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REZUMAT. La scara bazinului hidrografic al Dunării, au fost elaborate şi aplicate, în special, în a doua parte a 
secolului XX, politici şi planuri de gestionare care au fost întemeiate exclusiv pe principiile economiei neoclasice. 
Aceste principii au vizat un spectru mare de obiective economice şi sociale, unele fiind identificate ca forţe 
determinante pentru zonele umede ale Sistemului Văii Dunării, aducând modificări structurale şi funcţionale, cum 
ar fi: menţinerea şi dezvoltarea condiţiilor de navigaţie şi infrastructura; obiective economice transpuse ca 
extinderea suprafaţei arabile şi creşterea producţiei agricole; dezvoltare urbana şi industrială; capitalizarea Dunării 
și a afluenţilor săi cu potenţial hidro-electric de protecţie si protectie împotriva inundaţiilor; contracararea efectelor 
secetei prin creearea de mari sisteme de irigaţii spre culturile agricole din terasă. Atingerea acestor obiective 
strategice şi politice s-a realizat prin activităţi intense, care au determinat o presiune asupra mediului și peisajului 
Luncii Dunării de Jos, incluzând și Delta Dunării. Cum bine se ştie, productivitatea şi stabilitatea ecosistemelor 
depind direct de viabilitatea lor, de a oferi sprijin fizic pentru utilizarea resurselor naturale şi de a furniza servicii 
sistemului socio-economic. Analiza ecosistemelor ca sisteme dinamice, neliniare şi ca unităţi de producţie constă în 
procese de durată a caror variabilitate şi diversitate sunt esenţiale pentru stabilitatea şi productivitatea unitatii. 
Această analiză nu trece cu vederea implicaţiile sociale şi economice, luând în considerare relaţia dintre resursele 
patrimoniului natural al unităţii şi existenta sistemului socio-economic, urmand aceleaşi principii. Pentru o 
interpretare şi înţelegere coerente, datorită dinamicii spatio-temporala a complexităţii interacţiunilor între populaţia 
umană şi mediul înconjurător este necesar a aborda sistemul intr-un cadru de model teoretic transdisciplinar de 
integrare, care permite modificări, transformări, tendinţe şi identificarea problemelor sistemului. Această activitate 
are la bază evaluarea suportului hidro-morfologic în cadrul Sistemului Văii Dunării. 

Cuvinte cheie: hidromorfologie, modificari antropice, schimbari climatice, Delta și Lunca Dunării.  

ABSTRACT. There had been developed and applied at the Danube hydrographical basin scale, especially in the 
second part of the XX century, a lot of management plans and policies which were grounded exclusively on 
neoclassical economy principles. These principles had a large class of economical and social objectives from which 
some were identified as driven forces for Lower Danube wetlands System structural and functional changes, such 
as: to maintain and develop the navigation conditions and infrastructure; economical objective translated as arable 
surface extension and increase agricultural production; urban and industrial development; Danube River and its 
main tributaries hydro-electrical potential capitalization and protection against floods; to counteract the drought 
effects toward agriculture crops in the terase system. Achieving these strategic and political objectives required the 
development and implementation of management plans and programs, each consisting of a wide range of human 
activities and that means to exercise pressure on the Lower Danube Floodplain, including Danube Delta. As is well 
known, the productivity and stability of ecosystems depends directly on their viability, to provide physical support for 
the use of natural resources and to provide socio-economic system services. Analysis of ecosystems as dynamic 
systems, nonlinear and as production units consists in lengthy processes of which variability and diversity are 
essential for unit stability and productivity. This analysis does not overlook the social and economic implications, 
taking into account the relationship between Natural Assets of the unit and the existing Socio-Economic System, 
following same principles. For a coherent understanding and interpretation due to the spatio-temporal dynamics of 
interactions complexity between human population and environment it is needed to tackle by a theoretical 
transdisciplinary integrating model framework that allows changes, transformations, trends and adjustments 
identification/understanding in the system. This activity consists in the assessment of hydro-morphology support 
concepts within Danube River Valley. 

Keywords: hydromorphology, anthropic Changes, Climate Changes, Danube Fore Delta and Delta.  
 

