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Delta Dunării –  
rezervație a biosferei
Te invit la o descindere într-o împărăție a apelor. Este un ținut 
despre care se vorbește mult, dar puțini sunt cei care îl cunosc cu 
adevărat. Și dintre aceștia și mai puțini sunt cei care îl iubesc. În 
Deltă poți descoperi frumusețea naturii sălbatice, raiul păsărilor, 
întinderi nesfârșite de stuf, păduri cu specii rare. Poți însă vedea 
și rănile pe care omul le-a făcut în timp pe corpul acestui uriaș 
organism viu. Și acum, la vâsle! Pornim!

16

Un ținut în continuă formare

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Delta Dunării este o mare comoară a noastră, pe cât de generoasă pe atât de fragilă.  
A fost menţionată încă din Antichitate în scrieri şi hărţi, de la Herodot la Ptolemeu. Delta 

a fost locuită 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. Mai târziu, negustorii greci şi apoi romanii au întemeiat cetăţi cu rol strategic 
şi comercial: Halmyris, Salsovia (Mahmudia), Talamonium (Nufăru), Aegyssus (Tulcea), 

Noviodunum (Isaccea) și Enisala. Undele dintre aceste așezări sunt locuite și astăzi. 
Genovezii și izvoarele bizantine au vorbit mult de pescuitul și de comerțul cu tot felul 
de produse în secolele X-XV, în porturile dunărene la Solina (Sulina de azi), Licostoma 

(Periprava) și Vicina. Până în secolul al XIX-lea, Delta a fost preţuită doar ca o uriaşă sursă 
de peşte. De atunci, braţul Sulina a fost amenajat și a devenit navigabil. Astfel, intere-
sul european pentru Deltă a crescut. 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 ale comisiei, Sulina a 
devenit un orăşel cosmopolit, demn de numele livresc câştigat: Europolis. 

Un documentar interesant despre Delta 
Dunării: locuri și oameni care o înțeleg și 
o iubesc. Ecosistem – sistem ecologic unitar, mai 

mult sau mai putin stabil, rezultat din 
interacțiunile dintre organismele vii și 
mediul înconjurător. El reprezintă unitatea 
structurală și funcțională de bază în ecologie 
și constituie un nivel superior de organizare 
a materiei vii (lacul, pădurea, pajiștea, etc.).

Platformă continentală sau platou 
continental – zonă înaltă a fundului mării, 
în continuarea uscatului. Începe de la linia 
coastei sau de la linia apei corespunzătoare 
celei mai joase maree și se termină în zona 
unde panta fundului devine abruptă. 

Pontul Euxin sau Pont – aşa numeau 
antincii Marea Neagră.

Grind – ridicătură de teren formată de 
aluviuni, în unele zone de mal ale marilor 
ape curgătoare. Grindurile fluviale se 
formează de-a lungul malurilor, paralel cu 
sensul de curgere. Grindurile maritime sunt 
baraje naturale formate din aluviuni, la 
gurile de vărsare în mare.

Endemic – care trăiește doar într-o anumită 
zonă, în cazul nostru în Deltă; specii de 
plante şi animele unice în lume.

Casă țărănească din satul Jurilovca, jud. Tulcea, Delta Dunării. 
Specifice acestei zone sunt lemnăria albastră de la uși și ferestre și 
acoperișurile din stuf. În zilele noastre, în Deltă locuiesc cca 27 000 
de oameni: români (majoritari), ucrainieni, ruși, lipoveni, turci, greci, 
rromi. În trecut aici trăiau și evrei, italieni, germani și tătari.

Delta Dunării văzută din satelit, 2017. Această imagine, care îți poate 
părea o pictură, te ajută să înțelegi cum este alcătuită Delta. Linia 
punctată cu alb este granița rezervației. Privite cu ochii secolului  
al XXI-lea, aceste tărâmuri 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. 

