
Rezervatia Naturala \&quot;Iezerele Cindrelului\&quot;

Primele cercetari stiintifice desfasurate in zona glaciara de sub varfurile Cindrel-Frumoasa dateaza din
secolul al XVIII-lea, iar intaile publicatii in care s-au facut referiri la flora din aceasta zona au aparut in
anii 1846 si 1877. Regimul de rezervatie naturala pentru Iezerele Cindrelului a fost stabilit inca din anul
1961, initial suprafata protejata fiind de 450,5 ha. De abia in 2004 custura inalta care desparte cele doua
caldari glaciare (ale Iezerului Mare de Iezerul Mic) cunoscuta sub denumirea de " Muchia lui Priboi " a
fost inclusa si ea in rezervatie, astfel ca suprafata totala a rezervatiei a ajuns la 609, 6 ha.   

În anul 2000 au fost executate lucrari complexe de marcare a limitelor arealului protejat, in scopul
informarii si educarii celor care parcurg sau frecventeaza respectiva zona. Este singura rezervatie din
judetul Sibiu marcata si dotata cu inscrisuri conform uzantelor europene, prin piloni, borne, tabele
toponimice, harti, indicatoare, totul fiind realizat gratie muncii voluntare a 30 de studenti sibieni. Din
suprafata de aproape 900 km2 ai muntilor Cindrel, doar pe versantul nordic al culmii sale principale
Şerbota-Cindrel, la marginea nivelului de netezire Borascu au fost sculptate caldari glaciare. Este vorba
de caldarea Gropota, Iezerul Mic, Iezerul Mare si Iujbea. Gropota este o caldare asimetrica orientata
nord-vest, barata la 1700 m de o morena frontala. 
  Iezerul Mic prezinta un circ glaciar complex, pe marginea caruia apar cateva caldari mici si putin
evoluate, marginea exterioara fiind marcata de un prag glaciar in spatele caruia se afla lacul. Iezerul
Mare, cel mai profund circ glaciar din acest masiv, si-a dezvoltat caldarea glaciara pe directia nord-est sub
platoul somital dintre Vf. Cindrel si Vf. Frumoasa. 
  Caldarea Iujbea este marcata la est de Vf. Cindrel doar de resturile unei morene de fund si a alteia
laterale.   

Rezervatia Naturala " Iezerele Cindrelului "detine doua ample si spectaculoase circuri si vai glaciare, cu
toate atributele caracteristice acestui tip de relief:caldari cu pereti abrupti si stancosi, vai in forma de " U
", morene, panta ampla a scurgerii ghetarului, etc. Întregul ansamblu se desfasoara din marginea
platoului, dintre varfurile Cindrel-Frumoasa, sub care se dezvolta pereti abrupti de peste 2200 m spre
nord, gazduind la baza peretilor Iezerul Mare (cota absoluta 1999 m) si Iezerul Mic (1946 m) . Suprafata
Iezerului Mare este de 3 ha, iar adancimea maxima 13, 3 m. Forma aproape ovala a lacului masoara 320 m
in lungime si 189 in latime, fiind desfasurata sub abruptul peretului sud-vestic al caldarii. Zona in care se
scurge apa lacului-orientata nord-est-mult ingustata, este acoperita de un masiv de jneapan de 360 ha din
suprafata rezervatiei. Iezerul Mic, cu forma sa aproape dreptunghiulara, masoara doar 80 m lungime, 58 m
latime si are doar 1, 7 m adancime maxima. Şi in caldarea acestuia, masivul abundent de jneapan acopera
zona de varsare, pana la limita superioara a padurii de conifere. 
  Cele doua iezere sunt singurele lacuri glaciare din masivul Cindrel. Numeroasele plante si asociatii
vegetale tapeteaza peretii abrupti si stancosi ai celor doua caldari glaciare, fiind intalnite peste 40 de
specii briofite, talofite si muschi. Vegetatia lemnoasa este dominata de jneapan, ienupar, bujor de munte,
iar flora ierboasa de graminee si sporadic zambru. Lumea animala este si ea bine reprezentata fiind
prezente in perimetrul rezervatiei 29 de specii de pasari (intre care prundarasul de munte) si animale
precum capra neagra, ursul, lupul, vulpea, jderul. 
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