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RISCURI ASOCIATE
COLMAT RII LACULUI RO U

G. PANDI, CS. HORVÁTH

ABSTRACT. - The risks associated with the sedimentation of the Red Lake.
In 1837 in the metamorfico-mezozoic zone of the Oriental Carpathians happened a 
relatively rare phenomenon, the slope sliding of the Ghilcos Mountain blocked the 
Bicaz River and formed a natural barrage lake which received the Red name later. 
The sedimentation of the lake is a natural phenomenon, which can not be seen as a 
risk process. But if the silting reaches a rhythm which exceeds the natural and 
endangers the goods or the activities because of some natural or/and anthropical 
factors, it will become a risk phenomenon. In the case of the Red Lake, we 
consider that it had extended to such a state and rhythm that the phenomenon
stepped into the category of the natural risks. Although the phenomenon isn’t so 
spectaculous like the tornadoes, the tsunamis or the landslides, the losses which 
will appear because of the disappearance of the lake, must be seen as the 
consequences of a natural risk phenomenon. So investigation, forecast and defense 
against this is necessary. 

 1. Introducere 

În momentul în care un curent de ap  ajunge într-un lac se produce 
reducerea progresiv  a vitezei de înaintare, în urma c reia are loc fenomenul de 
depunere a materialului solid transportat. Materialele transportate în stare de târâre 
se depun în zona de confluen , iar cele în stare de suspensie înainteaz  c tre
interiorul cuvetei lacustre. Fenomenul este complex i implic  influen a vitezei i
debitului afluentului, reprezentând for ele active, cât i influen a volumului de ap
din lac, a dimensiunilor i formei cuvetei lacustre, cu rol de for e pasive.  

În lacurile adânci, la confluen a afluentului mai întâi se formeaz  un banc 
de aluviuni submers, care avanseaz  spre defluen i în acela i timp spre suprafa a
luciului de ap . Astfel, se poate dezvolta un con de dejec ie sau o delt  lacustr .
Concomitent poate lua na tere un curent de densitate submers, care transport
cantit i însemnate de material solid la distan e mari. Acest fenomen ia na tere
când exist  un aport important de debit de aluviuni în suspensie, cu diametrul 
particulelor relativ mare. Materialul solid nu se amestec  cu apa din lac, ci se 
scurge pe fundul lacului sub forma unor curen i de densitate.

Când adâncimea lacului este mic i aportul de debit de aluviuni în suspensie 
cu diametrul particulelor relativ mare este redus, aluviunile afluente se amestec  cu 
apa lacului i curgerea lor spre baraj are loc pe întreaga suprafa  a sec iuni
transversale a lacului. Astfel, func ie de m rimea lor hidraulic i de cota la care se 
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g sesc în momentul începerii colmat rii, aluviunile în suspensie se vor depune pe 
toat  distan a dintre coada lacului i baraj. Acest material fin în stare de suspensie, 
care este dispersat în întregul volum al lacului, se depune pe toat  suprafa a cuvetei.  

În zonele unde exist  vegeta ie higrofil , depunerea resturilor vegetale 
contribuie la rândul ei la intensificarea colmat rii. Prezen a omului poate constitui 
un factor alarmant de accelerator al colmat rii, prin desp duriri, utilizarea 
neadecvat  a terenului, activitatea de turism etc.  

2. Colmatarea Lacului Ro u

Lacurile formate prin bararea natural  a v ii sunt de cele mai multe ori de 
via  scurt , deoarece barajul format se erodeaz  sau sunt repede colmatate. Lacul 
Ro u este un caz aparte, deoarece volumul apei acumulate dup  bararea v ii a fost 
semnificativ, iar geologia i consisten a barajului nu au permis erodarea rapid  a 
acestuia. Nu trebuie totodat  uitat c  bararea, chiar natural , a constituit un oc
pentru echilibrul dinamic natural al regiunii. Colmatarea este o consecin  a 
tendin ei de restabilire a acestui echilibru. Problema, cu conota ii de risc în cazul 
Lacului Ro u, este ritmul alert al colmat rii naturale, care este influen at în mare 
m sur i de c tre ac iunile factorului antropic. 