Lac cu păsări și stufăriș în Deltă. Cum ni 
se înfăţişază Delta astăzi? Cum o descriau 
istoricii antici? Oare cum va arăta peste câteva 
mii de ani? Cum s-a petrecut schimbarea 
naturală a peisajului de la o epocă la alta? 
Delta Dunării s-a născut şi încă se naşte din 
mai multe împrejurări geografice aparte. 
Una este aceea că multele miliarde de tone 
de aluviuni, cărate în timp de apele marelui 
fluviu, nu ajung decât într-o foarte mică 
măsură în Marea Neagră, rămânând depuse 
în albiile braţelor sale, mai ales pe cele mai 
sinuoase. Fenomenul acesta se întâmplă 
pentru că panta de curgere a fluviului este 
extrem de mică în această zonă, dar şi pentru 
că la vărsarea acestui uriaş curs de apă 
există o platformă continentală întinsă, de 
adâncime redusă. De asemenea, mareele din 
Pontul Euxin sunt atât de mici încât curenţii 
marini nu ajung să antreneze aluviunile spre 
adâncuri. Astfel, în timp, sedimentele au 
construit bariere la vărsarea fluviului forţând 
apele să-şi găsească alte făgaşuri. Aşa s-au 
format canale, grinduri, limanuri, insule, 
bancuri de nisip, pe o suprafaţă foarte întinsă, 
în etape succesive.

Vinețelele – Centaurea Pontica – 
este o specie endemică, care un 
martor al importanței Deltei din 
perspective istoriei naturale. 
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Ihtiolog – om de știință care se ocupă cu 
studiul peștilor. 

Fitofag – care se hrănește cu plante

Cretacic – Perioada îndepărtată din istoria 
pământului, de zeci de milioane de ani in 
care clima era caldă și umedă, iar reptilele 
atingeau dimensiuni considerabile. Este 
perioada marilor reptile terestre, marine sau 
zburătoare, dar și a diversificării plantelor 
cu flori. 

Imaginează-ți o călătorie în Delta 
Dunării și povestește-o, descriind 
pe larg ce observi și ce îți stârnește 
curiozitatea. Împodobește-o cu 
desenele tale!

(…) chiar în acele bălţi unde calitatea 
apei nu este atât de prielnică pentru 
viaţa tuturor speciilor de peşti, sunt 
alte specii ca linul, caracuda, ştiuca, 
babuşca, adica peşti tipic de baltă, care 
se dezvoltă de minune în ele, utilizând 
în modul cel mai perfect toate celelalte 
avantaje foarte mari ale acestor bălţi 
pentru a transforma materiile nutritive 
aflate în ele (…) în carne de peşte de 
baltă; de aceea, producţia lor e foarte 
mare – sunt ani în care producţia 
peştilor de baltă, afară de crap, a fost 
în bălţile Deltei până aproape de  
8 milioane kg. Crapul rezistă şi el 
foarte mult în aceste bălţi, însă dacă 
apa ajunge a fi prea lipsită de oxigen şi 
încărcată de alte gazuri, atunci fuge în 
alte bălţi şi nu mai rămân decât acei 
crapi degeneraţi, lungi şi subţiri, cu 
capul osos şi mare, pe cari pescarii îi 
numesc ofiţeri. (Grigore Antipa)

Meleaua – zona în care apele dulci ale Dunării se prăbuşesc 
furtunos în cele sărate ale mării. E o întâlnire violentă, 
o ciocnire colosală între două forţe. Curenţii, talazurile, 
vârtejurile din melea sunt teribile, acolo bărcile se 
răstoarnă, iar oamenii se îneacă. Numai cei pricepuţi, adică 
sfântgheorghenii, se pot avânta prin meleaua de la gurile 
fluviului, numai ei ştiu să pescuiască peştele extrem de 
abundent din apa dulce-sărată, fără să naufragieze. (Radu 
Anton Roman, 1948-2005, scriitor, mare iubitor și cunoscător al 
Deltei)

