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REZERVA IA BIOSFEREI DELTA DUN RII.  
PROTEC IE VERSUS IMPACT ANTROPIC 

P. GÂ TESCU, B. DRIGA 

ABSTRACT. – The Danube Delta Biosphere Reserve. Protection versus 
Human Impact. The total area of DDBR is of about 5,800 km2 more than half of 
which (3,510 km2) belong to what is commonly called the “Danube Delta” while 
the remaining area is  shared between the upstream Danube flood plain (Isaccea-
Tulcea sector 102 km2), the Razim-Sinoie lagoon complex (1,145 km2), the 
neighboring strip from the Black Sea (1,030 km2) up to the 20 m isobath, and the 
Danube river between Cotul Pisicii and Isaccea (13 km2). The hydrological regime 
basically the water circulation, represents the vital component of the very 
existence of the delta space. Flooding is a normal event within the delta’s annual 
cycle and floods normally occur between April – June, when 33 % of the 
Danube’s annual flow may pour into the delta. The Danube Delta maintains its 
enormous biodiversity in a better state than most other deltas in Europe, even in 
the world.  It contains a greater range of habitat types, lower and higher plants, 
invertebrates and vertebrates than all other deltas in Europe. However, this mosaic 
of ecosystems, evolving under the direct action of the less polluted Danube waters, 
marine waters and the general factors of the climate, fell under the impact of 
human activity beginning with the first half of the 19th century when the Sulina 
Arm was corrected to facilitate the navigation of sea vessels. Subsequently, inland 
canals to increase fish productions were built (1910 – 1935), enclosures were 
created for agriculture, fish-farms were developed, reed and timber were exploited 
(1960 – 1989). The Ukrainain government is currently widening the Bistroe 
channel near Vîlcov to form a canal to the Black Sea. The possible dredging of the 
Ukrainian side of the Chilia arm of the river from Vilcov to Ismail would have 
very significant ecological implications for the Romanian sector of the Delta. 
Inside this territory, the Danube Delta Biosphere Reserve has structured the 
following areas: strictly protected zones – 18 (506 m3/sec); buffer zones (2,233 
m3/sec) situated around the strictly protected zones in order to gradually reduce 
human pressure, and transitional zones (3,061 m3/sec) englobing all rural and 
urban settlements (the town of Sulina), and were traditional activities are currently 
practiced. The floristic and faunistic inventory will be enriched by ongoing 
research developed by specialist institutions under some profile programs, 
coordinated by the National Danube Delta Institute for Research and 
Development.  

1. Considera ii generale 

Delta Dun rii, a doua din Europa dup  cea a râului Volga i a 20-a din 
lume, ca m rime, prin varietatea peisagistic i prin faun , în care p s rile ocup
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locul cel mai important, prezint  un interes cu totul deosebit din punct de vedere 
tiin ific – un adev rat model de formare i evolu ie a ecosistemelor deltaice – la 

care se adaug  interesul economic, prin poten ialul resurselor naturale regenerabile 
i cel turistic. 

Peisajul natural, cu aspectul floristic i faunistic reprezentativ, a fost afectat 
de interven ia omului înc  din a doua jum tate a secolului al XIX-lea i, cu 
deosebire, în a doua jum tate a secolului XX (pân  în anul 1990). Înfiin area 
Comisiei Europene a Dun rii (CED), în 1856, a determinat alegerea unuia din cele 
trei bra e – Sulina – i amenajarea lui pentru naviga ie maritim , marcând i
începutul modific rilor antropice majore în Delta Dun rii.

Spa iul geografic de la zona de v rsare a Dun rii în Marea Neagr i
litoralul marin aferent a constituit, înc  din antichitate, o atrac ie determinat  de 
posibilitatea p trunderii pe calea apei în interiorul continentului european i de 
resursele naturale, cu deosebire cele piscicole. Datorit  acestor motiva ii apar 
referirile unor înv a i antici, ca Herodot, Eratostene, Ptolemeu i al ii, privind 
gurile Dun rii i, respectiv, Delta Dun rii. 

