele să falsifice măsurările obişnuite.
•) ln aceeaşi zi, pârâul Siblşelulul avea, la I Oh, 10,9°, era deci cu 3, I 0 mai rece decât
minimul constatat 1a Mureş Pârâul Ş1bişelului vine din munţii Godcanului şi străbate, înainte
de a se vărsa în Mureş, pe o distantă de vreo 15 km câmpia Orăştici.
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Cât de însemnată este puterea de insolatie asupra apei m1C1, se poate
vedea şi din faptul că tot în 30 IV 1929, lângă mal Mureşul avea, la 12 şi
13 h, nu mai putin de 22,3 şi 21,5°, deci cu 6,3 şi 5,6° mai mult decât în
locurile cu curgere iute şi apă afundă. Această înrâurire a soarelui este atât
de mare încât o baltă izolată de râu, avea la aceleaşi ore 24 şi 25°, deci
numai cu 1, 7 resp. 3,5° mai mult decât Mureşul lângă mal.
câtă

Astfel de neregularităti am găsit adeseori şi aceasta ne învederează cu
precautiune trebue să se procedeze la măsurarea temperaturii apelor

curgătoare.

Vedem deci că, pe timp de insolaţie puternică, temperatura apei de
mal poate fi mai apropiată de a celor stătătoare decât de a Mureşului
din plin curs.
Deaceea, afirmatia făcută de Ule 1 ) că „innerhalb eines Querschnittes
hcrrscht an allen Punkten nahezu die gleiche Temperatur", nu corespunde
întotdeauna realitătii.
Deosebiri termice simultane am constatat uneori între apa dela malul
convex şi aceea a malului concav. De ex. în 19 Oct. 1929 la 15 ore, apa
avea lângă malul convex 11,3°, 13.ngă malul concav (mai liniştit!) 12,6°.
Intre apa din largul Mureşului şi cea de deasupra reniei pot să existe
deci deosebiri mai mari de 1°.
Nu pot avea decât influenţe cu totul locale, isvoarele de lângă râu,
l'antitatea lor de apă fiind infimă faţă de a Mureşului, încât ele nu-i schimbă
k111peratura decât într'o măsură prea mică spre a se putea constata. Aşa era
1111 isvor pe malul drept (nordic) al Mureşului, în sus de brudina Cigmăului.
ln 23 XII 1929, acest isvor avea 11°, pe când Mureşul 0°.
Wngă

7. Temperatura

afluenţilor.

Deosebiri între temperatura Mureşului şi a afluenţilor săi sunt obi<:1111itc. Astfel de constatări am făcut mai ales la pârâul Şibişelului, care vine
din munţii Oodianului (altitudine maximală 1659 m) şi se varsă în Mureş,
d11p:kc a parcurs, pe o distanţă de circa 15 km, câmpia Orăştiei.
ln 5 lan. 1929, când Mureşul - parţial acoperit cu ghiaţă - ajunsese
la O", Şibişelul avea, la circa I km în sus de gura lui, 2,2°. Cantitatea de
11p:I a Şibişelului nefiind însă decât 1 / 100 până (cu totul excepUonal) 1 / 1 o
din a Mureşului, la 1 / 2 km în jos de vărsarea lui nu s'a putut constata
11ld o încălzire a receptorului.
') W. u:e, Physiogeographie des Stisswassers, Leipzig u. Wien 19251 p. 78.
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ln 17 lan. 1929, Şibişelul era puţin mai rece decât Mureşul şi arătă, în
plin curs, - 0,3°; apa nu putea, cu toată temperatura ei scăzută, să îngheţe,
din cauza mişcării repezi ce o avea (aerul - 6°).
ln 27 lan. 1929, atât Mureşul cât şi Şibişelul aveau, la fel, 0°, temperatura atmosferei fiind de
5°.
ln 30 IV. 1929, când râul avea 15°, afluentul său arăta numai 10,9°
(aerul 20°), ceea ce se explică prin obârşia, din munţii apropiaÎi, a pârâului.
ln 12 VII. 1929, la J2h Mureşul avea 17", Şibişelul 16 1 / 2 °. (Egalizare
de vară).
ln 25 III. 1930, la J2h râul avea 9,9·1, afluentul său 10,4° (aerul 15,8").
Fiind zi soroasă, pârâul se încălzise în cursul său prin câmpia Orăştiei.
In 24 XI. 1930, Mureşul avea la t 2h 6,5 ', pârâiaşul foarte mic al
Cigmăului, - care-şi are valea adânc lăiată între coline şi o cădere mare, 6, 1°; 2 ore mai târziu, receptorul se încălzise abia cu O, t 0, anuentul însă cu
0,6° (aerul simultan 6,8-7,2°).
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Fig. 2.