Grigore Antipa (1867-1944) a fost primul om de 
ştiinţă care a cercetat îndeaproape Delta Dunării. 
După anii de formare petrecuţi în preajma unor 
profesori celebri, şi în ţară şi în străinătate, s-a hotărât 
să îşi dedice existenţa studierii Dunării şi bazinului 
Mării Negre. A avut o gândire complexă şi întemeiată, 
în care s-au aşezat pe poziţii echitabile cele două 
misiuni ale sale: cea de director general al Pescăriilor 
Statului şi cea de conducător al secţiei de zoologie a 
Muzeului de Istorie Naturală – care astăzi îi poartă 
numele. Era, pe de-o parte, responsabil al cercetării 
şi protejării faunei din Deltă şi, pe de alta, cel în 
măsură să elaboreze şi să pună în aplicare proiecte 
pentru creşterea producţiei naţionale de peşte, în 
cadrul căreia Delta avea un rol cheie. Propunerile sale 
au reuşit să îmbine o viziune ecologică cu progresul 
economic. 

Ivan

Avem pești de mare, avem și pești de apă dulce: crap, ştiucă, roşioară, 
şalău, somn, avat, caras, biban, plătică şi alții. Avem și novac, sânger și 
cosaș, aceștia sunt pești aduși de curând din China. Au ajuns singuri în 
Deltă din diferite lacuri din țară. Avem pești și mari și mici și răpitori și 
fitofagi. Dar ce mai erau în copilăria mea, acum dacă le zici, nici copiii 
nu te mai cred… În zilele noastre peștii parcă s-au împuținat. Mai greu 

merge pescuitul. Cei de azi pescuiesc cu scule electrice, asta nici nu mai 
e pescuit, e o vânătoare sângeroasă… Nici legea nu-I lasă și ei tot fac asta. 
De aia nici nu ne mai dă Dunărea ca înainte… Dacă oamenii ar lăsa-o să se 

odihnească câțiva ani, peștele s-ar înmulți iarăși cum a fost... 

Găsești aici multe informații 
despre Deltă, bine organizate:

Când spui Delta Dunării, spui peşte! Indiferent cine sau ce ai fi. Dacă 
eşti ihtiolog, te afli în faţa unui uriaş acvariu, a cărui diversitate de specii 
este inegalabilă în apele dulci ale Europei. Delta este cea mai întinsă 
zonă umedă a continentului nostru şi primeşte în sânul său atât peşti de 
apă dulce cât şi vieţuitoare marine care urcă pe firul Dunării, găsind prin 
cotloanele Deltei locuri prielnice pentru reproducere.

Pescar cu sturion, prima parte a 
secolului al XX-lea. Sturionii sunt peşti 
marini, cunoscuţi încă din Cretacic. 
Despre vechimea acestor specii 
vorbeşte aspectul lor neobişnuit, cu 
corpul acoperit de discuri osoase. Sunt 
adevărate fosile vii. Cel mai mare dintre 
sturioni este morunul, care poate 
atinge 8 metri lungime, peste 1000 kg 
şi poate depăşi vârsta de 100 de ani. 
Alţii, mai mici, sunt nisetrul, păstruga, 
cega. Cu toţii sunt în pericol din cauza 
vânătorii excesive, fiind speciile care 
produc renumitele icre negre, privite ca 
o delicatesă culinară pe tot continentul 
european. În ultimul deceniu, vânarea 
sturionilor este interzisă. Dintre aceştia, 
şipul şi viza au dispărut deja din zona 
Deltei. 

Pădurea Caraorman, aflată pe un grind în inima Deltei. În acest ținut 
apa, pădurea și nisipul pot conviețui în ecosisteme unice, așa cum 
avem la Caraorman sau Letea. Aceste păduri, monumente ale naturii, 
sunt alcătuite în mare parte din stejari, unii foarte bătrâni. Contextul 
climatic face să găsim aici și vegetație specifică zonei mediteraneene, 
liane și alte plante cățărătoare, dar și o mare diversitate de insecte și 
anumite păsări și reptile rare. 