Cunoa terea complexit ii peisajului geografic al Deltei Dun rii – flor ,
faun , regim hidrologic, via a oamenilor – a constituit obiectul multor cercet ri 
individuale, dar i în echipe complexe sub egida unor institu ii de cercetare 
specializate în cadrul mai multor programe, dintre care se deta eaz  Institutul 
Na ional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dun rii (INCDDD), cu deosebire dup
anul 1990, când s-a înfiin at Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii (RBDD), legiferat
prin Legea nr. 82/1993. 

Dac  pân  în 1990, unele investiga ii aveau ca scop i justificarea unor 
amenaj ri agricole, piscicole i silvice, dup  acest an, prin planurile de 
management elaborate sub egida Administra iei Rezerva iei Biosferei Delta 
Dun rii (ARBDD), în contextul dezvolt rii durabile i a scopului unei rezerva ii a 
biosferei, pe lâng  protec ia patrimoniului natural, se are în vedere i componenta 
socio-economic .

2. Dimensiunile i structura RBDD 

În suprafa a RBDD de 5800 km2, pe lâng  delta propriu-zis  de pe 
teritoriul României (3510 km2, inclusiv s r turile Murighiol-Plopu), au mai fost 
incluse i urm toarele unit i geografice: Complexul lagunar Razim-Sinoie (1145 
km2), apele marine costiere pân  la izobata de 20 m (1030 km2), lunca inundabil  a 
Dun rii între Isaccea i Tulcea (102 km2) i albia Dun rii (partea româneasc ) pân
la Cotul Pisicii (13 km2).

În interiorul suprafe ei de 5800 km2, RBDD este structurat  astfel: zone cu 
regim de protec ie integral  în num r de 18 (506 km2), zone tampon cu regim 
diferen iat de protec ie în care se pot desf ura unele activit i umane, precum i zone 
de reconstruc ie ecologic  (2233 km2) care înconjoar , de regul , zonele cu protec ie
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integral i au rolul de reducere treptat  a presiunii antropice; zone economice (de
tranzi ie) în care se pot desf ura activit i economice tradi ionale i care cuprind cele 
26 de localit i rurale i urbane din delta propriu-zis  (3061 km2) (Fig.1). 

Fig. 1. Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii

În afara RBDD, care este pe teritoriul României, Ucraina a înfiin at cu opt 
ani mai târziu, în 1998, prin Decretul Preziden ial al Ucrainei nr. 861, Dunaiskii 
Biosfernîi Zapovednik, cu suprafa a de 464 km2, din care 226,6 km2 sunt protejate 
integral. Arealul acestei rezerva ii cuprinde delta secundar  a Chiliei, grindul 
Jibrieni i apele teritoriale marine pe o l ime de 2 km. 
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3. Patrimoniul floristic i faunistic al Deltei Dun rii

 Motivul principal pentru care Delta Dun rii a fost declarat  rezerva ie a 
biosferei este acela c , în compara ie cu alte delte din Europa i de pe terra, este 
de in toarea unei bogate biodiversit i – de la plantele inferioare unicelulare pân
la cele superioare, de la animale, de asemenea unicelulare (protozoare), i pân  la 
vertebratele evoluate (mamifere). La aceast  diversitate se adaug i densitatea 
mare de exemplare la unele specii care lipsesc sau sunt pe cale de dispari ie în alte 
regiuni ale globului. Pe lâng  multe din speciile de plante i animale care prezint
i interes economic, sunt unele care dau valoare estetic  peisajului. 