În prima etap  dup  formarea lacului colmatarea trebuie s  fi fost rapid ,
dar, deoarece nu s-au efectuat m sur tori, iar relat rile sunt sumare, nu se poate 
decât aproxima ritmul i m rimea fenomenului. Prima hart  a lacului se leag  de un 
proiect de amenajare din anul 1943 i se refer  la Sta iunea Lacul Ro u, pe care se 
pot m sura unele caracteristici morfometrice. Înainte de aceasta mai mul i autori 
(Herbich F., 1878, Mih ilescu V., 1940) au relatat despre unele caracteristici 
morfometrice, iar apoi, în anii 1950, Újvári J. i I. Pi ot  au f cut cart ri i
m sur tori am nun ite. Ultimele observa ii i m sur tori cuprinz toare i
am nun ite s-au efectuat în anii 2001-2002 de c tre studen ii din Cluj i
Gheorgheni ai Facult ii de Geografie (Pandi G., 2004). 

Parametrii formei i morfologiei lacului la formare au putut fi reconstitui i,
de unde rezult  c  în cei 167 de ani de existen  volumul lacului a sc zut de la 
1.250.000 m3 , la 606.500 m3, iar suprafa a acestuia de la 200.000 m2, la 116.500 
m2 (Pandi G., 2004). În procesul de colmatare omul a avut o influen
semnificativ  ca factor direct, dar se constat i numeroase consecin e indirecte, 
care î i manifest  efectele doar în timp. De cele mai multe ori antropicul a avut o 
influen  negativ , în acela i timp trebuie precizat c  unele interven ii au avut efect 
benefic, dar pentru o perioad  de timp relativ scurt .

La evaluarea gradului de colmatare nu trebuie uitat c  sc derea volumului 
original de la 1.250.000 m3 nu se datoreaz  doar fenomenului analizat, deoarece o 
parte din volumul de ap  s-a scurs datorit  sc derii nivelului cu 1-2 m, ca urmare a 
erod rii naturale a barajului. Astfel, volumul real de ap  care s-a diminuat datorit
colmat rii se poate aproxima a fi de 1.150.000-1.000.000 m3. Aceasta înseamn  o 
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depunere de 543.500-393.500 m3 aluviuni în 167 de ani, care reprezint  o rat  de 
colmatare de 3254-2356 m3/an (Fig.1.).  
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Fig. 1. Aprecierea existen ei Lacului Ro u în func ie de rata general  de colmatare 

Pe baza acestor rate de colmatare generale se poate efectua o prim
prognoz  referitoare la durata de existen  a lacului. Extremele acestei aprecieri 
sunt 257 de ani (anii 2250-2260), respectiv 184 de ani (anii 2180-2190).  

De la apari ia lacului au fost mai multe rupturi în ceea ce prive te ritmul de 
colmatare. Dintre acestea trebuie amintite în primul rând cele determinate de 
fenomene naturale, ca perioade cu precipita ii abundente cu aport mare de debite 
lichide i de aluviuni sau de activitatea omului în bazinul hidrografic aferent, ca 
defri rile i turismul. În anii 1960-1962 asist m pentru prima oar  la interven ii 
pozitive în leg tur  cu colmatarea Lacului Ro u. Se realizeaz  dou  baraje de 
re inere a aluviunilor pe pâraiele afluente cele mai importante, Oii i Ro u. Pân  la 
prima m sur toare din 1950 s-au depus 368.500 m3 de aluviuni, ceea ce înseamn  o 
colmatare de 32%. În urm torii ase ani s-au mai depus 101.500 m3 de aluviuni, 
ceea ce înseamn  o rat  foarte ridicat , rezultat  probabil din cauza unor 
inexactit i în efectuarea m sur torilor. Între anii 1956-1987 au fost depuse alte 
625.00 m3 de aluviuni, iar în ultimi 15 ani, înc  11000 m3. Astfel sc derea 
volumului, începând din 1837, este de 52%, din care 47% se datoreaz  colmat rii. 
Este de men ionat c  în perioada de dup  1962 colmatarea a fost mult mai 
restrâns , ceea ce s-a datorat re inerii în cei 40 de ani a existen ei eficiente a 
barajelor pe pâraiele Oii i Ro u a unui volum de 62.300 m3 de aluviuni. Aceast
valoare este în concordan  cu ratele calculate din depunerile multianuale de la 
apari ia lacului, ceea ce dovede te veridicitatea acestora.

