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ew insights regardingthe glacial lakes morphology from Southern Carpathians. The present study aims to
provide new and precise data regarding the glacial lakes morphology from Southern Carpathians. Based on detailed
bathymetric surveys, this paper analyses morfometric and morphological characteristics of glacial lakes and
compares them with previous results.
The comparative analysis of the morphometric parameters analysis featuring the lake basin reveals significant
differences between the present study results (shoreline configuration, surface, lake basin volume, average and
maximum depth) and those elswhere reported in the literature. Average and maximum depths and water volume
measured values are significantly greater than previously reported; for maximum depths we measured the following
values: Bâlea -16.9 m versus -11.3 m; Capra -13.1 m versus -8 m; Podragu -18.7 m versus -15.5 m; Bucura -17.5 m
versus -15.7 m; Slăveiu -9.5 m versus -6.1 m; Tăul Porţii -4.7 m versus -2.3m.
The small-scale landforms placed on the lake basin (troughts, platforms, bowl like excavations) represent the results
of the glacial processes (glacial overdeepening, subglacial torrents erosion).
Glacial lakes were classified according to: (i) the bathygraphic curves shape within three morphotypes: convex shape
(Lia, Slăveiu), linear or linear-convex (Buda, Galeşu, Capra) and convex-concave or mixted shape (Bâlea, Podragu,
Ana) and (ii) the slope distribution on depth levels: (1) low and medium gradient slope (Ana); (2) steep slopes and
cvasi-horizontal bottom (Galeşu) and (3) cvasi-horizontal bottoms and bowl like excavations (Bâlea and Podragu).
Further works should be carried on the glacial lake morphology on the Romanian Carpathians, by bathymetric
database enlargement in order to conceive a new glacial lakes basin typology based on morphometric and
morphogenetic criteria.

1. Introducere
Lacurile de origine glaciară reprezintă un domeniu
de interes atât din perspectiva studiilor hidrologice
şi ecologice, cât mai ales a analizei cuvetelor
lacustre ca elemente integrate în cadrul reliefului
glaciar montan. Cercetarea morfologiei acestora
poate facilita explicarea anumitor procese glaciare
(dinamica maselor de gheaţă, acţiunea sculpturală
a gheţarilor), de aceea o cunoaştere amănunţită a
topografiei submerse se dovedeşte necesară.
În Carpaţii Româneşti cuvetele lacustre
glaciare au constituit în secolul XX subiectul a
numeroase preocupări. Acestea au avut ca puncte
de interes regimul hidrologic, caracteristicile
morfologice sau originea cuvetelor, cel mai adesea
tratate împreună. Detalii importante oferă, pe lângă
observaţii şi măsurători, hărţile batimetrice
obţinute prin diverse metode, cel mai adesea fiind
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utilizat firul cu plumb pentru determinarea
adâncimilor şi raportorul, planşeta topografică şi
busola pentru poziţionarea în plan a cotelor şi
cartarea conturului.
Cel căruia îi suntem şi astăzi datori prin
activităţile sale de pionierat în descifrarea
morfologiei Alpilor Transilvaniei, de Martonne,
realizează în 1900 primul sondaj batimetric în lacul
Gâlcescu din Munţii Parâng, ocazie cu care face,
tot în premieră, şi analiza sedimentelor lacustre (în
colaborare cu
Munteanu-Murgoci).
Loczy
realizează în 1904 primele hărţi batimetrice pentru
lacurile Bucura şi Zănoaga din Munţii Retezat
(hărţile batimetrice au fost utilizate de către Emm.
de Martonne în teza sa). În lucrarea dedicată
„Alpilor Transilvaniei”, de Martonne (1906-1907)
analizează corelativ cuvetele lacurilor glaciare cu
fenomenul de subsăpare glaciară, aceste depresiuni
fiind dovada acţiunii inconfundabile a gheţarilor
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asupra scoarţei, deci un argument, în acea perioadă
de pionierat, pentru existenţa gheţarilor pleistoceni.
Phlepps (1914), ia în studiu versantul nordic al
Munţilor Făgăraş, oferind, pentru cele mai
reprezentative lacuri din acest sector, atât date de
ordin general, cât şi primele informaţii referitoare
la batimetrie. Pentru perioada interbelică nu putem
consemna decât observaţiile limnologice efectuate
în Munţii Făgăraş de către Ştefan Mihălcescu
(1936). Într-un prim studiu publicat în 1960,
Gâştescu aduce în discuţie geneza şi regimul
hidrologic al lacurilor din zona montană. Pe baza
hărţilor batimetrice proprii şi preluate, autorul
realizează curbe batigrafice pe care le utilizează în
interpretarea tipurilor genetice de lacuri (1961 a,
1961 b), toate acestea fiind incluse în valoroasele
şi cuprinzătoarele sinteze realizate la scară
naţională (1963, 1971). În aceeaşi periodă Năstase
(1960), Trufaş (1961, 1963) şi Iancu (1961)
contribuie la mărirea bazei de date asupra lacurilor
glaciare din Carpaţii Meridionali prin alcătuirea de
noi hărţi batimetrice; totodată, pentru cele mai
importante lacuri din masivele Făgăraş, Parâng,
Cindrel şi Şureanu este abordată importanţa
acţiunii de subsăpare a gheţarilor în sculptarea
cuvetei lacurilor glaciare.
Cele mai multe informaţii în limnologia
glaciară le aduce Pişota începând cu anul 1956 şi
până în 1971, prin publicarea tezei de doctorat
,,Lacurile glaciare din Carpaţii Meridionali.
Studiu hidrologic”. În urma a numeroase campanii
de teren ce au acoperit majoritatea lacurilor
glaciare din Carpaţii Meridionali acesta oferă o
bază cartografică aproape completă. Studiile
rezultate în urma acestor campanii (1956, 1957,
1958, 1961, 1964, 1967) tratează şi subiecte din
categoria geomorfologiei glaciare (geneza,
morfologia şi morfometria cuvetelor lacustre), însă
cea mai mare parte este dedicată proceselor şi
caracteristicilor hidrologice (regimul hidrologic,
proprietăţile fizice şi chimice, dinamica apei
lacurilor glaciare). Autorul propune o tipologie a
lacurilor glaciare pe baza formei curbelor
batigrafice.
În prezentul studiu s-a urmărit obţinerea de
hărţi batimetrice de detaliu în scopul surprinderii
morfologiei
şi
micromorfologiei
glaciare
submerse. Prin analiza acestora şi prin calculul
principalilor parametri morfometrici, a curbelor
batigrafice, a distribuţiei pantelor în raport cu
adâncimea şi corelarea valorilor acestora cu
prinicipalele morfotipuri lacustre, precum şi prin
analiza sedimentelor de fund ne propunem crearea
unei baze de date care să constituie nu doar

