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 În urma retragerii gheţarilor s-au format excavaţii circulare, denumite circuri sau căldări 
glaciare. Aici se acumulează apa, dând astfel naştere lacurilor glaciare. Lacurile care provin în 
urma topirii gheţarilor sunt foarte des întâlnite în emisfera nordică, fiind rezultatul glaciaţiunii 
cuaternare. Astfel de lacuri se întâlnesc şi la noi în ţară în Munţii Făgăraş, munţi care păstrează 
cea mai mare suprafaţă modelată de gheţari cuaternari. Aici glaciaţiunea a avut o extensiune pe 
ambii versanţi iar cele peste 70 de lacuri glaciare se găsesc de o parte şi de alta a crestei 
principale între vârfurile Ciortea (2472m) şi Urlea (2473m). 
 Cele mai multe lacuri de acest fel se află la peste 1950 m altitudine şi sunt grupate în 
câteva complexe glaciare: complexul glaciar Ciortea-Avrig, complexul glaciar Negoiu-Călţun, 
complexul glaciar Bâlea-Capra şi complexul glaciar Podragu. Hidrografia este un element al 
cadrului natural cu influenţă majoră în determinarea şi desfăşurarea activităţilor turistice, 
reprezentând o importantă atracţie turistică a regiunii studiate. Oglinzile de apă din zona 
montană înaltă (lacurile de origine glaciară), reprezintă frumoase locuri de popas pentru turiştii 
ce efectuează trasee lungi de creastă. Dintre aceste lacuri, mai impresionante sunt: Călţun, Buda, 
Capra, Paltinul, Izvorul Giurgiului, Podragu, Arpaş. 
 
 Amprenta poluării 
 În funcţie de rocile şi solurile pe care este dezvoltat lacul, poluarea poate afecta serios 
atât  biodiversitatea acvatică cât şi regimul hidric. Apa murdară se poate infiltra în apele freatice 
şi/sau în cele de adâncime şi poate să afecteze la nivel mai inalt. În funcţie de substanţele 
poluante, perioada pe care zona va fi afectată va fi mai scurtă sau mai lungă. Sursa constantă de 
poluare a lacurilor glaciare sunt deşeurile aruncate de către turişti. 
 În vara anului 2007, Asociaţia Montan Club Delta, în parteneriat cu S.E.O.P.M.M. 
Oceanic Club – Constanţa, a desfăşurat proiectul “Lacurile glaciare nu sunt gropi de gunoi”, 
proiect-pilot ce urmează a fi replicat în următorii ani. Zona de activitate aleasă pentru început a 
fost Lacul Capra. 
 Observaţii asupra batimetriei şi faunei acvatice macroscopice 
 Echipamente utilizate: 2 echipamente de scufundare autonomă, ruleta, busolă, sondă 
gradată pentru mâl şi vază, termometru (-100 la +1200C), profundimetru, GPS. 

                                                 
1 Asociaţia MONTAN CLUB DELTA – Piteşti. 
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 Metoda pentru observaţii batimetrice:  s-au urmat linile izobate din metru în metru, 
conform indicaţiilor profundimetrului, sondându-se, pe acest traseu, grosimea stratului 
sedimentar şi a vazei cu ajutorul sondei gradate din 10 în 10 metri. Asupra faunei s-au efectuat 
observaţii directe de-a lungul a 4 zile în care au existat diferite condiţii de iluminare, în funcţie 
de prezenţa sau absenţa nebulozităţii în intervalul orar 11.00 – 16.00. 
 Adâncimea maximă înregistrată de profundimetre după scanarea sistematică a lacului 
Capra este de 8,2 m şi este situată excentric spre latura nord-vestică. 
 - Stratul de mâl depus pe fund are la adâncimea maximă o grosime de 1,14 m şi scade 
gradual spre est, până la grosimea de 0,05 – 0,10 m la cota 0. Spre vest, acesta dispare brusc la 
adâncimea de 5 m, aici începând un perete de stâncă spre suprafaţă. 
 - Între izobatele de 6 şi 8,2 m există un strat de bază permanent cu grosimea variind 
între 0,30 şi 0,45 m.  
 - Deasupra zonei centrale, la adâncimea de 2 m există o termoclină ce face separaţia 
între două straturi de apă cu temperaturi diferite şi care apare doar în zilele cu insolaţie 
puternică. Diferenţa de temperatură înregistrată este de 0,80C. 
 Caracteristici principale ale biotopului 
• Absenţa totală a vegetaţiei submerse macrofitice. 
• Existenţa unui substrat sedimentar format din mâl, cu particule cu densitate individuală 