1. INTRODUCERE 

Pe parcursul ultimului secol, lunca inundabilă a 
Dunării – sectorul românesc a fost în cea mai mare 
parte îndiguită, ecosistemele acestei zone umede 
fiind alterate şi în cea mai mare parte desfiinţate. Dacă 
dinamica fluvială nu mai poate crea noi ecosisteme, 

sectoarele îndiguite ale luncii inundabile tind spre 
terestrializare, înţeleasă ca fenomen de schimbare a 
ecosistemului zonei umede în ecosistem terestru sub 
impact antropic. 

Transformarea acestor ecosisteme ale luncii 
Dunării în ecosisteme terestre au redus funcţiile lor 
(ecologicer, economice, recreaţionale, estetice şi 
educaţionale) la una singură - economică. 
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Eforturile de reabilitare a ecosistemelor Luncii 
Dunării Inferioare – Sectorul Românesc, care au fost 
supuse unor profunde alterări, presupun atât 
restaurarea în măsura în care este posibilă, cât şi 
redezvoltarea zonelor afectate, pe principiul dez-
voltării durabile și asigurării conectivității 4D. 
Eforturile de refacere a Luncii inundabile a Dunării, 
sunt îngreunate şi de importante modificări aduse 
regimurilor hidrologice şi aluvionare, prin intervenţii 
antropice. In aceste condiţii, pentru revenirea Luncii 
inundabile la starea ei naturală ar fi necesară 
desfiinţarea masivă a amenajărilor existente, dar 
„...această acţiune nu este acceptabilă deoarece 
funcţiile ecologice trebuie să fie coroborate cu 
interesele umane, cum ar fi apărarea împotriva 
inundaţiilor, agricultura, navigaţia, alimentarea cu 
apă a localităţilor, sistemele de irigaţii.” (S. Diaconu 
– 1999 [1]) 

 

Un program de reabilitare având şanse de succes, 
în aceste regiuni nu trebuie să se limiteze numai la 
măsuri tehnice, juridice sau economice, fără a se 
efectua studii de antropologie socială/culturală, 
deoarece el aduce schimbări la nivelul valorilor 
culturale fundamentale şi asupra condiţiilor sociale, 
schimbări care apără integritatea ecosistemului şi 
calităţii vieţii umane.  

Conceptul de armonizarea cerinţelor protecţiei 
mediului cu obiectivele dezvoltării sociale presupu-
ne conştientizarea omului privind relaţiile ecosiste-
mice între resursele biotice şi cele abiotice. Această 
armonizare cere implicarea utilizatorilor în gestio-
narea propriului ecosistem – aceasta nu poate fi 
realizată fără cunoaşterea condiţiilor istorice şi a 
relaţiilor sociale. 

Un ecosistem reabilitat nu trebuie să fie identic 
cu un ecosistem similar neperturbat – aceleaşi specii 
dominante, aceeaşi diversitate a speciilor, producti-
vitate sau ritmuri de reciclare a nutrienţilor - însă 
pentru ca sistemul să fie viabil şi autonom, trebuie 
restabilite mai întâi capacităţile sale funcţionale. 

Una din particularităţile habitatelor Luncii Inun-
dabile a Dunării Inferioare – Sectorul Românesc este 
asocierea unei foarte mari eterogenităţi spaţiale cu o 
puternică variabilitate temporară, structură cunos-
cută sub numele de mozaic dinamic (Naiman ş.a., 
1988 [2]; Townesend, 1989 [3]; S.Diaconu. 1999 
[1]) – structură supusă unor perturbaţii antropice, ce 
au dus la reorganizarea spaţiului, prin restrângerea 
habitatelor speciilor limnicole şi după cum se ştie 
orice modificare a habitatului, fie directă prin lucrări 
de îndiguire a fluviului şi a luncii inundabile, fie 
indirectă prin acţiuni care modifică echilibrele 
morfodinamice are repercursiuni asupra mediului 
acvatic şi au fost afectate procesele ecologice funda-
mentale din această unitate geografică. 