suportul unei noi tipologii a lacurilor glaciare ci şi
bază de plecare în efectuarea unor studii complexe
asupra lacurilor şi cuvetelor glaciare, inclusiv
studii
sedimentologice,
geochimice
şi
paleoenvironmentale prin metode de datare.

2. Zona de studiu
Zona înaltă a Carpaţilor Meridionali a fost supusă
acţiunii gheţarilor în timpul glaciaţiunilor
pleistocene (Riss şi Würm), aceştia coborând până
la altitudini de 1050-1200 m (Urdea, 2004), cu
extensiuni maxime ce ating 18 km lungime, ca de
exemplu gheţarul Lăpuşnicu Mare (Urdea, 2000).
Astfel, în acest sector sunt bine reprezentate
mezoformele glaciare, de tipul văilor şi circurilor,
precum şi formele sculpturale şi de acumulare
(berbeci glaciari, depresiuni de subsăpare, praguri,
morene glaciare etc.). În aceste condiţii, a fost
posibilă formarea cuvetelor, transformate în lacuri
în urma retragerii gheţarilor, cele mai mici fiind
complet colmatate. Acestea sunt răspândite în toată
zona înaltă a Alpilor Transilvaniei, pe o distanţă de
aproximativ 200 de km E-V, cele mai numeroase şi
extinse ca suprafaţă localizându-se în partea
centrală a Carpaţilor Meridionali (Făgăraş, Parâng,
Retezat). În zonele periferice (Cindrel, Şureanu,
Godeanu, Ţarcu-Petreanu) lacurile sunt mai reduse
ca suprafaţă, mai puţin numeroase şi la altitudini,
în general, mai mici. Lacurile glaciare din Carpaţii
Meridionali se găsesc la altitudini cuprinse între
1575m (Iezeraşul Latoriţei, M. Parâng) şi 1710 m
(Tăul dintre Brazi, M. Retezat) şi 2282 m (L.
Mioarele, M. Făgăraş), cunoscând cea mai mare
densitate la 1900-2000 m şi cu un maxim secundar
în palierul alitudinal 2100-2200 m (Fig. 1).

Fig. 1 Frecvenţa lacurilor glaciare din Carpaţii
Meridionali pe etaje de altitudine
Fig. 1Glacial lakes frequency on height levels in the
Southern Carpathians
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Regimul climatic al Carpaţilor Meridionali se
caracterizează prin temperaturi medii anuale
cuprinse între 2 ºC la 1750 m şi -2,5 ºC la 2500 m
(0,2 ºC – staţia Bâlea Lac, 2038 m; -0,5 ºC –
Ţarcu, 2180 m; -2,6 ºC – Vf. Omu, 2505 m).
Valorile precipitaţiilor se încadrează între 850 mm
(staţia Cozia, 1650 m) şi 1280 mm (staţia Vf. Omu,
2505 m), iar viteza medie a vântului variază între 7
m/s (1700 m) şi 9,3 m/s (2500 m) pe interfluvii
(Vespremeanu-Stroe et al., 2008). Aceste valori
permit încadrarea zonei, conform diagramei Peltier
la limita dintre sistemul morfoclimatic boreal şi cel
periglaciar (Urdea, Sarbovan, 1995; Urdea, 2000;
Urdea et al., 2003). Durata medie a stratului de
zapadă calculat pentru intervalul 1961–2000 este
de 210–260 zile (202 zile la Postăvaru şi 245 zile
la Ţarcu). Media multianuală a celor mai mari
grosimi ale stratului de zăpadă din cursul anului
(1961–2000) este de 102 cm la Lăcăuţi şi 97,5 cm
la Ţarcu (Dragne et al., 2004). Procesele de
dezagregare prin îngheţ-dezgheţ din zonele alpină
şi subalpină sunt stimulate de frecvenţa ridicată a
ciclurilor gelivale (85-110 cg/an) cu o tendinţă
clară de creştere odată cu altitudinea pentru
interfluviile situate dincolo de limita pădurii (1800
m ~ 84 cg/an; 2500 m ~ 105 cg/an) (VespremeanuStroe et al., 2004).
Sectorul alpin al Carpaţilor Meridionali
reprezintă zona de studiu a lucrării de faţă, lacurile
analizate aflându-se la înălţimea medie de 2028 m
(între 1750 m – Şureanu şi 2260 m – Tăul Agăţat).
Acestea sunt lacurile Bâlea, Capra, Călţun, Buda,
Podragu, Podrăgel din Făgăraş, Galeşu, Bucura,
Slăveiu, Lia, Ana, Viorica, Florica, Tăul Porţii,
Tăul Agăţat din Retezat şi Iezerul Şureanu din
masivul omonim. Majoritatea circurilor în care se
află lacurile luate în discuţie au expunere sudică
(11), iar restul de 6 sunt orientate către nord.
Lacurile amplasate în circurile simple şi simple–
suspendate sunt izolate, situaţie frecventă în
Masivul Făgăraş (Podragu, Călţun, Buda), de
remarcat fiind unele situaţii de dispunere simetrică
faţă de crestele secundare, unde gheţarii au format
şei de transfluenţă (Bâlea – Doamnei, Stânişoara –
Pietrele, Valea Rea – Galeşu etc.). În Retezat sunt
des întâlnite circurile glaciare complexe, în cadrul
cărora s-au format salbe de lacuri, de aceea o
atenţie deosebită a fost acordată celui mai mare
complex glaciar din Carpaţii Româneşti,
complexul Bucura, unde au fost investigate toate
cuvetele lacustre glaciare. Înălţimea axială a
circurilor are valori de 200–300 m, crestele
adiacente atingând şi altitudini de peste 2500 m.
Relieful preglaciar, gradul de înclinare a
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versanţilor – cu o determinare a dimensiunii
maselor de gheaţă – au influenţat în manieră
majoră pentru fiecare circ mărimea depresiunii de
subsăpare, adica a cuvetei, şi existenţa acesteia,
fiind factorul cel mai important pentru stabilirea
cinematicii gheţii – inclusiv a configuraţiei liniilor
de curgere, şi deci a intensităţii forţei erozive prin
acumularea masei de gheaţă şi a materialelor de pe
interfaţa talpa gheţarului – patul de rocă.