 Dup  anul 1990 a început i o ac iune de inventariere a fondului floristic i
faunistic, ac iune care are caracter permanent. De i cifrele sunt în continu
modificare, totu i se pot avansa num rul urm toarelor specii de plante i animale: 
900 plante vasculare, 2500 specii de insecte, 90 specii de molu te, 133 specii de 
pe ti, 11 specii de reptile, 10 specii de amfibieni, 325 specii de p s ri i 44 specii 
de mamifere. Dintre p s ri 262 specii sunt protejate prin Conven ia de la Berna, iar 
peste 10 specii sunt considerate monumente ale naturii (pelicanul comun i cre ,
stârcul lop tar, egreta mare i mic , leb da mut i cânt toare, piciorongul, 
c lifarul alb i ro u, spârciogul, ciocîntors, vulturul codalb). 
 Având în vedere configura ia morfohidrografic , asocia iile floristice i
faunistice, impactul activit ii antropice în decursul timpului, în RBDD, pe baza 
cercet torilor detaliate, s-au putut identifica i delimita dou  categorii mari de 
ecosisteme i anume: 23 ecosisteme naturale i par ial modificate de om, începând 
cu bra ele Dun rii, lacurile, gârlele i canalele, stuf ri urile, p durile naturale, 
plajele litorale; 7 ecosisteme antropice, incluzând aici amenaj rile (agricole, 
piscicole, silvice), culturale agricole izolate, planta iile de plop, a ez rile umane.  
 Patrimoniul RBDD este supravegheat printr-un sistem de monitoring 
integrat care include ac iuni de observare, înregistrare i m surare a urm toarelor 
componente: calitatea apei i aerului, biodiversitatea, resursele naturale, activit ile 
economice i a ez rile umane. 

4. Circula ia apei – component  esen ial  în starea ecosistemelor

 Circula ia apei într-un sistem deltaic, i cu atât mai mult în condi iile
climatului temperat continental în care se g se te Delta Dun rii, constituie 
componenta esen ial , vital  pentru men inerea specificit ii zonelor umede, a 
ecosistemelor cu valen ele lor floristice i faunistice. Modific rile antropice au 
modificat substan ial circula ia apei, producând perturb ri ecologice.
 Modific rile de pe bra ul Sulina au determinat cre terea volumului de ap
scurs de la 7 – 8 % la sfâr itul secolului al XIX-lea, la 20 % în prezent, în 
defavoarea bra ului Chilia, care a sc zut de la 72 % în 1910, la 54,3 % în perioada 
1991 – 2000. Scurgerea apei pe bra ul Sfântu Gheroghe a evoluat mai lent între 20 
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– 22 % pân  în 1990, dup  care a crescut la 25 % în perioada 1991 – 2000, ca 
urmare a t ierii celor 6 meandre i scurtarea lui de la 109, la 70 km lungime. 

Prin re eaua de gârle i canalele interioare s-au produs modific ri în circula ia
apelor care a perturbat i afectat ecosistemele deltaice r mase în regim de stare 
cvasinatural . În acest sens ARBDD, în urma studiilor i modelelor elaborate de 
institu iile de cercet ri pentru o circula ie eficient , execut  lucr ri de decolmatare 
a arterelor hidrografice importante i închiderea altora cu efecte negative. Astfel, se 
între in pentru o circula ie eficient  unele canale de alimentare i evacuarea apelor 
în unit ile deltaice majore – Letea, Caraorman i Dranov, respectiv, complexele 
lacustre Furtuna, Mati a – Merhei – Trei Iezere, Gorgova – Isac – Uzlina, Ro u – 
Lumina – Puiu i Razim – Sinoie. Printre canalele care necesit  decolmat ri
periodice men ion m: Periteasca, P p dia Veche, Stipoc, Olgu a, Eracle, Chilia, 
Pardina-ocolitor, Sulimanca, Dovnica, Bogdaproste, Popina – Cardon – Sulina, în 

Fig 2.  Sistemul circula iei apei în Delta Dun rii.1. Sensul curgerii apei; 2. Canal 
închis (barat); 3. Propuneri pentru deschiderea sau redimensionarea canalelor
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unitatea Letea; Litcov – Isac, Isac – Perivolovca, Puiu – Erenciuc, Puiu – Ro u,
Caraorman – Puiu, Busurca, T taru, în unitatea Caraorman; Dunav , Dranov, 
Palade, Buhaz – Z ton, în unitatea Dranov (Fig. 2). 
 Unul din canalele importante, construit în perioada Antipa (1900 – 1930) pentru 
asigurarea unei circula ii eficiente în unitatea Letea, a fost Sireasa care f cea leg tura 
între bra ul Chilia (km 112) i gârla ontea, constituind o ax  hidrografic  în depresiunea 
Sireasa-Furtuna pân  la Mila 23, a fost închis în anii 1960. Alimentarea par ial  a 
spa iului din partea vestic  a fost preluat de Canalul Mila 35 realizat în 1980, care a 
produs colmat ri pe o arie extins  afectând lacurile T taru, Lung i Me ter. Canalul 
Sireasa se impune a fi redeschis i corelat cu redimensionarea Canalului Mila 35. 

