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REZUMAT. Sub influenta factorilor de agitaţie marină, se remarcă în sectoarele neprotejate ale litoralului 
românesc al Mării Negre o evoluţie rapidă a versanţilor de faleză. În lucrarea prezentă a fost efectuată o analiză 
hidromorfologică, pe baza măsurătorilor și a tehnicilor de analiză spaţială a datelor de teledetecţie  aeriană (prin 
utilizarea dronelor), incluzând analize efectuate pe baza datelor provenind de la diferiţi senzori desfășuraţi în 
cadrul unui monitoring sezonier, pentru investigarea unor zone vulnerabile ale litoralului românesc cu faleze. 

Cuvinte cheie: alunecarea falezelor costiere, analiza seriilor de timp, ritmuri de retragere, soluţii inginerești de 
monitorizare, managementul costier. 

ABSTRACT. Under the influence of the hydro-meteorological driving forces, it is underlined a rapid evolution within 
natural and build coastal sectors of the Romanian Black Sea Shore. in the present work it will be presented a 
complex analysis of the cliffs sector geomorphology, based on specific topographical and photogrammetric 
measurements (using UAVs) and remote sensing techniques, within the annual and seasonal monitoring 
campaign for cliffs vulnerable areas investigations. 

Keywords: coastal sliding processes, time-series analysis, erosion rates, monitoring engineering solution, coastal 
management. 

1. INTRODUCERE 

Țărmul cu faleze. Specific părții sudice a litoralului 
romanesc țărmul înalt se comportă mai stabil. 
Această stabilitate este însă numai aparentă, pentru 
că în cazul furtunilor puternice și eventual al 
activării straturilor freatice, țărmul este supus 
prăbușirii și/sau alunecării, distanțele de modificare 
ale bazei falezei având valori însemnate, depășind 
10 - 15 m la un singur eveniment. Evident că acest 
tip de țărm se caracterizează prin exclusivitatea 
bilanțurilor negative. 

Astfel, țărmul înalt cu faleze aferent unității 
sudice a litoralului românesc, întinzându-se de la 
Cap Midia la Vama Veche se afla într-o continuă 
degradare din punct de vedere al eroziunii. Deși aici 
plajele s-au  retras pe distanțe cuprinse între 10-40 
m, efectele distructive ale fenomenului de eroziune 
sunt mult mai resimțite aici, având în vedere 
existența falezelor și a construcțiilor civile din 
imediata apropiere, cât și importanța  turistică a 
zonei. Odată cu extinderea lucrărilor de navigație și 
amenajare a teritoriului, urmate progresiv de 
intensificarea proceselor de eroziune s-au proiectat 
și executat mai multe sisteme de protecție costieră. 
Acestea au însumat 49 de diguri conectate de mal, 

24 de diguri longitudinale tip sparge val, dintre care 
16 submerse (cca. 13,5 km), precum și mai mult de 
17,5 km de apărare de mal. În ultimii ani au fost 
finalizate lucrările de amenajare a falezelor pe cca 
85% din lungimea țărmului, fiind consolidată și 
protejată la fața apei, o lungime de țărm însumând 
aproximativ 20 km de faleză. Pentru perioada 1990-
2013 s-au remarcat modificări ale liniei țărmului cu 
magnitudini de variație cuprinse între + 16m (IRCM 
31 Olimp) și -24m (nord zona rezidențială Neptun) , 
în care efectul eroziv a avut o pondere de cca. 70%, 
fapt care reflectă o eficiență parțială a  soluțiilor de 
protecție implementate în acest sector.  

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE  

Utilizarea tehnologiei UAV (Unmanned Aerial 
vehicle), alături de metodele clasice de măsurare în 
situ, sunt în măsură să ofere o acoperire completă în 
cazul zonelor costiere greu inaccesibile, furnizând o 
cuprindere de ansamblu în ceea ce privește starea 
ecosistemelor marine și costiere în schimbare 
accelerată în ultimii ani. Această metodă permite 
colectarea de imagini și informații 3D, precum și 
cartografierea arealelor cu modificări spațiale 
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notabile. Obiectivul principal al supravegherii fale-
zelor costiere prin metode aeriene este dezvoltarea 
unei baze de date, suport pentru dimensionarea 
soluțiilor de protecție și amenajare a acestora.  

 

Fig. 1. Echipament de investigare de la distanță: 
UAV/octocopter. 

Pentru scopurile lucrării de față au fost realizare: 
– ridicări topo-geodezice cu GPS-ul și telemetru 

laser asupra liniei țărmului, liniei vegetației, liniei 
înaintare val, precum și evaluarea volumelor 
prăbușirilor versantului de faleză, în corelație cu 
modificarea câmpului de valuri și traiectoriile de 
curenți în ariile de îmbaiere din zona 2 Mai - Vama 
Veche și 2 Mai - Eforie Sud. 