Prin corelarea a dou  m sur tori batimetrice, cea din anul 1956 (Pi ot  I.) 
i cea din anul 2002 (Pandi G.), s-a determinat volumul de sedimente depus în 
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ultimii aproape 50 de ani. Calculul nu ofer  îns  toate informa iile referitoare 
procesul de colmatare.

Aceasta este posibil prin cartografierea diferen elor dintre cele dou
m sur tori batimetrice, utilizând acelea i 14 profile transversale (Fig. 2). 
Suprapunerea celor dou  h r i batimetrice ilustreaz  varia ia spa ial  a grosimii 
stratului de aluviuni depus, pe baza c reia se pot identifica zonele cele mai afectate 
de colmatare. Harta grosimii aluviunilor d  posibilitatea recunoa terii zonelor 
major afectate, ceea ce face posibil  luarea m surilor locale i generale de 
diminuare a fenomenului (Fig.3). 

Fig. 2. Profile suprapuse în Lacul Ro u (nr. 5, 11) 

Din analiza schimb rilor, câteodat  bru te, în ritmul de colmatare a lacului 
i a h r ii grosimii aluviunilor, rezult  c  este necesar  reconsiderarea primei 

evalu ri asupra duratei de existen .
Astfel, cel mai grav fenomen este accelerarea nou  a colmat rii din cauza 

umplerii celor dou  cuvete de re inere a aluviunilor. La ora actual  ele doar 
tranziteaz  aluviunile, care ajung astfel nemijlocit în cuveta lacustr . Defri area
p durii continu i azi, lucru care se remarc  adesea vizibil în turbiditatea mare a 
pâraielor afluente. Îndeosebi pârâul Oii aduce cantit i importante de aluviuni, care 
iau na tere pe cale natural  în bazinetul sedimentar friabil, dar i datorit
activit ilor umane din bazinul hidrografic aferent. Turismul, tot mai intensiv, este 
produc torul unor cantit i mari de de euri solide, care colmateaz  direct, i de 
substan e poluatoare, care contribuie indirect la diminuarea volumului de ap . De i
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nu a existat înc  fenomenul de înflorire a apei, este de prevenit i de evitat, 
deoarece înmul irea peste m sur  a florei hidrofile poate constitui o surs
important  de colmatare. În sfâr it, nu trebuie uitat c  în ultima parte a existen ei
lacurilor, când adâncimea medie devine foarte mic , colmatarea i înml tinirea au 
un ritm mult mai alert. 

Luând în considerare toate aceste elemente, care sunt evidente în ultima 
perioad , se poate aprecia c  trendul evolu iei cuvetei lacustre nu va fi în nici un 
caz liniar, cum rezult  din graficul m sur torilor de pân  acum. Durata de existen
a Lacului Ro u se poate prognoza printr-o parabol  tangent  la tendin a liniar . În 

consecin , cu men inerea actualelor 
condi ii, lacul se va colmata cel mai 
târziu pân  la sfâr itul acestui secol, 
dar exist  pericolul ca dispari ia lui 
s  fie i mai rapid .