3. Metodologie
Ridicările batimetrice s-au executat pe parcursul a
trei campanii: iulie 2006 şi iulie 2007 – Făgăraş,
august 2007 – Retezat şi Şureanu. Pentru
măsurătorile de adâncime s-a folosit ecosonda
GPSMap Garmin 166 (precizie ± 5 cm), al cărei
senzor a fost montat pe o barcă pneumatică. Pentru
fiecare lac s-au înregistrat adâncimile pe profile
transversale paralele, acoperind aproximativ
întreaga suprafaţă (Fig. 2). Distanţa medie între
profile a fost stabilită la aproximativ 5 m, cu unele
abateri, în funcţie de forma şi mărimea lacului (10
m la Bucura, 1 m la Tău Agăţat).
Contururile au fost determinate via GPS şi
verificate cu liniile de ţărm vectorizate de pe
ortofotoplanuri seria 2005 (rezoluţie 0.5 m); pentru
adâncimi cuprinse între -0.5...-1 m s-a realizat o
linie de contur submers cu ecosonda. În cazul
lacurilor Bâlea şi Bucura măsurătorile au fost mai
detaliate, folosindu-se pentru contur şi staţia
topografică totală Sokkia 610, iar ridicarea s-a
realizat pe profile sub formă de reţea rectangulară.
S-au utilizat, de asemenea, modele digitale ale
terenului (DTM) derivate din hărţile topografice
1:25 000 (1979) completate cu date batimetrice
recente pentru realizarea profilelor topografice
detaliate, în vederea surprinderii dispunerii
cuvetelor lacustre în cadrul complexelor glaciare.
Datele au fost prelucrate în programul Surfer 8;
hărţile cu izobate au fost obţinute prin interpolarea
cotelor batimetrice şi a conturului liniilor de ţărm
prin metoda Kriging; dimensiunea celulei de
gridare (1–2 m) a fost aleasă în funcţie de
rezultatele analizei comparative a erorilor reziduale.
4. Rezultate şi discuţii
4.1. Morfologia
cuvetelor
morfometrici principali

şi

parametrii

Cartografierea detaliată a cuvetelor lacustre
glaciare din Carpaţii Meridionali a permis

76

A l f r ed V E SP R E M E A N U - S T R O E, P e t r u U R D EA , Fl o r i n T Ă TU I , Şt ef a n C O N ST A N T I N E S C U . . .