– măsurători hidrometeorologice, care au constat 
în măsurători de curenți cu ajutorul flotărilor în 
derivă, măsurători de valuri cu perspectometrul, 
măsurători ale temperaturii apei cu termometrul 
reversibil și CTD-ul/în intervale la 3 ore: 6, 9, 12, 
15, 18, 21, măsurători ale condițiilor meteorologice, 
incluzând măsurători ale parametrilor radiației solare 
incidente și reflectate/continuu în perioada diurnă. 

– investigații calitative, și înregistrări foto-video 
terestre și aeropurtate, realizate cu drona și/sau cu 
camera RGB/GOPRO/multispectrală asupra calității 
apei, vegetației psamofile, macroalgelor din zona de 
mică adâncime, incluzând observații și înregistrări 
asupra habitatelor avifaunei cu telescopul. 

3. REZULTATE  

Rezultatele studiilor de evaluare asupra stării 
actuale a falezelor marine și costiere de la litoralul 
românesc a condus și la realizarea unei baze de date 
de referință sintetice, prin extinderea rețelei de 
observații și măsurători, desfășurate în anul 2014-
2015, în zona falezelor, cuprinzând o caracterizare a 
modificărilor mediului marin și costier de la litoralul 
românesc sudic și surprinzând modificări specta-
culoase cu un impact ecologic în zona acestuia. Au 
fost investigate caracteristicile zonelor litorale 
turistice și vulnerabilitatea habitatelor naturale la 
modificările induse de factori antropici/naturali 
extremi care s-au produs în perioada menționată. 

Ca principal factor modelator al falezelor sunt 
valurile, care în dezvoltarea lor depind în principal 
de factorii hidrometeorologici (anemobarici) și de 
caracteristicile morfometrice ale bazinului și coastei 
Mării Negre. Valurile de furtună și de hulă creează 
agitații puternice ale maselor de apă a căror inten-
sitate maximă se îngustează mai mult în sezonul 
rece, dar se pot înregistra furtuni puternice și în 
perioada sezonului cald, deși frecvența acestora este 
destul de redusă comparativ cu situațiile înregistrate 
în ultimii ani la litoralul românesc. Valurile de vânt  
sunt generate de vânturile puternice  predominante 
din  direcția NE și E având  viteze mai mari de 
10m/s. În timpul furtunilor, înălțimea valurilor 
variază între 4-6 m în zona de mică adâncime iar ca 
perioadă între  10-12 s. Direcția de propagare a 
valurilor este în general orientată perpendicular pe 
țărm și este influențată de asemenea și de con-
figurația țărmului și a obstacolelor întâlnite în calea 
propagării lor. 

Concentrarea energiei valurilor pe plaja emersă 
și pe baza versanților de faleză în regim natural, care 
poate apărea în anumite condiții hidrodinamice, 
incluzând difracția valurilor de către digurile 
longitudinale sau transversale, permeabile sau 
nepermeabile, are ca rezultat creșterea ratei eroziunii 
țărmului în anumite areale. Un astfel de sector 
vulnerabil este și sectorul 2 Mai în care valurile 
creează situații deosebite de risc asupra construcți-
ilor și utilităților de pe faleză. 

Modificarea protecției naturale a coastei poate 
apărea în cazul dragării barelor longitudinale sub-
merse sau pragurilor de nisip, determinând 
schimbarea modelului de disipare a energiei valurilor 
cu posibilitatea apariției eroziunii în zona respectivă – 
situația întâlnită la Eforie Nord unde dragajele 
efectuate pentru înnisiparea plajei au condus la 
amplificarea eroziunii falezei din nordul stațiunii. De 
asemenea, nivelarea dunelor de nisip, distrugerea 
profilului natural al plajei sau falezei, distrugerea 
vegetației de pe plaje și de pe versantul falezei, 
incluzând și pavarea unor zone largi a falezelor din 
apropierea plajei (arie plajă) au determinat în zona 
Eforie Nord creșterea eroziunii prin alunecarea 
falezelor și extinderea unui șantier de reabilitare. 

Prin utilizarea dronelor în zona 2 Mai – Vama 
Veche au fost desfășurate investigații aeropurtate. 
Măsurătorile au evidențiat căderea a cca 5-9 metri 
cubi a materialului de faleză, în cazul unui singur 
eveniment în anumite sub sectoare de țărm situate 
între promontoriile naturale în care placa Sarmațiană 
se extinde în mare. Au fost înregistrate cca 400 de 
metri de țărm vulnerabil, cu alunecări în dezvoltare pe 
sectorul 2 Mai - Vama Veche. 

