Здравко Фенлачки1
ЧУВЕНА ЈЕЗЕРА РУМУНИЈЕ
Извод: У Румунији има око три хиљаде језера на планинама у бреговима и равничарским пределима. Језера су природна и вештачка, слатководна и слана. Сваки
путник остаје очаран зеленкастом воденом површином са плавим преливима у којима се огледају обриси планинских врхова и модро зеленкастих околних шума. У
равничарским пределима сви који желе да се расхладе журе језерима. Језера су
изазов страственим риболовцима који са својим „инструментима“ журе и сањају
богат улов. Нека језера представљају лечилишта за оболеле који желе да поправе
здравље. Нека пак, представљају резервате природе, одмаралишта објектива изванредног туристичког значаја.
Кључне речи: језера, туризам, Румунија.

Вулканско језеро Св. Ана
(површина 22 ha, надморска висина 950 m)
Једино језеро вулканског порекла у Румунији је језеро Св. Ана у
вулканском подручју угашених вулкана на врху Чиуматул Маре. У вулканском гротлу скупила се вода која је створила језеро. У туристичком
проспекту препоручује се као незаобилазан, али у тур. агенцији упозоравају да је успон тежак и траје неколико сати, вреди видети. Језеро је као
огледало округлог облика, добро заклоњено у планинама у амбијенту компактних шума бреза, бора, смреке, претежно црногорицом. Вода у језеру је
зеленкаста, бистра, при обали су дивна травната поља. То је једино место у
земљи где живи мали сом Amirus Hebulosus. У околини расте реликт Driopteris Cristata, а живи и паук високих планина Mitopus Morio. Лети се окупља велики број купача. На дну језера још увек постоји вулкански пепео и
шљунак. Језеро представља објект изузетне лепоте. До њега се може стићи
модерним околним жаралтним путевима.
Реликтно језеро Пицеа
(површина 0.40 ha, дубина 4.5 m, надморска висина 140 m)
На обронцима брега Крајул, осам km од Орадеје (Варадина) у шумовитим пределима листопадних шума храста и букве смештена је бања
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„Феликс“, а на планинама Шимлауа је бања „Први мај“. Растојање између
две термалне бање је 2 km. У овом подручју постоји велики број термалних извора од којих неки имају темп. од +28°C до +48°C. Главни извори
користе се за бање, а већи број се слива у језеро у коме ствара лековито
блато (тресет) кога има и у кориту речице.
Захваљујући темп. воде, у језеру расте огроман локвањ Castalia Lotus Termalis, што је раритет у Европи, а има сродника само у долини Нила
у Африци. У језеру има фосила Melanopsis Pareissi (фосилни пужићи). Термални извори су на карстној подлози. Водас од атмосферских падавина се
упија у пукотине кречњака. Растварањем бигра вода пролази кроз минералне слојеве обогаћује се разним минералима, а уједно се и загрева. Минерална вода појавила се 1885. године када је прокопан извор Балинт.
Црвено језеро (Lacul Rosu)
(створено одроњавањем 1837. године површина 12.6 ha, дубина 10.5 m,
надморска висина 930 m)
Лакул Роши – Црвено језеро у Источним Карпатима је ремек дело
природе – бисер Источних Карпата. Поред самог језера са обе стране речице Биказ која тече кроз тако лепе пределе, кроз многобројне клисуре и теснаце, између брда обраслих густом четинарском шумом, где Биказ шуми
и пенуши, начичкало се више десетина лепих вила које сачињавају климатско место Лакул Рошу.