surprinderea micromorfologiei
fundului
şi
versanţilor cuvetelor, precum şi analiza
principalilor parametri morfometrici ai acestora
(suprafaţă, volum, adâncime).
Majoritatea lacurilor cu suprafeţe şi adâncimi
mari prezintă în zona centrală suprafeţe relativ
netede, a căror origine trebuie corelată atât cu
specificul substratului, cât şi cu modul particular
de sculptare a depresiunilor de subsăpare prin
mişcarea rotaţională a maselor de gheaţă. Astfel,
lacurile mari de pe versantul nordic făgărăşean
(Bâlea, Podragu) moştenesc o topografie plană, rod
al modelării glaciare particulare a fundului cuvetei,
în timp ce majoritatea lacurilor cu fund plat care
posedă bazine hidrografice extinse (Doamnei, Ana,
Lia) fac obiectul unor procese active de
sedimentare.
Realizarea
profilelor
longitudinale
şi
transversale pe hărţile batimetrice de detaliu ale
cuvetelor lacustre glaciare a condus la identificarea
unor microforme cu aspect de şanţuri pentru câteva
din lacurile analizate. Aceste microforme apar atât
pe versanţii lacurilor, cât şi pe fundul acestora şi se
prezintă ca o alternanţă de şanţuri şi brazde
(spindle flutes), cel mai adesea paralele, prezenţa
lor fiind legată fie de acţiunea erozională a
torenţilor subglaciari, fie de existenţa unor curenţi
de gheaţă ce, acţionând diferenţiat asupra
substratului, au creat caneluri şi/sau jgheaburi,
situaţie compatibilă cu depresiunile de subsăpare
glaciară. Trebuie remarcate anumite particularităţi
ale acestora pentru fiecare lac în parte,
particularităţi date de mărime, număr, dispunere.
Spre exemplu, Lacul Podragu prezintă trei şanţuri
care acoperă partea centrală a podelei lacului (Fig.
3.2), dintre care unul se continuă pe versantul
submers, distanţa dintre două brazde fiind în jur de
15-20 m. De asemenea, versantul nord-vestic al
cuvetei L. Galeşu este fragmentat de două şanţuri
adânci - de eroziune subglaciară - extinse până la
adâncimea de -18 m (Fig. 4).
Geneza acestor şanţuri trebuie să fie corelată
cu masele de gheaţă ce coborau prin transfluenţă
din zona Zănoguţele Galeşului. Versantul estic al
Lacului Bucura (Fig. 5) este fragmentat de
numeroase şanţuri, dezvoltate până la adâncimea
de -12 m. Fundul cuvetei L. Bucura este divizat în
două excavaţii cu suprafeţe mari, cu adâncimi

maxime de -17 m cea nordică şi -17,5 m cea
sudică, separate de un prag în zona mediană. Toată
această morfologie a fundului cuvetei se prezintă
ca o continuitate a alternanţei formelor mutonate
situate în partea inferioară a Circului Berbecilor.
Sondajele batimetrice au evidenţiat şi prezenţa
unor elemente pozitive, cu contur cvasicircular, ale
topografiei cuvetelor lacustre, ca de exemplu în
partea nord-estică a Lacului Podragu, în cea sudestică a Lacului Bâlea sau în cea vestică a Lacului
Bucura. Contextul geomorfologic în care se află
sugerează că este vorba despre forme de tipul
berbecilor glaciari sau, mai puţin probabil, de
resturi dintr-o morenă mamelonată. Se constată că
formele de detaliu ale topografiei acestor cuvete au
o orientare aproximativ paralelă cu axa circurilor,
liniile de curgere ale maselor foştilor gheţari –
configuraţia lor fiind sugerată de morfologia
generală şi de detaliu a circului – având o orientare
asemănătoare. Alte microforme care apar în cadrul
cuvetelor lacustre glaciare sunt legate de stadiile
diferite ale evoluţiei gheţarilor cantonaţi în
circurile analizate (stagnare, evoluţie lentă/rapidă,
individualizarea unor limbi de gheaţă), ca şi de
interferenţa cu structura şi litologia. Acestea au
aspect de platformă şi ocupă poziţii intermediare în
cadrul cuvetelor lacustre cu suprafeţe mari (Bâlea,
Podragu, Bucura – Fig. 3, Fig. 5); sunt forme
submerse de mică adâncime (0...-5 m), cu
extindere mare (10300 m2 – L. Bâlea; 8500 m2 – L.
Bucura) care permite individualizarea lor în cadrul
cuvetei.
În orizontul de adâncimi 0...-2 m, lacurile cu
suprafeţe mari prezintă platforme înguste de de
ţărm iniţiate de eroziunea valurilor în proximitatea
liniei ţărmului. Platformele de eroziune (wave-cut
platform) se dezvoltă în orizontul 0...-1m şi se
prelungesc către larg până la adâncimi de maxim 2 m prin formarea teraselor construite de valuri
(wave-built terrace) prin acumularea sedimentelor
transportate de curenţii de ţărm. Pe unele platforme
litorale, precum cele din sudul şi estul Lacului
Ana, sau cea sudică a Lacului Bucura, sunt
prezente pavaje periglaciare tipice, afectate şi azi
de fenomene de sortare periglaciară, cu
evidenţierea unor structuri cvasipoligonale (Foto 1).
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Fig. 4 Harta batimetrică şi profil morfobatimetric a lacului Galeşu
Fig. 4 Galeşu Lake bathymetric map and profile

Fig. 5 Hărţi batimetrice ale Lacului Bucura
Fig. 5 Bathymetric maps of Bucura Lake
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Foto 1 Fenomene de sortare periglaciară pe platforma litorală a Lacului Ana
Photo 1 Periglacial sorting phenomena on the Ana Lake shore platform
Tabel 1 Suprafaţa şi adâncimea Lacului Bucura
Table 1 Bucura Lake surface and depth
Loczy, 1903

Pişota, 1971

Gîştescu, 1971

Prezentul studiu,
2007

Suprafaţa (ha)

10,3

8,86

10,5

8,92

Adîncime
maximă (m)

-14,2

-15,7

-17,1

-17,5

Fig. 6 Contururile comparate ale lacurilor Galeşu şi Bâlea
Fig. 6 Compared contours of Galeşu and Bâlea lakes