Astfel în zona 2 Mai în apropiere de digul de sud 
al Portului Mangalia s-a observat din multiple 
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unghiuri mecanismul de alunecare a versantului de 
faleză aflat în regim natural, care periclitează 
amplasamentele militare învecinate, în special 

datorită desfășurării accelerate a unor modificări 
ireversibile în condițiile de precipitații intense 
însoțite de fenomenul de wave run-up. 

 

      

            a                                                                                 b 

Fig. 2. Lucrări de reabilitare a falezei în zona prăbușirii falezei Eforie Nord. 

      

    a                                                                                 b 

                 

Fig. 3.  Alunecare în formare în zona 2 Mai.

 

                                                              c 

Menționăm de asemenea că a fost măsurată 
decompensare importantă a depozitelor/pachetelor 
de sedimentare din care este alcătuită faleza, în 
special în zona în care placa Sarmațiană coboară sub 
nivelul apei, urmare a ultimelor evenimente hidro-
logice marine, ceea ce a determinat dezafectarea și 
prăbușirea amplasamentelor cu folosință militară din 
zonă. Se evidențiază astfel că este necesară 
efectuarea unei protecții corespunzătoare, de tip 
greu, realizată în zona submersă aferentă, dar și în 
zona versantului, care să reducă local coeficientul 
energetic al valurilor și curenților.  

Întrucât, în lipsa unor înnisipări artificiale consis-
tente, impactul dezafectării amenajărilor de protecție 
cu faguri de plastic, pe parcursul furtunilor de vară, 
semnalăm apariția unor posibile conflicte de interese 
semnificative, în special cu activitățile turistice din 
zona Eforie – dată fiind rigiditatea materialului 
plastic al fagurilor, acestea pot râni turiștii aflați pe 
plaja, și de asemenea, atractivitatea plajei este afectată 
sub multiple aspecte. În cazul litoralului românesc 
cuprins între Portița și Vama Veche, protecția naturală 
a țărmului nu a fost grav afectată (excepție făcând 
deteriorarea profilului falezelor prin construirea unor 
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drumuri de acces spre baza acestora) dar credem că 
trebuie luată în considerație această posibilitate în 
alcătuirea viitoarelor planuri de urbanizare.  

4. CONCLUZII 

Pentru perioada imediat următoare, adoptarea și 
optimizarea măsurilor de conservare-reabilitare a 
sectorului sudic al litoralului românesc vor trebui sa 
includă gestionarea mai bună a sedimentelor 
nisipoase transportate de Dunăre în zona costieră a 
Deltei Dunării, refacerea suprafețelor de plajă, cu 
deficit sedimentar, din stațiunile turistice Mamaia, 
Eforie, Olimp - Venus (în acest sens trebuie iden-
tificate sursele de sedimente pentru înnisiparea 
artificială a acestor plaje), o mai buna protecție a 
plajei emerse în perioada sezonului rece, precum și 
consolidarea și îmbunătățirea schemelor eficiente de 
construcții costiere de protecție extinse la Mamaia, 
Constanța și Eforie Nord, până la Vama Veche. 

Este important ca activitățile umane să nu 
distrugă mecanismele de refacere naturală a plajei 
(distrugerea vegetației, exploatarea de nisip, dis-
trugere dunelor și a profilului plajei/falezei), astfel 
încât plaja să urmeze o  evoluție  apropiată de cea 
naturală, iar echilibrarea proceselor morfologice să 
fie similară celei naturale. 

Acțiuni recente în vederea realizării unei protecții 
costiere au fost reinițiate prin dezvoltarea și pro-
punerea implementării unui program de supra-
veghere a eroziunii costiere prin utilizarea mijloacelor 
moderne aeropurtate, dar este necesar adoptarea 
unor reglementări clare în ceea ce privește utilizarea 
și protecția resurselor naturale costiere. Aceste 
reglementări vor cuprinde metodologii pentru pro-

tecția resurselor naturale ale plajei și falezelor 
(reconstrucția plajei prin mijloace naturale, reabili-
tarea profilului natural al plajei prin plantare de 
arbuști  specifici, înierbarea dunelor create, protecția 
versanților cu ziduri tip întoarce-val) cât și sancțiuni 
pentru  interzicerea exploatărilor de nisip și piatră, a  
nivelării plajelor, ce sunt importante în schemele de 
protecție a plaje. 

În perspectivă, pentru creșterea capacitaților 
turistice prin creșterea suprafețelor de plaja, se poate 
considera soluția construcției de plaje suspendate în 
aliniamentele unde plaja s-a retras sau a dispărut 
datorită condițiilor fizio-grafice, respectiv geo-
hidrodinamice locale, dar existența în vecinătate a 
Ariilor Marine Protejate impune un nivel de 
abordare complex pentru asigurarea dezvoltării dura-
bile a zonei costiere. 
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