У народу постоји предање о постанку језера. Прича се да је у данашњој области језера, једног јесењег дана, у планини био вашар. Под једним
шатором седела је лепотица Естера која је продавала руху и сукно изаткано
својим рукама. Око ње су облетали момци међу којима и хајдук Миклош,
дивље природе, који је одједном зграби, подиже једном руком у наручје и
одјаха у планину. Ту је она туговала, венула као ружа коју је заклонило сунце и проклињала своју младост непрестано плачући. Естера сузама је напунила котлину која постаје велико и дубоко језеро које народ назива Црвено
Језеро. Стварност је сасвим друга: једне јулске вечери 1837. године ћутање
планине пресече оштар крик тетреба, црни облаци покрише шуме Биказе,
завлада паклена тутњава простором. Планински сплет Гургиу се тресе,
услед снажног потреса део планине Ђилкат са својим столетним четинарским стаблима сруши се у горњи ток Биказа са југоистока према северозападу, зауставивши се у долини званој Валеа Оји (Овчија долина). Од истог потреса одронио се и део долине Сахардул Маре који се исто зауставио у долини Валеа Оји. Бујица дрвља и камења претвори се у природну брану у
горњем току речице Биказ. Тако се котлина Валео Оји напуни водом и постаде велико и дубоко језеро које народ назива Лакул Рашу (Црвено језеро).
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Језеро је оивичено планином, ту се у царству камена и шуме налазе
и туристичке привлачности – Сахардул Маре (1507 метара) и Сахардул
Мик (1352), Сатматул Маре (1739), а на истоку Ђилкат (1348). Столетним
горостасним боровим шумама крстаре медведи, вуци и дивље свиње, рисови, дивље мачке, јелени и срне. Стрме присојне недостижне зидове карста
краси тле ретке „планинке“ (Леонтоподиум Алпирик) доле кроз дубоку
клисуру пробија се пени и мути немирни Биказ...
Ледничка језера
Ледничка језера постоје на свим планинама на којим је у дилувијуму
било ледника (глечера) то су најмногобројнија са најмањим површинама.
Народ их назива „горке очи“ или „морске очи“. Код нас у земљи протежу се
као „бисерна ниска“ дуж карпатског лука од планине Роднеј све до Дунава.

Слика 1. – Језеро Балеа и планински дом на језеру
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Најпосећеније је свакако Балеа (Валеа) у Трансилванијским Алпима на планинама Фарагат (највишим у земљи) благодарећи Трансфагарашану – саобраћајницу која повезује Трансилванију са Мунтенијом и успињачи од јез. Балеје до водопада на надморској висини од 2040 m, површини 4.65 ha и дубини 11 m. Са стазама за скијање од децембра до маја и јуна
у близини резервације постоје колоније мрмота алпина са више ендемских
примера. У току зиме 2007. био је саграђен хотел од блокова леда који је
привукао велики број знатижељних туриста.
Језеро Капра н.в. 2230 m, 1.8 ha, дубина 8 m, ту је прилаз према врху Ванатореа Луј Бутеану у чијој околини мирно пасу чопори дивокоза.
Језеро Калцун 2135 m, испод врха Калцун дубине 11.5 m.
У јужним Карпатима на подручју националног парка Ретезат има
највише ледничких језера, преко 80.
Између Букуле и Пјетрле постоје више споредних улегнуца који су
усмерени према главној и припадају хидрографском сливу реке Стреј, Раул Маре и заливу Жица.
Главни леднички комплекс Букуре има 19 језера са главним истоименим језером Букура од 10 хектара са дубином од 17.1 метра, надморске
висине 2041 метра, затим Лија, Ана, Виорика, Флорика мањих дубина од 3
до 6 метара на надморској висини изнад 2000 метара.
Најживописније је језеро Заноага нејдубље 20 метара н.в. 2010 м.
близу заштићене резервације Џеменеле (Близанци) и Негру (црно).
Језера на Ретезату су порибљена млађим пастрмке (корегон и дуга). Колекцију пејзажа улепшавају у приобаљу шарене ливаде дивна цветна и травната поља која обогаћују знаменитостима и занимљивостима тако
да човек остане задивљен лепотом крајолика.
Комплекс Лагуна Разим Синоје
Комплекс је састављен од више језера која су межусобно повезана
са површином од 868 km2 од којих Разум има половину 415 km2 – средња
дубина је 3.5 m.
У овом комплексу има три острва: Попина, Бисерикуца и Истрија.
Комплекс је „птичији рај“ јер се ту размножавају птице мочварице:
чапље, дивље патке и гуске, гњурци, ждрали, лабудови, пеликани... На
острву Попина легу се змије и инсекти „црна удовица“ Lastrodectus Mactans. Ту је обиље „рибљи рај“ слатководне рибе.