În ceea ce priveşte conturul lacurilor, analiza
comparativă a contururilor determinate în cadrul
studiului de faţă cu cele existente în literatură,
evidenţiază anumite deosebiri, datorate în principal
diferenţei de metodologie, tehnicile de lucru
actuale permiţând o evaluare mult mai exactă a

parametrilor morfometrici. Neconcordanţa între
contururi reiese prin suprapunerea lor (Fig. 6).
Pentru majoritatea lacurilor se remarcă diferenţe
semnificative între liniile de contur, exprimate în
diferenţe de suprafaţă de până la 15 %.
Reprezentarea cât mai exactă a acestora este cu atât
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mai importantă, cu cât pe baza lor se calculează
suprafaţa şi volumul lacurilor.
Am selectat pentru comparare lacurile glaciare
cu suprafeţe mari şi cuvetele lacustre extinse, cu
forme bine individualizate. Pentru lacurile Galeşu
şi Bâlea, măsurătorile recente indică suprafeţe mai
mari cu 11,4 %, respectiv 8,8 %. Diferenţe de
rezultate există şi în cazul Lacului Bucura,
cunoscut ca cel mai extins lac din Carpaţii
Româneşti, motiv pentru care a beneficiat de
atenţia mai multor cercetători. Pentru L. Bucura
măsurătorile noastre (2007) indică o suprafaţă
considerabil mai mică decât cele obţinute de Loczy
(1904) sau Gâştescu (1971), însă foarte apropiată
de cea estimată de Pişota (1971) (Tabel 1, Fig. 5).
Forma alungită spre NE a cuvetei Lacului
Bâlea este urmarea conturării pe fundul circului
Bâlea a unui trog glaciar secundar, urmat de către
emisarul lacului. Acest trog s-a individualizat în
faza de extincţie a gheţarului a cărui limbă cobora
mai jos de lac cu cca. 100 de metri unde se
distinge o morenă stadială.
În ceea ce priveşte adâncimile maxime,
determinarea corectă a acestora nu se poate realiza
decât printr-o bună acoperire a cuvetei (densitate
mare a cotelor batimetrice), ceea ce era foarte
dificil de realizat în absenţa măsurătorilor acustice.
Astfel, pentru lacurile cu suprafeţe mari,
surprinderea adâncimilor maxime era în trecut „o
problemă de hazard”; în cazul lacului Bucura
măsurătorile
lui
Gâştescu
(1971),
deşi
supraestimează suprafaţa lacului, reuşesc să
determine mai precis adâncimea maximă în
comparaţie cu celelalte măsurători.
Adâncimile reprezintă un parametru relevant
pentru intensitatea acţiunii de subsăpare a
gheţarilor existând raporturi de proporţionalitate
directă între cele două. Cu cât gheţarul a dispus de
un potenţial morfogenetic mai mare (volum mare
de gheaţă şi viteză mare de deplasare, încărcătură
mare de sedimente pe talpă etc.), cu atât masa
materialelor erodate a fost mai mare, ceea ce a dus
la apariţia unor cuvete largi cu adâncimi mari,
adesea pe fondul unei favorabilităţi lito-structurale.
Adâncimile maxime variază de la -2...-5 m la
lacurile foarte mici (Tăul Porţii, Viorica) sau
puternic colmatate (Buda, Lia), la -15...-20 m
(Bâlea, Podragu, Bucura, Galeşu). În situaţia din
urmă suprafeţele sunt extinse, sugerând existenţa
unor condiţii favorabile evoluţiei unor gheţari de
mari dimensiuni, cu acţiune complexă, condiţii
asociate atât topografiei (suprafaţă de alimentare,
pantă, expoziţie), cât şi conjugării influenţelor
structurii şi petrografiei.

Analiza comparată a adâncimilor medii şi
maxime obţinute de ridicările precedente (Loczy,
1904, Năstase, 1960; Gâştescu, 1963; Pişota, 1958,
1971) şi în prezentul studiu evidenţiază determinarea
recentă a unor valori considerabil mai mari pentru
cca. 80 % din totalul lacurilor analizate, ceea ce se
traduce concomitent şi prin volume mai mari ale
acestora. Nu se poate face, însă, pentru toate
cazurile o corelaţie directă între adâncimi şi
suprafaţă. Lacurile au atins nivele de evoluţie
diferite, relevate prin gradul la care a ajuns
colmatarea. Lacurile Buda şi Lia, spre exemplu,
deşi au suprafeţe relativ mari, au adâncimi medii
de -1,1 m, respectiv -0,9 m (Tabelul 2). Lacul Lia
(altitudine 1910 m, S = 13,8 ha, Hmax = -4,2 m),
ultimul din salba de lacuri din complexul glaciar
Bucura dispune, la ora actuală, de cea mai groasă
stivă de sedimente dintre toate lacurile din Munţii
Retezat, datorită poziţiei şi a suprafeţei mari a
bazinului-versant de recepţie. Carotările noastre
efectuate cu split-spoon indică prezenţa unei
coloane de sedimente de 7,5 – 8 m grosime în
părţile centrală şi estică a cuvetei, ceea ce
demonstrează că iniţial, în Postglaciar, curba
batigrafică a Lacului Lia avea un profil liniar sau
liniar-convex, asemănător lacurilor Podragu şi
Galeşu.
4.2. Curbele batigrafice
Prin corelarea adâncimilor cu suprafaţa se obţine o
imagine generală a configuraţiei cuvetelor lacustre
stabilindu-se extinderea relativă ce revine fiecărui
etaj de adâncime. Curbele batigrafice specifice
lacurilor glaciare din Carpaţii Meridionali pot fi
grupate după formă în trei tipuri dominante (Fig.
7): (1) curbe batigrafice cu formă convexă (Lia,
Slăveiu), (2) curbe batigrafice cu profil liniar sau
liniar-concav (Buda, Galeşu), (3) curbe batigrafice
cu formă convex-concavă sau mixte (Bâlea,
Podragu, Capra).
Dacă în cazul lacurilor ce prezintă curbe
batigrafice de formă convexă rezultatele au fost
asemănătoare cu cele existente în literatură (Pişota,
1971), lacurile Bâlea, Capra şi Podragu oferă o
situaţie diferită şi implicit o nouă perspectivă
asupra morfologiei de detaliu a cuvetelor glaciare.
În cazul acestora se remarcă existenţa unor
suprafeţe reduse cu adâncimi mai mari în raport cu
cele din proximitate, ceea ce exprimă existenţa
unor excavaţiuni asemănătoare formelor erozionale
din categoria formelor modelate plastic (forme P
sau plastically moulded forms), aici fiind incluse
forme de tipul marmitelor, cupelor, canelurilor,
suprafeţelor ondulate, jgheaburilor fusiforme, toate
cu o geneză complexă (Urdea, 2005).
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Fig. 7 Curbe batigrafice de formă convexă şi liniară
Fig. 7 Convex and linear bathygraphic curves