Pescari în Deltă, prima parte a secolului al XX-lea. Peștele a fost 
resursa cea mai importantă a Deltei. Cât timp pescuitul s-a făcut cu 
mijloace tradiționale, echilibrul lumii subacvatice s-a menținut. Acțiuni 
umane care pun permanent în pericol lumea apelor sunt tehnologiile 
moderne de pescuit și poluarea apelor, generată de îngrășămintele 
chimice folosite în agricultură, peste tot în țară. 

Pește pus la uscat în gospodărie. Locuitorii Deltei au depins 
până curând de pește ca sursa cea mai importantă de hrană. Prinzi, 
mănânci, nu prinzi nu mănânci. În zilele noastre accesul hranei în 
aceste zone izolate este ceva mai ușor. Localnicii au creat în timp o 
tradiție gastronomică extraordinară, cu principal ingredient peștele, 
gătit și preparat în fel și chip.
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Este un caz ştiut, de la sfârşitul anilor ’90, când, poate, cel 
mai mare rust (zonă de înnoptare) pentru gâsca gât roşu 
era în faţa cetăţii Histria, pe lacul Sinoe. Au fost cazuri 
când s-a intrat noaptea cu bărci cu motor şi s-au împuşcat 
gâştele pe apă în timp ce dormeau... Zona de odihnă a fost 
tulburată, din punctul meu de vedere iremediabil. Marea 
zonă de odihnă de pe Sinoe a fost distrusă. Din acel an nu 
s-au mai întors acolo decât fragmentat. Niciodată nu s-a 
mai văzut un stol ca acelea din trecut, care să doarmă pe 
Sinoe. (Alexandru Doloşencu, Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
Delta Dunării)

Delta atunci era foarte sălbatică şi foarte autentică.  
Mi-aduc aminte că peste Dunăre aveam o rudenie care 
locuia în pustiu, aşa, cu  toată familia. Aveau acolo vaci, oi, 
toată gospodăria. Şi când voiam să mergem la ei, veneam 
pe malul Dunării şi strigam: „dadă Tudora… moş Terente!”. 
Veneau, ne luau cu barca şi ne duceau acolo. Era o altă 
lume. Era frumos, sălbatic, era viaţă foşnitoare: şerpi, 
broaşte, gâze, toate erau acolo din plin. Intrai într-un mediu 
mai puţin organizat din punct de vedere gospodăresc, dar 
parcă mai plăcut. Şi aşa am crescut, în zona asta. Până când 
m-am dus la liceu n-am ieşit niciodată din sat. Satul era la 
numai treizeci de kilometri de oraşul Tulcea, dar n-am ieşit 
niciodată, nici n-am simţit nevoia să ies. (…) (Pr. Gheorghe 
Calciu, 1925-2006, născut la Mahmudia, jud. Tulcea)

Adăpost și ultim refugiu  
pentru multe specii de păsări și animale

Ornitolog – om de știință specializat pe 
studiul păsărilor. 

• cea mai mare populație de pelicani 
comuni (Pelecanus onocrotalus) și 
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 și 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, gâsca cu gât 
roșu, țigănușul (ibisul dunărean), 
codalbul, sturionii.

Un documentar 
despre fauna Deltei:

Aici găsești o colecție 
de scurte documentare 
despre mai multe 
specii de păsări din 
Delta, explicate de 
ornitologi. 

Egreta mică. Este o pasăre care a fost 
mult vânată pentru frumusețea penajului 
ei . La propunerea lui Grigore Antipa a 
fost protejată prin lege. După o scădere 
masivă, în ultimele decenii populația de 
egrete mari a început să se întremeze. 

Gâsca gât roșu. Este o pasăre migratoare, care 
vine în Deltă pentru hrană, pregătindu-se aici 
pentru sezonul de cuibărit pe care îl petrece în 
nordul Siberiei, în condiții aspre.