Comparând Şibişelul cu Mureşul, vedem că cel dintâiu, având un debit
cu mult mai mic, este mai sensibil la schimbările termice ale atmosferei decât
cel din urmă. Şibişelul având adâncime mică, şi insolaţia are asupra lui mai
mare putere decât asupra Mureşului.
In ceeace priveşte temperatura Şibişelului în porţiunea în care el curge
încă printre munţi, numeroase date se găsesc într'o altă lucrare de a mea 1 ).
Printre munţi, temperatura acestui pârâu are, mai ales în anotimpul cald,
mai puţine fluctuaţiuni decât după ce a parcurs soroasa câmpie a Orăştiei.

8. Temperatura micilor ape
a

stătătoare

din regiunea

inundabilă

Mureşului.

La Mureş, astfel de ape sunt foarte puţine, mici şi de scurtă durată.
Ele se produc mai ales atunci când nivelul râului scade sub normal încât la
paţii

'} I. Lepşi, Planaria alpina şi Planaria gonocephala la Oodeanu şi Retezat (CarSudici). A<;ad. Rom. Mem. Secţ. Şt. Seria /II. T. IX. 1934, 253-295.
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marginea chiar a patului minor rămân prin mici adâncituri ape reziduale cari
nu mai au legătură cu cea curgătoare.
Temperatura acestor smârcuri este, fireşte, cu mult mai nestatornică
decât a Mureşului. La insolaţie, ele sunt foarte sensibile şi se încălzesc foarte
repede. Să dăm câteva exemple.
ln 30 Aprilie 1929, la 13h, când Mureşul avea 16~, o băltoacă laterală
avea 25', în nomol însă (la JO cm adâncime) abia 14°. Aerul avea, la aceeaşi
oră, 26,3°, soarele încălzia intensiv. ln aceeaşi zi, la lOh o baltă similară
vecină a pârâului S1bişel (10,9·) avea numai 15,6'1 nomolul la 5 cm adâncime
(i. e. la 30 cm sub nivelul apei) 13,8° (aerul 20°).
La 9 Aprilie 1929, la 15 ore, când Mureşul avea 6,8°, o băltoacă avea
la suprafaţă 11 ", în nomol, la 30 cm. sub suprafaţa apei, numai 6,4°. 4 ore
mai târziu temperatura dela suprafaţă scăzuse la 9,4°, a nomolului însă crescuse la 7,2''; apa şi mâlul îşi apropiaseră deci temperaturile.
ln timpul nopţii, aceste mici basinuri de apă stătătoare nu se răcesc
repede, căldura nomolului de desubt servindu-le drept rezervor termic, bună
oară ( 18-19 Oct. 1929).
Mureşul

20h
11
11
7

2411
10,3
10,6
3,3

3b
9,7
10,4
3,5

5h
9,2°
10,1 o
2

balta
aerul
Vedem aid un caz când, cu tot volumul lui neînsemnat, un smârc se
răcise, în decursul nopţii, mai puţin decât apa curgătoare a Mureşului. Explicaţia stă în căldura solară pe care, în ziua precedentă, o adunase nomolul
bălţii şi în faptul că apa nemişcată pierde la aer mai puţină căldură decât
apa curgătoare, mereu amestecată.
Importantul rol, - dealtfel cunoscut - pe care-l are, ca păstrător de
căldură, acoperişul de ghiaţă, se po1te vedea şi din următorul exemplu :
Şoimoştăul ), un lăcuşor natural foarte mic, situat într'o adâncitură a
terenului, lângă Orăştie, arăta în 27 lan. 1929 (după ce timp de 10 zile temperatura medie a aerului fusese de - 10 până -20°), sub cei 15 cm de
ghiaţă O', la fundul celor 35 cm de apă ( excl. ghiaţă) 1,51, iar la 30 cm în
nomolul dedesubt (i. e. la 80 cm sub suprafaţa gheţei) 3 până 4 3 • - ln
aceeaşi zi, nomolul pârâului Sibişelului avea, la 20 cm adâncime, numai 0°.
1

1)

I.