În consecinţă evaluarea impactului amenajărilor 
hidrotehnice din Lunca Inundabilă a Dunării 

Inferioare – Sectorul Românesc, asupra mediului 
înconjurător va trebui să ofere un diagnostic global 
la nivelul ecosistemelor complexe, în vederea sta-
bilirii măsurilor de conservare a cadrului natural şi 
reabilitare a ecosistemelor perturbate antropic în 
vederea utilizării durabile a resurselor naturale din 
această unitate fizico-geografică. 

Lunca Dunării este cea mai nouă parte a Văii 
Dunării Inferioare, formată prin acţiunea complexă 
de eroziune laterală şi de acumulare a fluviului, sub 
influenţa tendinţei generale de înălţare a albiei din 
holocen şi a oscilaţiilor obişnuite (sezoniere şi 
accidentale) ale nivelurilor şi debitelor. În denumirea 
generică de Luncă Inundabilă a Dunării Inferioare 
înţelegem tot ceea ce Dunărea a construit prin 
aluvionare şi este supus acţiunii directe a apelor ei: 
lunca propriu-zisă desfăşurată în amunte de Călăraşi, 
Balta Borcei şi Balta Brăilei. Bălţile Dunării 
reprezintă o luncă generată de acţiunea a două sau 
mai multe braţe, în care sensul aluvionării, indiferent 
că se face direct sau prin privaluri, este dirijat de la 
periferie spre interior.(L.Badea, 1969 [4]) 

“Configuraţia generală a terenurilor” de luncă a 
fost evidenţiată de savantul Gr.Antipa (1910) [5] 
printr-un profil transversal generalizat, remarcându-
se trei sau chiar patru fâşii caracteristice: fâşia înaltă 
de grind (grindul malului), fâşia de tranziţie (ca parte 
a luncii cu înălţime medie) dintre grindul longi-
tudinal (din lungul fluviului) şi partea cea mai joasă 
a luncii, care constituie a treia fâşie, a depresiunilor 
şi cuvetelor lacustre. De obicei, partea depresionară 
a luncii se găseşte la marginea acestora, chiar sub 
fruntea terasei sau a câmpului. Pe alocuri însă, între 
fâşia depresiunilor şi abruptul care delimitează 
lunca, apare o fâşie mai înaltă (a patra), sub forma 
unui tăpşan cu pantă foarte slabă şi cu suprafaţa 
foarte netedă, care s-a format datorită nu unui aport 
sporit de aluviuni, ci acumulărilor de la baza terasei 
sub formă de mici agestre, năruiri şi acumulări 
deluvio-coluviale), sortate şi nivelate prin acţiunea 
lacustră din timpul inundaţiilor. Dimensiunile aces-
tor fâşii variază de la câţiva zeci de metri până la 
câteva sute de metri, gradul de dezvoltare fiind în 
funcţie de particularităţile locale ale abruptului care 
delimitează lunca (înălţime, fragmentare, procesele 
de pantă) şi de posibilităţile de manifestare a 
abraziunii lacustre (subminarea malului, sortarea şi 
nivelarea materialelor năruite şi a celor aduse pe altă 
cale. (L. Badea, 1969 [4]) 

Particularităţile locale de evoluţie a luncii au 
determinat întreruperi sau modificări ale profilului 
transversal dar fără să se ajungă la schimbarea totală 
a modului de dispunere a fâşiilor, modificându-se 
numai raporturile dimensionale sau cantitative dintre 
ele, concretizate în distribuţia lor variată, de la un 
loc la altul, în funcţie atât de factorul general care le 
generează (frecvenţa, intensitatea şi durata revăr-
sărilor), cât şi de amploarea factorilor locali. 
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Lunca Inundabilă a Dunării Inferioare apare cu 
atât mai uniformă cu cât se apropie de vărsare, 
datorită coborârii continue a altitudinilor relative din 
amunte către avale şi în raport cu amplitudinea 
viiturilor. De asemenea coborârea continuă a alti-
tudinii grindurilor este reflectată şi de scăderea 
treptată a diferenţelor de nivel între formele pozitive 
şi cele negative din cuprinsul luncii. În timp ce 
denivelările cele mai mari înregistrate în sectorul de 
luncă cuprins între Drobeta Turnu Severin şi vărsa-
rea Jiului ajung la 8-12m, între Turnu-Măgurele şi 
Giurgiu se reduc la 5-6m, iar în cuprinsul Bălţilor 
Borcei şi Brăilei nu depăşesc 2-3m. Dacă la formele 
pozitive există un raport invers între altitudine şi 
extensiunea în suprafaţă, la formele negative (de-
presiuni, cuvete), cu toate că este mai puţin evident, 
se poate vorbi de un raport direct, deoarece, paralel 
cu mărirea în suprafaţă a acestora, se observă şi o 
uşoară creştere a adâncimilor. 