Pentru limitarea procesului de colmatare intens  a unor arii i lacuri din Delta 
Dun rii au fost barate canale i anume: Crînjal , care colmata partea sudic  a lacului 
Furtuna, canalele care f ceau leg tura între Canalul Mila 35 i lacurile laterale Lung, 
T taru i Me ter, producând colmat ri, Gârla Filatului ce f cea leg tura între bra ul 
Sfântu Gheorghe i canalul Litcov cu aria de colmatare în lacurile Gorgov i
Gorgova, canalul Uzlina cu arie de colmatare în lacul cu acela i nume. 

Cu consecin e semnificative în fluxul de ap i aluviuni pe spa ii 
importante i colmat ri intense, r mân, în continuare, pentru a fi redimensionate 
canalele Mila 35 i Cri an – Caraorman. 

5. Arii deltaice în stare ecologic  critic

 În Delta Dun rii sunt câteva arii în care s-au produs dezechilibre ecologice 
cu consecin e negative importante. 

Amenajarea agricol  Pardina. În suprafa  de 27000 ha (cea mai mare 
din delt ) în anii 1960 a fost îndiguit  ini ial.

Reprofilarea acestui spa iu dup  1983, în scopuri agricole, a artificializat în 
totalitate depresiunea Pardina, de in toarea unui peisaj deltaic cu o biodiversitate 
reprezentativ . Abandonarea, în mare propor ie, a acestei amenaj ri pentru scopul 
propus, dup  1989, a dus la manifestarea accentuat  a câtorva procese naturale 
negative – defla ie pe grindurile cu psamosoluri, s r tur ri prin accentuarea 
evapotranspira iei i subsiden e pe depozitele turboase. Starea mediului din Pardina 
afecteaz  negativ i zonele învecinate încât se impune o ac iune de reconstruc ie
ecologic  a acesteia. 

Depresiunea Ro u – Puiu – Lumina. Situat  în delta fluvio-marin , între 
grindul Caraorman, bra ul Sulina, rmul marin i grindul S r turile are o suprafa
de cca 35 000 ha i este, împreun  cu Depresiunea Mati a – Merhei – Trei Iezere, 
reprezentativ  pentru peisajul i biodiversitatea Deltei Dun rii. Func ionalitatea 
hidrologic  a acestei depresiuni cu complexul lacustru corespunz tor a fost 
modificat  prin construirea Canalului Sondei între lacul Ro ule i Marea Neagr  în 
anii 1970, a Canalului Cri an – Caraorman în anii 1980. 
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 Realizarea digului litoral Sulina – Sfântu Gheorghe, definitivat în anii 
1990 a avut consecin e negative sub aspect ecologic i social. 

Prin acest dig a fost închis/barat Canalul Sondei care avea cel mai 
important rol în scurgerea apei din depresiune, la care se mai adaug i bararea 
Gârlei Împu it i a altor mici gârle ce func ionau la ape mari (ex. Jap a Matei). 
Realizarea unui deversor în dreptul lacului Ro ule , la o cot  ini ial  de + 1,30 m 
rMN (ulterior redus  la 1,10 m), a determinat cre terea nivelului apei în complexul 
lacustru i afectarea, prin ridicarea nivelului apelor freatice, a p durii Caraorman – 
arie protejat  integral i a satului Caraorman, precum i intensificarea s r tur rii 
zonei dintre dig i Marea Neagr .

În P durea Letea, zon  strict protejat  (2 875 ha), care împreun  cu 
zonele tampon i economice însumeaz  8 900 ha, prin întreruperea inund rii
periodice a spa iilor depresionare dintre dune – hasmacele acoperite cu vegeta ie
arborescent , datorit  construirii digurilor în partea nordic  (Periprava) i în cea 
sudic  (Letea – C.A. Rosetti), se manifest  fenomene de uscare a stejarului i
alunului negru i procese de s r turare în partea sudic . În consecin , se impune 
dezafectarea par ial  a digului din sud, asigurându-se inundarea periodic  a 
Ha macului Ivancencu, precum i construirea unui canal cu priza la bra ul Chilia în 
nord-estul Peripravei prin care s  se realizeze un regim de inundabilitate controlat 
în Ha macul Mare. 