Lepşi,

Protozoare din

Şoimoştăq.

Pqblic. Muz. jud. Huned9ara li. 19261 32-49,
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ln 5 Martie a aceluiaşi an, ghiata Şoimoştăului ajunsese la o grosime
de 25 cm; totuşi, la 40 cm sub ghiată, la câţiva cm sub suprafaţa nomolului
temperatura era tot de 4°.

9. Temperatura nomolului emers şi a nisipului.
De interes este temperatura nomolului umed care stă în contact cu
atmosfera şi este expus acţiunii directe a razelor solare. ln graficul din figura
4 este desenată, pe lângă temperatura aerului şi a Mureşului, şi aceea a
nomolului la 2 şi 10 cm adâncime. In partea stânga a graficului am indicat
numai valorile medii ale nomolului, pe când în partea dreaptă maximul şi
minimul sincron, deoarece, în unul şi acelaşi moment şi Ia aceeaşi adâncime
nomolul arăta temperaturi diferite. Nomolul ta care am făcut aceste măsurări
avea suprafaţa generală aproximativ orizontală, parţial însă neregulată din
cauza unor mici undulaţiuni.
In primul rând vedem că la
2 cm adâncime temperatura interdiurnă a mâlului este cu mult
„
SOARE

~„--·~-.._.....

(\

mai variabilă decât la 10 crn. Din
,.
cauza insolaţiei, nomolul este la 2
„l
cm. cu mult mai cald decât aerul,
se răceşte însă, spre seară, mai
:'
repede; în timpul nopţii, el ră
i
..
i'
...
mâne cu puţin mai cald decât
• ········.„....„
'f{. . .
atmosfera.
'\„ .•.....•...... „ ..........„. .„. .
La 1O cm adâncime, nomolul rămâne, cu toată insolaţia pu.
r - •.0c.~~!~!~t•.!.~~~~·~~"-~'=-~
ternică, mai rece decât aerul,
.„„ """ ' • · · · · ' • • ·· " ·· ·• „" "" ·•"
noaptea cu mult mai cald.
Fig. 3.
Maximul şi minimul sincron sunt, la 1O cm adâncime, cu mult mai mici
decât la 2 cm.
Pentru a nu îngreuna lizibilitatea graficului, nu am desenat curba nomolului şi dela alte adâncimi (5, 15,20 cm) măsurate. Rezultatul general este
însă că, la 20 cm temperatura nomolului era mai constantă şi mai apropiată
de a Mureşului decât de a adâncimilor de mâl mai mici.
Cu cât un punct este mai adânc în nomol, cu atât maximul lui termic
este mai târziu. Spre suprafaţa nomolului, isotermele devin din ce în ce mai
neregulate şi mai puţin orizontale. Cele mai mici neregularităţi în micromorfologia suprafeţei nomolului produc, la mici adâncimi, anomalii în răspândirea
temperaturii,
1

..

1
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Când, în plină vară, câteva zile dearândul vremea este răcoroasă şi
temperaturile din diferite adâncimi ale nomolului se apropie mult
deolaltă şi de a Mureşului; bunăoară în 12-13 Iulie 1929:
15h
17h
2011
lQll
17,1
17,0
16,9
17,1°
Mureşul
10 cm 19,3
18,5
17 ,3
17 ,OQ } în verticale
Nomolul la {
17,7
17,3
11,0~
diferite
20 cm 18,5
15,5
14,8
14,7
15,4°
Aerul
Când soarele e puternic, el poate încălzi nomolul dela 20 cm adâncime
cu circa 1-2" pe oră.
Spre anotimpul rece, diferinţele de temperatură dintre diferitele adâncimi de nomol devin din ce în ce mai mici.
Cel mai mare efect încălzitor ii are soarele asupra nisipului uscat pe
care, ici-colo, îl găsim în patul Mureşului. Bunăoară în 12 Aug. 1929, la l 4h,
nisipul insolat avea la suprafaţă 48-52 ', aerul numai 31,4", apa Mureşului
29°. Nisipul era atât de fierbinte încât piciorul gol nu-l putea suporta. ln
schimb nişte lăcuste (Psophus) şedeau de preferintă tocmai pe acest nisip
înfierbântat.
lncă în 18 Oct. 1929, la 12 ore, când aerul avea numai 15,4", soarele
încălzise nisipul la suprafată până la 30, la 10 cm adâncime la 17-20.