На обалама су туристички објекти међу којима знаменитији: тврђава Хистрија, бивша грчка колонија (из VII века пре Хр.) Острво Бисерикуца са остацима тврђаве и римско-византијске културе. Хераклеа (XIII-XIV)
на стени Гура Портицеј је данас омиљено одмаралиште рибара.
312

У делти Дунава има такође мноштво језера: Дранов, Фортуна, Горгова, Матица, Пардина, Рошу, Рошка... многа носе словенске називе јер је
већина становништва руског порекла – липовани. У делти су такође пребивалишта птица мочварица, обиље вегетације која расте у води: трска,
рогоз, сита, а у језерима на површини бели локвањ.
Слана језера – Окна Дежулуј (приступ из града Дежа на висоравни
Сомет). Постоји више сланих језера, на местима старих експлоатација соли.
Најважније је језеро Кабдик, површине 1350 m и дубине 41 m. Највеће је језеро Велике Мине површине 2715 m и дубине 25 m. Минерална вода садржи велике концентрације соли и хлора. Сумпор садржи јез. Трансилванија.
Слана језера има Окна Сибиулуј, 15 укупно, исто у напуштеним
коп. соли. Овде је најдубље слано језеро Аврам Јанку 126 м. дубине. Сва
су језера хелиотермна. Концентрација соли је од 180 до 310 грама по литру. Од 1858 год. је бањско климатско место.
Текиргиол на морској обали је речно–морски лиман, површине
11.61 km2, дубинe 9.7 m. Муљ благотворно делује на реуматична, кожна и
гинеколошка обољења. У језеру има реликтних гастеропода и амфипода,
као и ретких примерака Pelobates Syriakus Balcanieus.
Амара у Румунској равници (приступ из Слобозије – Бараган).
Налази се у напуштеном речном току. Површин је 156 ha, а дубине 3 m.
Вода садржи хлор, сумпор и магнезијум. Модерно лечилиште је Текиргол.
Вештачка (антропогена)
Бикаско језеро – Изворул Мунтелуј прилаз из Биказа и Чахлаја настало је изградњом бране на Бистрици. 1960. године на надморској висини
од 505. метара површине 32 km2. Језеро је богато рибом. На средини језера
се налази остатак Пјатра Тејулуј (Липов камен), компактног корита из креде који је законом заштићен. На језеру се одржавају спортска такмичења
Видару је на падинама Фагаршких планина. Крај језера пролази саобраћајница „трансфагарашан“ која се спушта са висине од 2000 m саграђена у хидроенергетске сврхе 1966. године на надморској висини од 830
m, површине 893 ha и дубине 155 m. Значајан је туристички за веслачке
спортове. Крај бране подигнут је огроман споменик енергетском раднику.
Језера на Колентини су вештачког порекла, атрактивна за одмор и
рекреацију становништва Букурешта и околине – Језеро Буфтеа 307 ha, Банеаеа 40 ha, Херестрау 77 ha, Флореаска 70 ha, Теј 80 ha, Черника 341 ha.
Снагов на северу 38 км. од Букурешта исушена река бивши Лиман
површине 575 ha и дубине 9 m. Представља идеално место за велике спортове. Порибљено је (сом, шаран, штука). Насеље изванредне архитектуре.
У близини је листопадна шума, претежно са храстовима и орахом.
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Ђердапско језеро
Највеће је језеро у земљи. Изградњом хидроенергетског пловидбеног система створено је језеро површине од 100 km2 дужине 130 km – oд
Старе Молдаве до Гура Ваји. Спектакуларне клисуре од 180-250 метара
смењују се речна клисура пространи базен – казани, са окомито одсеченим
обалама. У приобаљу расте ретко средоземно биље: балканска перуника
Iris Recmenbashi, ђердапска Lala Tulipa Garica, дивљи јоргован, црни јасен,
леска... Домоглед је резерват ретке флоре и фауне медитеранске и субконтиненталне области.
Дунав је богат рибом: моруна, јесетра, кечига, пастрмка. Ново акумулационо језеро још је више привлачније за одмор и туризам. Изградњом
хидроелектране и лева обала добила је статус националног парка који превазилази све лепоте.
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