
 
Lacurile  
*** (exemplificările vor fi completate cu lista primită la lucrări practice) 

 
 Lacurile naturale se remarcă prin diversitatea genezei şi formei depresiunilor lacustre, precum 
şi printr-un echilibru mai stabil sub aspect hidrologic decât lacurile antropice. 
 În unitatea morfoclimatică montană lacurile sunt variate ca geneză, cele de baraj antropic 
depăşind categoric suprafaţa şi volumul de apă al lacurilor naturale. Genetic lacurile naturale din 
spaţiul montan individualizează următoarele tipuri: 
 a) glaciare (58 în Masivul Retezat, 25 în Munţii Făgăraş, 20 în Munţii Parâng, 23 în Masivul 
Rodnei şi un număr mai restrâns în Munţii Maramureş, Călimani, Godeanu, Tarcu, Cindrel, Sureanu); 
cel mai întins lac glaciar este Bucura cu un luciu de 10 ha, iar cel mai adânc, Zănoaga de -29 m; 
 b) lacurile de nivaţie, mai frecvente în Retezat, Parâng, Godeanu, Iezer ş.a.; 
 c) lacul de crater vulcanic Sfânta Ana din Masivul Ciomatu (din sudul Munţilor Harghita); 
 d) lacuri acumulate în excavaţii formate prin procese complexe gravitaţionale şi nivale, pe 
poliţe structurale, cum sunt Lacul Negru din Muntele Penteleu şi Lacul Vulturilor din Muntele Siriu; 
 e) lacuri acumulate în depresiuni carstice (Ighiu din Munţii Trascăului, Ponor din Platoul 
Padiş-Bihor, relativ numeroase lacuri temporare în zona Vaşcău, în Masivul Hăghimaş ş.a.; 
 f) lacuri formate în spatele barajelor de surpare şi alunecare (Lacul Roşu de pe valea 
superioară a Bicazului, Lacul Crucii din Munţii Stânişoarei, Lacul Bălătău din Munţii Nemira, Lacul 
Bâsca fără Cale din Muntele Siriu şi numeroase lacuri de alunecare cu existenţă temporară); 
 g) lacuri formate în masive de sare de la Ocna Șugatag şi Coştiui din Depresiunea Maramureş 
(în dimensionarea acestor lacuri un rol important l-au avut şi intervenţiile antropice). 
 Lacurile antropice din spaţiul montan sunt amenajate pe văile unor râuri cu bogat potenţial 
hidroenergetic. Menţionăm astfel salba de lacuri de acumulare de pe valea montană a Bistriţei 
Moldoveneşti (Izvorul Muntelui, Pângăraţi, Vaduri, Bâtca Doamnei); Lacul Paltinu, Lacul Poiana 
Uzului, Lacul Scropoasa, Lacul Siriu, Lacul Vidraru (de pe Valea Argeşului), Lacul Vidra (de pe 
Valea Lotrului), Lacul Văliug (din Munţii Semenic), Lacul Bârzava (de pe Valea cu acelaşi nume), 
lacurile din Defileul Oltului Turnu Roşu-Cozia, lacurile de pe Valea Sebeşului, din bazinul montan al 
Someşului Mic, din bazinele hidrografice ale Crişurilor, Lacul Firiza (din apropiere de Baia Mare, 
Lacul Porţile de Fier (din Defileul Dunării) şi altele. 
 Lacurile din regiunea morfoclimatică subcarpatică sunt puţin variate sub aspect tipologic: pe 
masive de sare şi de gips, de alunecare-surpare, de baraj antropic.  
 În Subcarpaţii Getici şi de Curbură se întâlnesc lacurile Slănic Prahova, Telega, Ocniţa, Ocnele 
Mari, Săcelu, iar mai la nord Vintileasca, Lopătari ş.a. Peste coroana montană, în „Subcarpaţii interni 
ai Transilvaniei” menţionăm lacurile: Ursu de la Sovata, Praid, Ocna Dej, Cojocna, Turda ş.a. 
 Lacurile de baraj antropic sunt numeroase: pe Bistriţa (Racova, Gârleni, Bacău I şi II), pe Valea 
Argeşului (din sectorul subcarpatic), pe Valea Oltului, pe Valea Tismanei şi ai altor afluenţi ai Jiului. 
 În zona colinară şi de podiş a României predomină, ca număr şi suprafaţă lacurile antropice: 
Stânca-Costeşti de pe Valea Prutului, Șerbăneşti, Paşcani, Răcăciuni de pe Valea Siretului, Soleşti de 
pe Valea Vasluieţului, Pușcași de pe Valea Racovei, Dracşani de pe Valea Sitnei, Iezerul Dorohoi de 
pe Jijia superioară, Belceşti de pe Bahlui, Podu Iloaiei de pe Bahluieţ, Cătina şi Geaca din Câmpia 
Transilvaniei şi numeroase alte lacuri mai mici în toate regiunile colinare din România. 
 Între lacurile naturale de podiş, o situaţie specială o are lacul de origine carstică Zăton din 
Podişul Mehedinţi. Alte lacuri naturale s-au format prin bararea naturală a unor văi datorită 
alunecărilor de teren din Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Podişul Getic (acestea au însă 
durată limitată în timp). 
 În regiunea morfoclimatică de câmpie ponderea cea mai mare o au lacurile naturale: de luncă, 
limane fluviale, lacuri de tasare (din crovuri) ş.a. Lacurile de luncă au cunoscut un proces de drenare 
pe cale antropică, încât numărul lor s-a redus mai ales între anii 1960-1980. Dacă în Lunca Dunării, 
până la jumătatea secolului XX, erau cunoscute circa 700 lacuri, în prezent au mai rămas sub 100. 
Delta Dunării, supusă şi ea unor lucrări de drenare, în prezent mai păstrează 670 lacuri cu o suprafaţă 
de peste 300 km2. 
 Lacurile din categoria limanelor fluviatile caracterizează îndeosebi partea nord-estică a 
Câmpiei Române: Gălăţui, Oltina, Bugeac, Mârleanu, Vederoasa (în legătură cu Dunărea); Ciolpani, 
Căldăruşani, Strachina, Snagov ş.a. (în lungul Ialomiţei); Amara, Balta Albă, Jirlău, Coşteiu ş.a. (în 
lungul Buzăului), Mălina, Lozova, Cătuşa (în lungul Siretului). 