înnorată,

ZUSAMMENF ASSUNG.
Die vorliegende Arbeit berichtet Ober Temperaturmessungen die am
siebenbilrgischen Flusse Muresch vorgenommen wurden. Dieser Fluss
entspringt in den Ostkarpathcn, durchbricht das Eruptivgebirge zwischen den
Stocken des Căliman und Gurghiului, durchfliesst das siebenbtirgische Becken,
zwangt sich sodann z 1 ischen der Poiana Rusca (Transsylvanische Alpen)
und dem siebenbiirgischen Erzgebirge hindurch (Fig. 5) und tritt darauf ins
Pannonische Becken um sich schliesslich in die Theiss zu ergiessen.
Die Mehrzahl der Messungen wurde am Muresch bei Orăştie (Seehohe
etwa 200 m) vorgenommen, ferner nur im jahre 1929 bei Reghin 1) und bei
Arad 2).
Die mittlere jahrestemperatur der Luft betrăgt bei Reghin etwa 8Q, bei
Orăştie 9 ', bei Arad fast 11 ".
') Hicr tritt der Fluss ins siebenbiirgischc Becken.
') Arad lil'gt nicht weit vor dcr Miindung des Muresch in die Theiss, also in der
pannonischcn Ebcne.
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Die mittlere Julitemperaturen betragen an jenen 3 Orten rund 20, 20
und 22°, die entsprechenden Jănnertemperaturen sind -5, -3 1 / 3 und -2".
Die absoluten Seehohen sind rund 400 bis I 00 m.
Mit Ausnahme seines Durchbruches beim Călimangebirge hat der Muresch
meist die Morphologie eines Flachlandflusses. Sein Wasser ist gewohnlich
schlammgetriibt. Stehende Nebengewăsser (tote Arme, Siimpfe, Seen) sind sehr
wenige vorhanden, das Flussbett sehr deutlich abgegrenzt und auf grosse
Strecken von steilwăndigen Ufern begleitet. Hohere Vegetation findet sich im
Muresch fast nirgends, Laubbăume dagegen begleiten ihn auf weite Strecken.
SfNIH $1 CAL,.,

tEA'{I

SEl#ll Şll:AL,.,

SOARE

CEATĂ

SOARE

•J.N-------,..JV111m11n111111•m1•11111111u11111111n1111•1111111m~111111m1111111111m11111111111rurunn111111111111m

