
Delta Dunării – 
Rezervaţie a biosferei
Delta Dunării este o mare comoară a noastră, pe cât de 
generoasă, pe atât de fragilă. Menţionată încă din Antichitate 
în scrieri şi hărţi, de la Herodot la Ptolemeu, Delta a fost 
preţuită până în urmă cu un secol doar ca o uriaşă sursă de 
peşte. În secolul al XIX-lea, braţul Sulina devine navigabil, prin 
lucrări de amenajare. Astfel, interesul european pentru Deltă 
creşte. Privită cu ochii secolului al XXI-lea, Delta îşi descoperă 
imensa bogăţie, nu doar de resurse, cât de păstrătoare a 
istoriei naturale. Există aici nenumărate specii de peşti, plante, 
animale, păsări, insecte, care construiesc împreună cu apele 
şi pământurile 30 de tipuri de ecosisteme diferite. Mai mult, 
Delta este un filtru natural uriaş pentru cel mai poluat fluviu al 
Europei, care ajunge astfel la vărsarea în mare aproape curat. 

•  cea mai bine conservată deltă din Europa 
•  cel mai tânăr pământ românesc, încă în extindere spre 

Marea Neagră: creşte 40 m2/an
•  cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă

Ecosistem –  ansamblu care 
cuprinde habitatul şi comunitatea 
de organisme vegetale şi animale 
care convieţuiesc într-un echilibru 
stabil.

Delta a fost locuită încă din timpuri străvechi. Tot litoralul de la Sinoie şi până la 
insula Popina din nordul lacului Razim a fost vatra de formare şi evoluţie a civilizaţiei 
neolitice de tip Hamangia. Negustorii greci şi apoi romanii au întemeiat cetăţi cu 
rol strategic şi comercial: Halmyris, Salsovia (Mahmudia), Talamonium (Nufăru), 
Aegyssus (Tulcea), Noviodunum (Isaccea) şi Enisala. Genovezii şi izvoarele bizantine 
au vorbit mult de pescuitul şi de comerțul cu tot felul de produse în secolele X-XV 
în porturile dunărene la Solina (Sulina de azi), Licostoma (Periprava) şi Vicina. 
La mijlocul secolului al XIX-lea, a fost întemeiată Comisia Europeană a Dunării, 
stabilită la Sulina. A fost un for internaţional neutru din punct de vedere politic, 
menit să protejeze interesele strategice şi comerciale ale ţărilor membre, la gurile 
marelui fluviu. În cele 8 decenii de existenţă a comisiei, Sulina a devenit un orăşel 
cosmopolit, demn de numele livresc câştigat: Europolis. 

Află mai mult aici
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• cea mai mare populație de pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) şi creți 
(Pelecanus crispus) din Europa.

• mai mult de jumătate din populaţia mondială de cormoran mic 
(Phalacrocorax pygmaeus).

• jumătate din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).
• importantă rută de migrație şi popas pentru păsările europene. 
• mamifere dispărute în alte părți ale Europei: nurca, vidra, bizamul, câinele 

enot sau pisica sălbatică.

Monumente ale Naturii:
• călifarul alb, dropia, pelicanul, piciorongul, lopătarul, vulturul hiotar, 
broasca țestoasă de uscat, cormoranul mic, găsca cu gât roșu, țigănușul 
(ibisul dunărean), codalbul, sturionii.

• pădurea Letea este o pădure cu aspect tropical, înconjurată de dune de 
nisip, care cuprinde specii de arbori vechi de mai mult de 500 de ani, dar 
și liane. Există aici 31 de plante care se află pe lista roșie a României.  
În special în această zonă trăiesc cai în libertate. 

Delta în pericol. De ce?
• construirea de diguri în amonte a dus la schimbarea regimului natural de inundare,  

cu consecinţe nefaste asupra ecosistemelor 
• construirea barajului de la Porțile de Fier a dus la blocarea rutei de migrație a sturionilor 

pentru depunerea icrelor – numărul lor a scăzut
• substanţele chimice de îngrăşare a culturilor agricole ajung în apele Deltei. Canitatea mare 

de nutrienți duce la creşterea exagerată a algelor care reduc din transparența apei şi sufocă 
speciile de animale acvatice

• substanțe toxice provenite din poluarea industrială se acumulează în icrele peştilor şi în ouăle 
păsărilor ihtiofage şi reduc capacitatea acestora de reproducere

• peştele este braconat şi supraexploatat
• localnicii incendiază zone de stuf pentru a obţine teren agricol

D.B. şi A.S.
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