  În partea de nord-est a Câmpiei Române se remarcă, de asemenea, un număr important de 
lacuri de crov (Movila Miresii, Tătaru, Plaşcu, Ianca, Plopu ş.a.). Unităţile de câmpie, precum  şi 
Lunca Dunării cunosc şi lacuri antropice amenajate recent în scopuri agro-piscicole: Cefa, Inand, 
Tămaş ş.a. în Câmpia de Vest, incintele lacustre pentru piscicultură din Lunca şi Delta Dunării ş.a. 
 Limanele fluvio-maritime (Taşaul, Techirghiol, Tatlageac, Mangalia), precum şi lagunele 
marine (Razim-Sinoie, Zmeica, Siutghiol) s-au format în legătură cu oscilaţiile nivelului Mării Negre 
din Holocen. 
  
 
 

Marea Neagră 
 
 Marea Neagră face parte din categoria mărilor intercontinentale, având legătură cu Oceanul 
Planetar prin intermediul strâmtorii Bosfor şi a mărilor Marmara şi Mediterană. Suprafaţa Mării Negre 
este de 413 000 km², adâncimea maximă de 2245 m (aproape cât înălţimea maximă a Carpaţilor), 
adâncimea medie de 1282 m şi un volum de apă de 529 955 km³. 
 Platforma continentală este mai bine exprimată în partea nord-vestică. Majoritatea 
cercetătorilor consideră că Marea Neagră este un rest din Marea Sarmatică şi Lacul Pontic. Originea 
depresiunii marine este considerată de unii cercetători ca rezultând din scufundarea unui uscat în 
timpul miocenului, iar de alţii, ca un geosinclinal tânăr, mio-pliocen, aflat în curs de adâncire şi lărgire. 
Componentele bilanţului hidric ale Mării Negre reflectă particularităţile climatului temperat 
continental, aportul apei din râurile afluente şi schimburile de apă cu Marea Mediterană şi Marea 
Azov: precipitaţii 119 km³, evaporaţia 332 km³, „ intrări” din Marea Mediterană şi Azov 229 km³, 
„ieşiri” spre cele două mări 372 km³, ecuaţia de bilanţ echilibrându -se prin aportul marilor afluenţi 
(Nistru, Dunărea ş.a.). 
 Variaţiile anuale ale nivelului Mării Negre au amplitudinea de 20-26 cm, ca rezultat al 
schimbării raportului dintre „intrări” şi „ieşiri”. 
 Nivelul Mării Negre înregistrează unele variaţii de scurtă durată determinate de schimbările de 
presiune atmosferică (seişe cu durata până la 13 ore şi amplitudini de până la 2 m), de vânt (1,2 m), de 
forţele mareice (9-12 cm, cu o periodicitate de 12 ore şi 25 minute). 
 În stratul superficial, temperatura medie anuală a apei variază între 11°C în nord-vest şi 16°C în 
sud-est. Temperaturile cele mai ridicate se înregistrează în luna august (21,5-25,5°C), iar cele mai 
coborâte în februarie (0°C în nord-vest şi 8°C în sud-est). 
 În adâncime, pe primii 60 m se constată o scădere a temperaturii medii anuale până la 7-8°C; 
între 60-80 m adâncime există un orizont mai rece, cu temperaturi de 5-7°C; între 80-450 m adâncime 
temperatura medie anuală cunoaşte o creştere progresivă, încât până la fundul mării temperatura 
rămâne constantă (9°C). În iernile friguroase, în partea de nord şi nord-vest se formează gheaţă la mal, 
sloiuri plutitoare şi chiar pod de gheaţă. 
 Gradul de mineralizare a apei (salinitatea) creşte de la ţărm spre larg (în partea nord-vestică, în 
zona de debuşare a marilor fluvii, salinitatea este de 10 ‰); în largul mării salinitatea se menţine în 
jurul concentraţiei de 17-18%. În adâncime, salinitatea creşte mai puternic până la 600 m şi apoi mai 
lent până la 1000 m ( sub această adâncime salinitatea rămâne constantă, fiind de 22,3‰). Din punct 
de vedere al compoziţiei chimice predomină clorul (peste 54%) şi sodiul (peste 30%), după care 
urmează sulfaţii, magneziul ş.a. 
 Până la adâncimea de 225 m apele sunt bine oxigenate, însă sub 125-175 m adâncime se 
remarcă prezenţa hidrogenului sulfurat, care la adâncimea de 2000 m atinge  o concentraţie de 7-11 
mg/l. Prezenţa hidrogenului sulfurat, pe cea mai mare parte a stratului de apă, are consecinţe ecologice 
negative asupra dezvoltării vieţuitoarelor în Marea Neagră. 
 Dinamica apelor marine este mai activă în partea de nord-vest şi mai slabă în sud-vest. 
Intensitatea maximă a furtunilor  are loc în semestrul rece al anului când înălţimea valurilor poate 
atinge 6-8 m, iar lungimea 60 m. 
  
 
 
 
 
 