Această morfologie duce la modificarea
profilului curbelor batigrafice care, corespunzător
sectoarelor cu topografie de detaliu negativă, tind
să devină paralele cu axa verticală, de care se
apropie foarte mult către origine. Microformele
identificate apar sub forma unor excavaţii conice
(Bâlea) sau semisferice (Podragu) cu suprafaţă de
100–150 m2, diametre de 10–15 m şi adâncimi
cuprinse între 3–6 m: 3 m la L. Podragu, 4.5 m la
L. Capra şi 6 m la L. Bâlea. În ceea ce priveşte
amplasarea în cadrul cuvetei, în toate cazurile,
formele negative ale topografiei fundului s-au
format la baza versantului abrupt al lacului (pe
latura sudică – Bâlea şi Podragu, latura vestică – L.
Capra), adică în sectorul aflat probabil sub cea mai
mare presiune exercitată de gheţar. Pentru Lacul
Podragu profilul morfobatimetric longitudinal
surprinde această structură amplă de tip jgheaburi
fusiforme (spindle flutes; Fig. 3).
4.3. Distribuţia pantelor pe etaje de adâncime
În prezentul studiu a fost determinată distribuţia
pantelor pe etaje de adâncime doar pentru lacurile
mari (S ≥ 30 000 m2), ceea ce a permis încadrarea
preliminară a acestora în trei tipuri majore.
1. Lacuri cu pante mici şi moderate, în acest
tip încadrându-se Lacul Ana, cu pantele aflate în
creştere rapidă între suprafaţă şi adâncimea de -3 m
unde se atinge valoarea maximă, 13°. În palierul 3...-5 m pantele scad la 10°, valoare ce rămâne
constantă pentru orizontul -5...-8 m. Pe fundul

lacului pantele descresc uniform până la valoare de
3°; fundul cuvetei este neted şi cvasiorizontal, iar
versanţii au aproape pe toate direcţiile o înclinare
moderată.
2. Lacuri cu versanţi abrupţi şi fund plat.
Caracteristic acestui tip este Lacul Galeşu (Fig. 4),
cu pante mari, în creştere în orizontul 0...-5 m
(maxim 25°), care apoi scad constant până la
adâncimea maximă unde se apropie de 0°. Astfel,
fundul lacului are aspectul unei platforme
orizontale şi netede în care stiva de sedimente de
fund (grosimi măsurate de 2–4 m) a acoperit
microformele de eroziune (Fig. 4).
3. Lacuri cu suprafeţe plate de fund şi
excavaţiuni de tip forme plastice. Aceste
caracteristici se înâlnesc la lacurile Bâlea şi
Podragul. Ambele prezintă un profil convex al
repartiţiei pantelor datorită creşterii acestora de la
suprafaţă până la adâncimi de -5...-7 m unde ating
valorile maxime, urmate de o scădere continuă
până pe fund, unde predomină suprafeţele plane
sau moderat-înclinate (3° – Bâlea, 9° – Podragu).
Prezenţa excavaţiilor de tip forme P –numite de
către noi ,,gropane’’– , în cadrul suprafeţelor de
fund, determină creşterea bruscă a pantelor în
orizontul adâncimilor maxime, şi anume 36°–52°
pentru L. Bâlea: -11...-16,9 m; 28°–37° pentru L.
Podragu: -15...-18,8 m. Distribuţia pantelor în
cadrul formelor P cu aspect de ,,gropan’’ este uşor
diferită. Astfel, pentru L. Podragu valorile pantei
cresc brusc şi apoi scad până la adâncimea
maximă, în schimb pentru L. Bâlea panta creşte
continuu. Această deosebire exprimă o configuraţie
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uşor diferită a formelor P cu aspect de ,,gropan’’
prezente la cele două lacuri cu profil semisferic
(Podragu) sau conic (Bâlea). Suprafaţa plată de
fund este bine individualizată la lacul Bâlea, iar
cantitatea mică de sedimente de fund demonstrează
că aceasta constituie o formă de relief primar,
rezultat direct al acţiunii complexe a gheţarului, cu
o slabǎ modificare postglaciarǎ.

Toate lacurile au în comun existenţa unor
suprafeţe slab sau moderat–înclinate în orizontul
0...-2 m ca rezultat al desfăşurării proceselor
litorale lacustre. De asemenea, majoritatea
cuvetelor înregistrează pantele cele mai mari în
părţile centrală sau central–superioară ale versanţilor.