  3. Conota iile de risc a 
colmat rii Lacului Ro u

O cauz  nesemnificativ ,
care trece la un moment dat 
neobservat , poate determina un 
efect considerabil foarte vizibil peste 
un timp oarecare. De i se spune c
acest efect se datoreaz  hazardului, 
cauza declan atoare a existat îns . În 
acest sens este de citat celebra 
sintagm  al lui Edward Lorenz 
(1994), cunoscut  sub numele de 
„Lorentz`s Butterfly”: „Dac  un 
fluture a ezat pe o floare bate sau nu 
bate din aripi, nu are importan
asupra vremii de azi, de mâine sau 
de poimâine, dar are importan
colosal  asupra vremii de peste 5 ori 
10 ani”.

De i colmatarea unui lac nu 
apare ca un fenomen radical, cu 
schimb ri iremediabile rapide i
daune vizibile imediate, într-un final 
mai apropiat sau mai îndep rtat,
micile schimb ri se acumuleaz i
efectele sunt considerabile. 

Fig. 3. Grosimea sedimentelor depuse între 
anii 1956 - 2002
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Colmatarea unui lac devine un fenomen de risc în momentul în care 
cauzeaz  pagube i pierderi, în primul rând datorit  ritmului accelerat al 
fenomenului. În cazul Lacului Ro u colmatarea în momentul de fa  nu cauzeaz
nici un efect negativ notabil, deoarece este în faza în care cei implica i înc  nu 
con tientizeaz  efectele acesteia, ele fiind înc  doar local vizibile. În viitorul 
apropiat îns , colmatarea va afecta sim itor frumuse ea lacului i a împrejurimilor, 
prin eutrofizarea acestuia, prin sc derea considerabil  a adâncimii, a limpezimii, a 
suprafe ei i volumului. Aceste fenomene vor cauza sc derea interesului turistic 
pentru zon , ceea ce va însemna pierderi importante pentru principalii 
întreprinz tori care se bazeaz  mai ales pe veniturile din turism. În acela i timp 
societatea nu va putea beneficia de un loc minunat de recreere i odihn .
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Fig. 4. Prognoza colmat rii cuvetei Lacului Ro u

În acest context starea de colmatare actual , ritmul prezent al fenomenului 
i previziunile în leg tur  cu evolu ia Lacului Ro u pot fi evaluate ca un fenomen 

natural de risc. Colmatarea rapid  a lacului, în prezent doar un fenomen submers, 
va deveni în viitorul apropiat un fenomen cu caracter dominant, vizibil i la 
suprafa , care va reforma i va reorganiza spa iul geografic aferent. 

 4. Elementele expuse riscului 

Ministerul Turismului i organele locale prev d în perspectiv  oportunitatea 
dezvolt rii, moderniz rii i relans rii turistice a Sta iunii Montane Lacul Ro u. Acest 
lucru este necesar deoarece poten ialul de primire a turi tilor a sc zut sim itor în 
ultima perioad , prin închiderea mai multor structuri, alte infrastructuri fiind 
dep ite, necesitând reutil ri radicale, iar altele neexistând deloc. 

În anul 2002, sta iunea punea la dispozi ia turi tilor 691 locuri de cazare, 
cu un total de 306 camere în hoteluri, vile, cabane i campinguri. La majoritatea 
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îns  calitatea serviciilor l sa de dorit. Din aceast  cauz  ministerul preconizeaz
amplasarea a altor 3 structuri turistice moderne cu 600 de locuri i bineîn eles 
modernizarea celor vechi. Concomitent vor fi realizate terenuri de sport, instala ii
pentru sporturile de iarn , în general va fi diversificat  oferta turistic .

În asemenea condi ii veniturile totale, preconizate în primii zece ani, s-ar 
ridica la 8-9 milioane Euro. În perspectiv  Lacul Ro u, împreun  cu Cheile 
Bicazului, va deveni a zon  turistic  de amploare, cu beneficii importante, dep ind
gradul de importan  strict local  sau regional .

Toate aceste proiecte devin nerentabile dac  ne gândim c  în condi iile 
actuale, cu o rat  de colmatare calculat  la aproape 3000 m3/an, în continu
cre tere, lacul va disp rea pân  la sfâr itul acestui secol. Aceasta va însemna 
dispari ia uneia dintre principalele atrac ii ale zonei i va atrage dup  sine sc derea
interesului pentru celelalte obiective.  