Fig. 4,

Figur I zeigt die mittleren monatlichen Nachmittagstemperaturen (I 4- I 6h)
des Muresch (ausgezogen) bei Reghin und Arad, sowie die gleichzeitigen
Lufttemperaturen (punktiert) fiir das Jahr 1929. Die Wassertemperaturen
stellen somit den Durchschnitt der Tagesmaxime dar. Das jahresmittel der
nachmittăgigen Wassertemperatur betrug bei Reghin 10·, bei Arad 12,4°, war
demnach hoher als die wirkliche mittlere Lufttemperatur. Da soeben aus dem
Gebirge austretend, ist der Fluss bei Reghin gegeniiber der verhăltnismăssigen
Lufttemperatur im mittleren jahresmittel p. m. um 1, 15° kălter als bei Arad.
Bei Orăştie, wo Messungen nicht nur in einem einzigen jahre, sondern zu
allen Tageszeiten vorgenommen wurden, betrăgt die mittlere jăhrliche flusstemperatur 10-10,5° und ist somit hoher als die der Luft,
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Das absolute Maximum der Wassertemperatur betrug bei Reghin 24,5°
(5. Vili. 1929, 16h), bei Orăştie 29° (12 Vlll. 1929, 14h), bei Arad 28° (25
Vili. 1929, 1611). Bei Orăştie mass ich wăhrend der Eisbildung im (sic!)
Wasser -0,2° (23. XII. 1929).
Nach seinem Wărmehaushalt gehort der Muresch zu der Kategorie der
Flachlandfliisse 1).
Figur 2 zeigt, wie gering die Wirkung ist, welche kleine Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser bei fehlender Sonnenstrahlung (d. h. bedecktem Himmel) auf den Fluss haben. Die Schwankung der Wassertemperatur betrug in diesen 24 Stunden 29J,' 0 derjenigen der Lufttemperatur.
Im Beispiel Fig. 3, wo innerhalb 24 Stunden die mittlere Lufttemperatur
der des Flusses fast gleich war, verursachte, trotz starker Besonnung, eine
Luftamplitude von 17,5 1 dochnureinemaximale Schwankung von 3,4' (19° 0 )
der Wassertemperatur.
Die grossten tăglichen Temperaturschwankungen zeigt der Muresch in
den wărmsten Monaten Uuli-August), die geringsten im Jănner-Februar;
praktisch O sind sie unter der Eisbedeckung.
Ein Beispiel, wie ungestorte Sonnenbestrahlung und kiihle wolkenlose
Năchte auf die Flusstemperatur wirken, zeigt Figur 4 2). Hier sind somit Faktoren zusammengetreten, die grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag
und Nacht bei der Luft hervorrufen mussten. Die mittlere Lufttemperatur war
in den aufeinanderfolgenden 2X24 Stunden 11,77 und 11,9 ·, demnach praktisch gleich. ln beiden lntervallen blieb die mittlere Wassertemperatur konstant 13,9°, somit um 2° hoher als die der Luft. Die maximale Schwankung
der Flusstemperatur gegeniiber der Luft betrug nur 17° 10 •
Es kommt vor, dass die Temperatur des Flusswassers făllt wenn die
der Luft noch hoher ist; und auch umgekehrt: dass der Fluss wărmer wird
wenn (auch ohne Sonne) die Atmosphăre noch kiihler ist.
Zu dicsen Erscheinungen trăgt wahrscheinlich die Temperatur des wasserbedeckten Flussbettes bei und wohl auch die der Zufliisse.
Das Temperaturminimum hat der Muresch gewohnlich friih vor Sonnenaufgang um 4 bis 8\ je nach der Jahresteit; das Maximum f ăllt an sonnigen
Tagen etwa auf 4 Uhr nachmittags.
Das Mittel der maximalen stiindlichen Schwankungen der Wassertemperatur kann man auf 0,2° schătzen.
') Klassifikation bei Ule, I c.
') Soare - Sonne ; Ceaţă - Nebel ; Nomol -

Schlamm ; Aerul -
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Zur raschen Erwărmung des Flusswassers ist die direkte Sonnenbestrahlung viei wichtiger als selbst bedeutend wărmere Luft. Bei bedecktem Himmel
erhoht selbst in 6 Stunden to' wărmere Luft die Wassertemperatur oft nur
unmerklich. Voile Sonne hingegen kann das fliessende Flusswasser besonders
an seichten Stellen ausnahmsweise bis um 2' in einer Stunde erwărmen.
Die Meinung Ules (!. c.) dass zur Bestimmung der mittleren Wassertemperatur eine einzige, zwischen 1O und 11 ha vorgenommene Messung
genuge, scheint fUr den Muresch nicht zuzutreffen.
In seiner Physiogeographie des Susswassers erwăhnt Ule, dass innerhalb
eines Querschnittes an allen Punkten nahezu die gleiche Temperatur herrsche.