Tabel 2 Parametrii morfometrici pentru principalele lacuri
Table 2 Morphometric parameters for the main lakes

Lacul

Adâncimea
medie (m)

Suprafaţa (m2)

Volumul
(m3)

Adâncimea
maximă
(prezentul studiu)

Adâncimea
maximă (Pişota,
1971)

Bâlea

-4,9

50455

249455

-16,9

-11,3

Buda

-1,1

10325

12182

-2,7

-2,2

Capra

-4,4

18673

82055

-13,1

-8

Podragul

-6,2

34910

218793

-18,7

-15,5

Ana

-4,8

36172

174314

Bucura

-7,1

89233

636118

-17,5

-15,7

Galeş

-10,2

40375

413119

-20,1

-20,5

Lia

-0,8

13810

18318

-4,2

-4,3

Slăveiul

-2,9

36819

109031

-9,5

-6,1

Tău Porţii

-2,1

4412

9248

-4,7

-2,3

Viorica

-2,7

8618

23274

-6,2

-5,7

Florica

-0,85

5238

4444

-1,82

-2,2

Tău Agăţat

-0,7

960

672

-2

-2,3

4.4. Complexul glaciar Bucura
Complexul glaciar Bucura, după cum se ştie, este
cel mai mare din Carpaţii Româneşti. Studiul
morfologiei lacustre prezintă o importanţă
deosebită datorită numărului mare de cuvete (7),
mărimii lor (Bucura – cel mai extins lac glaciar din
Carpaţii Meridionali: 8,92 ha) şi morfologiei
complexe a acestora. În cadrul acestuia se
diferenţiază pe de-o parte succesiunea de lacuri
Tăul Porţii (2210 m), Tăul Agăţat (2155 m),
Florica (2085 m), Viorica (2063 m), Ana (1976 m)
şi Lia (1910 m) cu dispunere în trepte, iar pe de
alta Bucura (2040 m). Este necesar să precizăm că
lacurile Florica, Viorica şi Lia sunt dispuse de-a
lungul unui trog glaciar cu fundul uşor asimetric –
asimetria se reflectă şi în asimetria cuvetelor
lacustre după cum se poate observa (Fig. 8) –
individualizat pe partea vestică a circului complex

-11,6

-11

Bucura, limba de gheaţă fiind cea care a pus în loc
şi morena latero-frontală situată la E şi SE de
Lacul Ana (Urdea, 2000) (Foto 2). Bine
individualizate sunt pragurile glaciare ce limitează
către aval cuvetele, cele mai important fiind cel de
la lacul Bucura şi cel dintre lacul Viorica şi Lacul
Ana (Fig. 10).
Lacurile cele mai adânci, Bucura şi Ana, sunt
situate în cadrul complexului glaciar la altitudini
medii, de 1970–2050 m. Cuvetele situate la
altitudini superioare au fost sculptate fie în cadrul
treptelor suspendate, individualizate ca urmare a
influenţei structurii şi litologiei, fie în troguri
glaciare de micǎ amploare, sculptate în cadrul
circului principal de către limbi glaciare
individualizate în faza de extincţie a gheţarilor, în
Tardiglaciar. În cazul Lacului Lia, situat la cea mai
micǎ altitudine dintre toate, cuveta a suferit un
intens procese de colmatare. Tăul Porţii, cel mai
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înalt din cadrul complexului Bucura, 2210 m, este
izolat pe o treaptǎ, fiind plasat pe o direcţie diferită
de cea a cuvetelor următoare care se succed
coliniar. Ţinând cont de altitudine, dar şi de formă
– indicele de circularitate Kc are o valoare mare, de
0,88 – şi adâncime (Hmed = -2,1 m; Hmax = -4,7 m)
apar desigur întrebări legate de vârsta acestei
cuvete lacustre. Dacă se pune deci problema fixării
în timp a formării depresiunilor de subsăpare în
care se găsesc lacurile din complexul glaciar
Bucura, morenele latero-frontale situate la diverse
altitudini uşurează această misiune, ţinând cont
desigur de raporturile spaţiale dintre aceste forme
acumulative (Urdea, 2000), dar şi de datele de
vârstă absolută existente pentru bazinul superior al
Nucşoarei (Reuther et al., 2007).
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Astfel, morena din amonte de Lacul Lia,
situată la circa 1930 m, ar avea vârsta Dryas Vechi,
iar morenele situate în aval de Lacul Viorica, la
circa 2075 m, cea de la Lacul Florica situată la
2090 m ca şi morena ce închide Lacul Bucura, ar
avea vârsta Dryas Mediu. Cuvetele lacurilor Tăul
Porţii şi Tăul Agăţăt sunt rezultatul acţiunii
ultimilor gheţari lentiliformi de mici dimensiuni ce
au mai existat pe acest versant în Dryasul Nou,
dovada fiind însǎşi modestia dimensionalǎ a
depresiunilor de subsăpare în care sunt adǎpostite
amintitele lacuri. Dacă raportăm vârstele amintite
în schema derularii fazelor glaciare din Carpaţii
Meridionali (Urdea, 2004), este vorba de fazele
Roşiile, Ştevia-Arpăşel şi Călţun.