Stol de cormorani. Sunt păsări sedentare, 
mari consumatoare de pește, foarte obișnuite 
în peisajul Deltei, tot timpul anului. 

Operațiune de inelare în cadrul Expediției Naționale a Societății 
Ornitologice Române. Delta este un rai al păsărilor, dar și al 
ornitologilor. O metodă de cercetare este inelarea. Diferite exemplare 
sunt marcate anual în acest fel, așa încât să poată fi analizate prin 
comparație, în diferite momente ale anului și în diferite zone în care 
sunt găsite. Astfel, se pot trage concluzii despre modul lor de viață.

Vidra. Împreună cu nurca și nutria sunt animale protejate de lege, 
care își găsesc adăpostul în Deltă. Au fost și continuă să fie vânate 
pentru blana lor prețioasă. 

Colonie de egrete și stârci. Dacă e vorba 
de zburătoare, în Deltă Dunării, acestea le 
întrec pe toate! Iar ceea ce vedem în zilele 
noastre este o deltă sărăcită de brutalitatea 
omului… Cum va fi fost acum un secol? Delta 
este încă cuibul binefăcător a peste 300 de 
specii de zburătoare, mari şi mici, sedentare 
şi migratoare. Şi aceasta, graţie nesfârşitei 
întinderi de stuf – cea mai compactă de pe 
glob – presărată cu lacuri liniştite, oaze ideale 
pe traseele păsărilor călătoare, loc de cuibărit 
şi de popas. Cele mai confortabile zone, unde 
se adună adevărate colonii de zburătoare de 
diverse specii, sunt lacurile cu apă limpede 
şi puţin adâncă, acolo unde şi peştele se 
înmulţeşte în voie şi le poate hrăni. 
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• Fluviul european care formează delta, la vărsarea sa în 

Marea Neagră___________________________

• Pasăre călătoare, de mari dimensiuni, devenită simbol 

la Deltei care vine an de a să cuibărească și să-și crească 

puii în Deltă _______________________ 

• Sistem ecologic unitar, rezultat din interacțiunile dintre 

organismele vii și mediul înconjurător 

_____________________________

• Om de știință care se ocupă cu studiul păsărilor  

_____________________________________

• Loc amenajat pentru colectare, depozitarea și prepararea 

peștelui ________________________

• Familie de pești de mari dimensiuni, cu corpul acoperit 

de discuri osoase, adevărate fosile vii. Produc renumitele 

icre negre ______________________ 

• Plantă care trăiește în vecinătatea apelor, cu tulpina 

dreaptă și înaltă, care stăpânește în Deltă cele mai 

compacte întinderi de pe planetă ______________

• Numele primului braț al Dunării, amenajat pentru 

navigație, și al singurului oraș de la gurile Dunării 

_____________________________________

• Pescuit ilegal ____________________________

• Amestec de bolovani, mâl, nisip și pietriș, adus de apele 

curgătoare și depus pe fundul albiei, pe luncă sau la 

vărsare____________________________

Ivan

Din ce în ce mai mulți turiști vin în Deltă; unii 
români, alții de peste mări și țări. Pentru noi e 

bine, dar pentru Deltă o fi? Unii înțeleg și iubesc 
natura parcă mai mult ca bătrânii noștri, dar alții 
lasă în urmă gunoaie și nu le pasă... Unii vâslesc 
ca pescarii de demult, dar mai mulți vin cu mo-
toare puternice care otrăvesc apa, ne iau pe sus 

plasele de pește și fac atâta larmă de-ți vine să-ți 
iei câmpii. Toate ca toate, dar și deltașii noștri 

încep să se ia după dânșii...

Ihtiofag – vine de la ihtios – pește și fago de 
la a mânca, ambele în limba greacă. La fel se 
formează și alte cuvinte, cum ar fi cronofag 
= consumator/mâncător de timp. 

Braconat/braconaj – practicare ilegală a 
pescuitului sau a vânătorii. 