În asemenea condi ii, elementele expuse riscului sunt to i acei investitori 
care vor avea de pierdut din cauza sc derii num rului de turi ti.

 5. Posibilit i de reducere a riscului 

Colmatarea este un fenomen natural greu de st pânit, din aceast  cauz  este 
nevoie de studierea, cunoa terea, predic ia i prevenirea lui. Posibilit ile de reducere a 
riscului sunt multiple. Necesit  în primul rând investi ii, dar un aspect deosebit de 
important, adesea neglijat, în aceast  direc ie îl constituie sensibilizarea i
con tientizarea publicului fa  de pagubele care pot ap rea imediat sau în perspectiv .

Drumul cel mai bun de urmat este cel al prevenirii fenomenului, care se 
poate face chiar în bazinul hidrografic aferent lacului. Cea mai eficient  m sur
este f r  îndoial  controlul eroziunii liniare i areale a solului în bazinul 
hidrografic. M surile posibile pentru realizarea acestui deziderat sunt foarte 
diverse, adoptarea lor depinzând de condi iile locale specifice i de aspecte tehnico-
economice. Dintre aceste solu ii posibile se pot aminti urm toarele: 

Stoparea defri rilor din bazin. Bazinul hidrografic al Lacului Ro u este 
acoperit în propor ie de 65,7 % de p duri, dar aceast  suprafa  este în continu
sc dere datorit  unor defri rilor practicate i azi. 
Împ durirea i fixarea terenurilor pe unele areale. Este vorba în special în 
bazinul mijlociu al pârâului Oii, unde i condi iile naturale de producere a 
aluviunilor sunt optime, datorit  existen ei unor roci friabile. 
Interzicerea p unatului în apropierea lacului. 
Construirea unor mici baraje de stingere a toren ilor. În primul rând în zonele 
apropiate lacului, unde stratul de aluviuni depus are grosimi considerabile. 
Construirea unor bazine noi de re inere a aluviunilor aduse de afluen i în 
amonte de cele vechi, acestea fiind deja colmatate în mare m sur  (97 % lacul 
de pe pârâul Oii i 80 % lacul de pe pârâul Ro u).
Organizarea unui turism diversificat, civilizat i controlat, în concordan i cu 
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necesit ile de protejare a lacului. Numai prin dezvoltarea turismului ecologic 
se va putea proteja Lacul Ro u de presiunea inevitabil  a activit ii de turism.  
Modernizarea sta iunii prin rezolvarea problemei aliment rii cu ap , a 
canaliz rii, a de eurilor menajere. În prezent toate acestea constituie doar 
deziderate, iar lipsa lor constituie o surs  foarte periculoas  a polu rii cu 
materii organice.
Organizarea unei fâ ii de protec ie strict  a lacului, unde s  fie interzis  orice 
activitate de recreere, turism, campare etc. În acest context va fi necesar
organizarea eficient  a pazei i protec iei întregului perimetru al lacului.  
Dezvoltarea sta iunii s  nu se fac  în imediata apropiere a rmului, ci s  existe 
o a doua zon  de protec ie. Ar fi de dorit ca zona turistic  s  fie mutat  în aval 
de lac, unde i spa iul permite o mai mare dezvoltare. 

Calculele i predic iile de risc sunt f cute pentru ca cei interesa i s  se 
poat  feri de efectele negative ale acestui fenomen. De i colmatarea este un 
fenomen natural de neoprit, trebuie inut cont de faptul c  genera iile viitoare vor 
dori s  se bucure, ca i noi, de frumuse ea acestui lac i a împrejurimilor. Ast zi
suntem obliga i s  îi prelungim via a pe cât este posibil, deziderat care poate fi 
atins prin încetinirea ratei de colmatare sau prin oprirea provizorie a acestuia. 
Numai astfel se va putea realiza i în spa iul geografic al Lacului Ro u, ceea ce este 
cunoscut sub genericul de dezvoltare durabil .
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