Fig. 5.
între Muntii Apuseni şi Poiana Ruscă, în sus de Lipova (între Cioca Balmoş,
cota J43 şi Poiana lungă, cota 213). Vedere în sus. - Der Mureschfluss zwischen dem
Siebenbiirgischen Erzgebirge und der Poiana Rusca.
Mureşul

ln der warmen jahreszeit stimmt dies, wie ich ofter feststellen konnte, nicht
immer zu.
So findet man zwischen dem Wasser des konvexen und konkaven
Flussufers manchmal Temperaturunterschiede die mehr als 1° betragen konnen,
was der Sonnenstrahlung zu verdanken ist. Besonders bei Hochwasser kommt
es vor, dass die Stunden des tăglichen Maximums und Minimums ganz
verschoben sind.
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Zum Vergleich mit dem Muresch wurden auch am Sibişelbach, einem
seiner Zufllisse der aus dem bis liber 1600 m hohen Godianugebirge kommt
und vor seiner Mlindung 15 km. weit liber die Ebene von Orăştie fliesst,
Messungen vorgenommen. Mit Ausnahme der Zeit der Eisbedeckung sind,
Temperaturunterschiede zwischen diesen beiden Gewăssern etwas gewohnliches.
Am Sibişelbach wurde Unterklihlung im stark stromenden Wasser bis
zu -0,3° gemessen. Năhere Angaben liber die Temperatur des Sibişelbaches
innerhalb des Gebirges finden sich in meiner Arbeit liber die Planarien des
Godianugebirges (1. c. 1934).
ln Kap. 8 der vorliegenden Arbeit werden Angaben liber stehende kleingewăsser des Ueberschwemmungsgebietes gemacht, die aber sehr wenige sin I
da der Muresch sein Flussbett ziemlich tief eingegraben hat und zu grossem
Teii steilwandige Ufer hat.
ln der wărmeren Jahreszeit klihlen ~ich diese Wăsser nach starker Besonnung nicht rasch ab weil wegen der geringen Tiefe der Schlamm tagsliber
reichlich Wărme aufgespeichert hat. Die kleine Tabelle im rumănischen Text
zeigt, dass nach sonnigen Tagen sich so ein Kleinwasser trotz gleicher Anfangstemperatur (hier beide 11 ·) gelegentlich nachtiiber sogar weniger ab lihlen
kann als der Fluss.
•
Kapitel 9 behandelt die Temperatur des nicht wasserbedeckten nassen
Schlammes und trockenen Flusssandes. Ein Beispiel des Temperaturganges des
Schlammcs in 2 und I O cm Tiefe ersieht man aus Figur 4.
Im linken Teii sind die Mitteltemperaturen der betreffendcn Schlammtiefen eingezeichnet, im rechten Teii die gleichzeitigen Maxima und Minima.
Auffallend sind die grossen Unterschiede die in 2 cm Tiefe bestanden; der
Hauptgrund dlirfte das Mikrorelief der Schlammoberflăche sein, somit der verschiedene Einfallswinkel der Sonnenstrahlen. Zu hemerken ist, dass die oberste
Schlammschicht sich stărker erwărmen kann als die Luft. Gegen Abend bewirkt die niedrigere Temperatur der tieferen Schlammschichten im Verein
mit der oberflăchlichen Verdunstung ein rasches Fallen der Temperatur, die
bis unter die der Luft heruntergehen kann. ln 10 cm Tiefe blieb auch bei
starker Besonnung der Schlamm tagsliber klihler als die Atmosphăre, in der
Nacht aber bedeutend wărmer.
ln beilăufig 20 cm. Tiefe wurde die Temperaturkurve des Schlammes
der des Flusses sehr ăhnlich. Je tiefer ein Punkt im Schlamme gelegen ist um
so spăter nach dem Hochststand der Sonne erwărmt er sich.
Nach mehreren sonnenlosen Tagen năhern sich die Temperaturkurven
der verschiedenen Schlammtiefen immer mehr der des Mureschwassers. Eine
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beziigliche Temperaturreihe ist als Beispiel im rumănischen Text gegebert
Starke Besonnung kann den Schlamm in 20 cm Tiefe um 1-2° pro Stunde
erwannen. Je kălter die Jahreszeit, um so geringer werden die Temperaturdifferenzen der verschiedenen Schlammtiefen 1 ).
ln trockenem Flusssand mass ich im Hochsommer knapp unter der Oberflăche bei intensiver Sonnenstrahlung bis zu 48-52' Warme, im Oktobcr
immer noch bis zu 301.
') Es wurden Messungen bis etwa ~O cm Tiefe gemacht; cs ist dies somit die
Maximaltiefe auf dle sich meinc Angaben beziehen

I. L.
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