Fig. 8 Hărţile batimetrice ale lacurilor Ana (a) şi Lia (b)
Fig. 8 Ana (a) and Lia (b) lakes bathymetric maps

Referitor la prezenţa treptelor în care s-au
grefat cuvetele, se poate lua în calcul, pe lângă
acţiunea glaciară şi factorul structural (tectonica).
Asfel, în profilele din Fig. 8 se observă diferenţele
de pantă dintre cuvetele Tăul Porţii – Florica şi
Ana – Lia pe de-o parte şi Viorica – Ana pe de altă
parte. Abruptul dintre ultimele două este mult mai
accentuat, desfăşurându-se pe o diferenţă de nivel
de aproximativ 100 m.
Morfologia de detaliu a complexului glaciar
Bucura trebuie să fie interpretată ţinând cont de
paricularităţile litologice şi structurale ale acestei
zone, chiar dacă la o privire generală prezenţa
corpului granitoidului de Retezat nu ar ridica
probleme majore de interpretare a corelaţiei
substrat geologic–morfologie glaciară. În primul
rând, partea superioară a complexului glaciar

Bucura se află la contactul dintre granodioritele cu
biotit şi muscovit, situate la NNV şi granodioritele
gnasice şi cele laminate, situate la SSE. În aria
dintre lacul Viorica şi Florica apare o bandă de
granite ce impun însăşi masivitatea pragului glaciar
şi a zăvorului glaciar dintre cele două depresiuni de
subsăpare glaciară. Pe de altă parte, avem de-a face
cu un corp de granitoide strabătut de o reţea de
fisuri longitudinale şi transversale, detectabile pe
aerofotograme (Foto 2), dar şi în teren după modul
liniar şi/sau rectangular de desfăşurare a unor
mezoforme de relief ca de exemplu, pragurile
glaciare, berbecii glaciari, unele depresiuni de
subsăpare glaciară – sesizabile la cuvetele lacurilor
Bucura, Viorica, Florica, Tăul Porţii – culoarele de
avalanşă şi chiar crestele şi pereţii circurilor
glaciare.
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Foto 2 Fotografie aeriană a complexului glaciar Bucura (1973): B – L. Bucura; L – L. Lia;
A – L. Ana; V- L. Viorica; F- L. Florica; TP – Tăul Porţii; TA – Tăul Agăţat; mlf – morenă
latero-frontală
Photo 2 Aerial photography of Bucura glacial system (1973): B – Bucura Lake;
L- Lia Lake; A - Ana Lake; V- Viorica Lake; F- Florica Lake ; TP – Tăul Porţii Lake;
TA – Tăul Agăţat Lake; mlf –latero-frontal morain

5. Concluzii
Pentru majoritatea cuvetelor lacustre glaciare
analizate, se remarcă diferenţe semnificative între
parametrii morfometrici determinaţi în prezentul
studiu (configuraţia liniilor de ţărm, suprafaţa,
volumul cuvetei, adâncimea medie şi maximă) şi
cei raportaţi în literatură (Pişota, 1971; Gâştescu,
1963; Năstase, 1960). Astfel, în prezentul studiu
valorile măsurate ale adâncimii medii şi maxime şi
ale volumului de apă sunt considerabil mai mari.
Extinderea măsurătorilor şi la lacurile din alte
masive (Parâng, Rodnei) va permite ajustarea prin
mărire a estimărilor privind resursele de apă din
lacurile glaciare. Aceste diferenţe derivă, în
principal, din folosirea tehnicilor de lucru moderne
care au permis realizarea unor măsurători şi calcule
mult mai precise capabile să ofere o imagine
îmbunătăţită pe baza noilor informaţii.
Microformele identificate la nivelul cuvetelor
lacustre, asimilate de către noi formelor plastice
(jgheaburi, caneluri, marmite, cupe, suprafeţe
ondulate) au luat naştere ca urmare a proceselor

glaciare complexe (subsăpare glaciară, exaraţie,
detracţie, eroziunea torenţilor subglaciari).
Excavaţiunile semisferice de tip gropan (pothole)
necesită, însă, studii mai detaliate pentru stabilirea
clară a condiţiilor care au determinat apariţia lor.
Între acestea avem în vedere influenţa reţelelor de
fisuri, în cazul corpurilor de granitoide, sau
planuri de şistozitate, în cazul substratului şistos,
corelat cu convergenţa maselor de gheaţă supuse
mişcărilor rotaţionale.
Curbele batigrafice specifice lacurilor glaciare
din Carpaţii Meridionali pot fi grupate după formă
în trei tipuri dominante: curbe batigrafice cu formă
convexă (Lia, Slăveiu), curbe batigrafice cu profil
linear sau linear-convex (Buda, Galeşu, Capra) şi
curbe batigrafice cu forma convex-concava sau
mixte (Bâlea, Podragu, Ana).
Distribuţia pantelor pe etaje de adâncime
permite încadrarea preliminară a cuvetelor lacustre
în trei tipuri majore: (1) lacuri cu pante mici şi
moderate (Ana); (2) lacuri cu versanţi abrupţi şi
fund plat (Galeşu) şi (3) lacuri cu suprafeţe plate
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de fund şi excavaţiuni de tip ,,gropan” (Bâlea şi
Podragu).
În ciuda faptului că analiza formelor glaciare
constituie principala preocupare în înţelegerea
evoluţiei mediului glaciar, studiul morfologic al
lacurilor glaciare poate fi revelator pentru
înţelegerea concretă a comportamentului dinamic
al gheţarilor ce au sculptat fiecare circ şi vale
glaciară, fiecare cu elemente morfologice de
detaliu caracteristice. În viitor, se impune
continuarea studiilor privind relieful lacustru
glaciar din Carpaţii Româneşti prin mărirea bazei
de date batimetrice în vederea creării unei noi
tipologii a cuvetelor lacustre glaciare după criterii

morfometrice şi morfografice,
particularităţi morfogenetice.
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