(...) e de ajuns să văd fluviul şi sălciile 
lui ca să mi se umezească ochii şi un 
fior jilav să-mi umezească pieptul. Dar 
ştiţi cum e, te duci cu cineva într-un 
loc pe care-l iubeşti, care te urmăreşte 
zi şi noapte cu frumuseţea şi farmecul 
lui, şi brusc, îţi dai seama că eşti 
singur! Că s-ar putea ca spaţiul care 
te bucură şi te hrăneşte pe tine până 
la adoraţie, lui sau lor să nu le spună 
nimic. (...) (Radu Anton Roman)

Foarte, foarte greu au acceptat instituţiile şi administraţiile tulcene existenţa 
rezervaţiei ca o realitate şi conducerea ei ca singura autoritate în Deltă. (...)  
E nevoie de o alianţă între oameni aspri şi hotărâţi, chiar dacă necalificaţi 
ştiinţific, şi savanţi integri. O asemenea rezervaţie ecologică, extrem de 
complexă, are nevoie de o structură organizatorică compozită şi bine pusă la 
punct, care să funcţioneze şi ca instrument de constrângere şi ca laborator de 
cercetare. (Radu Anton Roman)

Delta – casa iubită 
Delta în pericol

• construirea de diguri în amonte a dus la schimbarea 
modului 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. Cantitatea mare de nutrienți duce la 
creșterea exagerată a algelor care reduc din transparența 
apei și sufocă speciile de animale acvatice.

• substanțe toxice provenite din poluarea industrială 
se acumulează în icrele peștilor și în ouăle păsărilor 
ihtiofage și reduc capacitatea acestora de reproducere.

• peştele este braconat și supraexploatat.

• localnicii incendiază zone de stuf pentru a obţine teren 
agricol, reducând astfel locurile de trai ale păsărilor. 

Formați grupuri de câte 4 personaje: 
un vânător pasionat de păsări, un 
ornitolog, un turist obișnuit și un 
pescar din Deltă.

V-ați întâlnit la o cherhana din satul 
Sfântu Gheorghe și povestiți fiecare 
ce vă leagă de Deltă. Încercați să vă 
păstrați calmul față de interlocutorii 

voștri, dar să va expuneți și să vă 
argumentați punctul de vedere. 

Un juriu format tot din copii va 
desemna cel mai nepăsător vânător, 
cel mai diplomat ornitolog, cel mai 
ecologist turist, cel mai înțelept 
pescar. 

Cum ți se pare mai bine și mai frumos 
să vizitezi Delta, într-o barcă cu 
motor sau în una cu vâsle?

Borș pescăresc – Delta Dunării – mic Pescari gătind 
borș, în Delta Dunării, prima parte a secolului  
al XX-lea. Viața în natură nu este ușoară dar are o 
frumusețe aparte, pe care omul de la oraș cu greu o poate 
regăsi. Există unii atât de dornici de natură încât vin în 
sezonul cald și trăiesc câteva luni în Deltă, pescuind și 
plantându-și o mică grădină de zarzavat.

Pelicani pe Lacul Fortuna. Foarte mulți turiști vin în Deltă pentru pelicani. 
Aceste păsări uriașe, monumente ale naturii, călătoresc an de an din Africa 
în Delta Dunării pentru cuibărit și creșterea puilor. 

Echipă a Expediției Naționale a Societății Române de 
Ornitologie 2017. Începând cu 1990 are loc anual această 
expediție cu scopuri de cercetare și educative. Participă 
numeroși pasionați ai naturii dar și mulți copii care învață să 
descopere și să respecte natura. 

Găsește 10 cuvinte legate  
de Delta Dunării.

D E T L I A D N R E T I

S C C S T U R I O N O A

A H E N S U L I N A R L

T E P E S C U P P U N U

E R D U N A R E E N I V

R H P O D P N L S D T I

D A E S E L O I C R O U

U N S T L A D C A A L N

N A T U T S R A R S O I
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S E C O S I S T E M S A

A J B R A C O N A J E C
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