mare (odată răscolite de un curent temporar – trecerea scafandrului – se resedimentează în 
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câteva zeci de minute deşi dimensiunile lor sunt de maxim 1mm), răspândit pe mai mult de 
60% din suprafaţa fundului cuvetei lacustre. 

• Existenţa unui substrat dur reprezentat de bolovăniş şi pereţi de stâncă pe restul de 40% 
• Temperatura la suprafaţă era de 100C în stratul de 2 m în condiţii de insolare, măsurată între 

orele 12.00-13.00. Între 2 m şi adâncimea maximă temperatura se situa la valoarea de 9,20C. 
• Vizibilitatea în plan orizontal în condiţii de iluminare solară optimă este de 8 m, iar în 

condiţii de ceaţă/nebulozitate scade la 6 m. 
• Probabil, datorită termoclimei existente la adâncimea de 2 m şi datorită absorbţiei radiaţiei 

luminoase de către stratul de apă, chiar şi în condiţii de iluminare optimă la adâncimea 
maximă a lacului razele soarelui pătrund parţial, fiind crepuscul. 

• Apa din lacul Capra este primenită permanent de un afluent cu debit redus in luna august. 
 Vertebrate observate: În Lacul Capra au fost observate un număr de 12 exemplare de 
peşti din genul Salmo sp., extrem de active în zona de vărsare a pârâului care alimentează lacul. 
Alături de 2 exemplare, estimate vizual ca având lungimea de 30-35 cm, care efectuau deplasări 
în cercuri largi cu diametrul de 10-12 m  ferindu-se din calea scafandrilor sau capturând hrană, 
se afla un număr de alte 10 exemplare cu dimesiuni de până la 15 cm. 
 Nevertebrate observate: În anumite zone situate la adâncimi reduse de până la 3 m, 
răscolirea substratului sedimentar elibera bule de gaz, semn al unei activităţi biologice, fie a 
descompunătorilor, fie de natură fotosintetică al unui potenţial fitobentos limnicol. 
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 Lacul Capra este un ecosistem insuficient studiat şi care poate oferi numeroase surprize 
plăcute unui hidrobiolog. Ecosistemele de tipul lacurilor de altitudine din România, chiar în 
condiţiile unei biodiversităţi scăzute, pot adăposti specii valoroase, de interes ecologic şi 
economic şi reprezintă un indicator al evoluţiei mediului. 
 Din lacurile glaciare Capra şi Căpriţa s-au scos peste 500 kg de deşeuri menajere lăsate 
aici de turişti. 22 de voluntari au lucrat din greu timp de o săptămână. Este o premieră naţională: 
pentru prima dată în România o echipă de voluntari efectuează o amplă şi dificilă operaţiune de 
eliminare a deşeurilor dintr-un lac de altitudine şi iniţiază un program de cercetare ştiinţifică a 
bazinelor lacustre de pe versantul sudic al masivului Făgăraş, care nu au mai fost studiate din 
punct de vedere hidrobiologic până în prezent. Din păcate chiar şi aici,  
într-unul dintre cele mai înalte lacuri din Romania, acolo unde, teoretic, ajung doar cei care 
afirmă că iubesc natura, SE ARUNCĂ GUNOAIE !!! 
 Prin acest proiect dorim să transmitem un mesaj la nivel naţional, cu privire la 
importanţa menţinerii în cele mai bune condiţii a lacurilor de altitudine din România. Pasul 
următor va fi replicarea în toate lacurile montane româneşti.  
 