6. Impactul posibil al construirii canalului maritim Bîstroe – 
Chilia asupra RBDD. 

Modific rile recente (începute în 2004) produse în delta secundar  a 
Chiliei – Ucraina, prin redimensionarea bra ului Bîstroe (Stambulul Nou) pentru 
naviga ie maritim , au adâncit i l rgit acest bra  pe o lungime de 8,4 km, cu 
inten ia de a se continua pe Stambulul Vechi i Chilia pân  la Ceatalul Chiliei.

Tabel nr. 1.  Debitele lichide ale Dun rii la intrarea i ie irea din delt
i pe bra ele principale (m3/sec) (dup  C. Bondar, 2004) 

P e r i o a d a 
1981-1990 1991-2000 1921-2000 Cursul de ap

Qm3/s % Qm3/s % Qm3/s % 
Dun re intrare 6 209 100 6 240 100 6 515 100 
Br. Chilia 3 606 58,1 3 390 54,3 3 901 59,9 
Br. Sulina 1 235 19,9 1 253 20,1 1 154 17,7 
Br. Sf. Gheorghe 1 399 22,5 1 583 25,4 1 400 21,5 
Dun rea  v rsare 5 589 90,0 5 702 91,4 6 113 93,8 
Diferen a intrare-v rsare - 620  - 538  - 402  

Efectuarea acestor lucr ri, care au generat numeroase reac ii atât în 
România, cât i pe plan interna ional, a afectat, în delta secundar  a Chiliei, aria 
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strict protejat  din Rezerva ia Biosferei (partea ucrainian ) i va afecta, dac  se vor 
continua, Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii, de pe teritoriul României.  

Din reparti ia debitelor Dun rii pe cele trei bra e deltaice principale (Fig. 
3), se constat  c  în perioada 1921 – 2000 bra ul Chilia a preluat în medie 59,9 % 
(6 515 m3/s) din debitul Dun rii la Ceatalul Chiliei (Tabelul 1); pentru perioada 
1996-2000, speciali tii de la Universitatea din Moscova, într-un studiu premerg tor
lucr rilor hidrotehnice de pe Bîstroe, apreciaz  acest debit, din m sur tori
expedi ionare, la 52 % (1 560 m3/s), canalul Bîstroe preluând circa 585 m3/s.

Fig 3. Reparti ia debitelor pe bra ele Chilia, Sulina i Sfântu Gheorghe 

Realizarea unei axe de naviga ie în spa iul ucrainean – canalul Bîstroe 
(Stambulul Nou) din delta secundar  a bra ului Chilia i continuarea sa pe bra ele 
Stambulul Vechi i Chilia, pe grani a dintre România i Ucraina – poate avea 
consecin e multiple, afectând în egal  m sur  zonele riverane atât din sectorul 
românesc, cât i din cel ucrainean al Deltei Dun rii; ar putea fi afectate regimurile 
hidrologice de suprafa i subteran, flora i fauna, ariile strict protejate, dintre care 
cele mai mari i mai importante sunt Ro ca-Buhaiova – unde se afl  cea mai mare 
colonie de p s ri protejate din Europa (pelicani, lop tari, egrete, stârci) – i
p durea Letea, situat  în imediata apropiere, o enclav  cu specii de plante 
mediteraneene, unicat prin pozi ia sa – 45º 20´ latitudine nordic .
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A a cum s-a întâmplat i în cazul rectific rii bra ului Sfântu Gheorghe, este 
de a teptat ca dup  terminarea lucr rilor pe bra ul Chilia, debitul acestuia s
creasc  cu câteva procente. Pentru evolu ia normal  a Rezerva iei Biosferei Delta 
Dun rii este mai important îns  modul cum vor fi gestionate volumele de ap  ce 
p trund în interiorul deltei, volume din ce în ce mai mici în ultimele decenii, printr-o 
configura ie adecvat  a re elei hidrografice. 
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