Caracterele de ansamblu ale Luncii Inundabile a 
Dunării Inferioare, provin din însăşi unitatea 
procesului general de construire a patului de aluviuni 
(prin aluvionare directă şi colmatare), iar aspectele şi 
dimensiunile diferite ale formelor principale (fâşiilor) 
se datorează variaţiei intensităţii procesului general 
de aluvionare şi colmatare, ca reflectare directă a 
intensităţii de manifestare a revărsărilor.  

Caracterele generale ale reliefului luncii sunt un 
rezultat direct al intensităţii viiturilor şi inundaţiilor, 
intensitate înţeleasă atât ca frecvenţă, cât şi ca 
amplitudine şi durată. (L.Badea, 1969 [4]) 

În aspectul general al diferitelor părţi ale Luncii 
Inundabile a Dunării Inferioare se remarcă anumite 
influenţe regionale şi locale, care dau trăsături spe-
cifice acesteia, particularizând-o ca individualitate 
teritorială.  

2. EVOLUŢIA ŞI PROCESELE  
NATURALE ACTUALE DE MODELARE 
A RELIEFULUI 

Lunca şi terasele Dunării Inferioare au fost şi 
sunt supuse transformărilor neîntrerupte datorate 
acţiunii distructive şi constructive a fluviului şi 
contribuţiei afluenţilor principali, precum şi proce-
selor de pantă, sufoziunii, tasărilor şi proceselor 
eoliene. 

Complexitatea fundamentului geologic, mobilitatea 
acestuia şi particularităţile evoluţiei geomorfologice a 
regiunii, explică cursul foarte complicat al Dunării cu 
numeroase schimbări de direcţie, bucle mari şi 
meandre. Procesul de înălţare generală a albiei din 
holocen, printr-o acumulare masivă de aluviuni, a 
creat condiţiile favorabile apariţiei meandrelor şi a 
despletirilor de albie.  

Procesele fluviatile. Eroziunea, transportul şi 
acumularea se desfăşoară simultan, dar pe întreaga 
albie a Dunării, dominant este procesul de transport 
şi de acumulare, prin tendinţa continuă de formare şi 
înălţare a patului de aluviuni, ca urmare a ridicării 
nivelului Mării Negre din Holocen. Intensitatea 
proceselor fluviale variază foarte mult în decursul 
unui an, în funcţie de modificările hidrologice din 
albie, de la nivelurile cele mai scăzute, când pro-
cesele se desfăşoară numai în cadrul limitat al albiei 
minore, până la nivelurile maxime, când procesele se 
extind pe o suprafaţă mult mai mare, incluzând o 
bună parte din albia majoră.  

Eroziunea se manifestă cu deosebire în concavi-
tatea meandrelor, în vârful din amunte şi într-una din 
laturile celor mai multe dintre ostroave, dar se 
observă şi în sectoarele de curs rectiliniu. Eroziunea 
acţionează prin intermediul turbioanelor care produc 
schimbări ale malului, urmate la rândul lor de 
năruiri, surpări şi chiar alunecări.  

Formele obişnuite de acumulare din albia minoră 
sunt ostroavele şi reniile, iar foarte frecvente sunt 
acumulările din cadrul braţelor secundare, cu ten-
dinţă de anastomozare şi colmatare a acestora, 
procese accentuate o dată cu reducerea pantei.  

Tendinţa continuă de înălţare a patului de aluvi-
uni implică cu necesitate desfăşurarea unor procese 
generale de aluvionare şi colmatare, în primul rând a 
părţilor joase din luncă. Aluvionarea în cuprinsul 
luncii are un caracter intermitent (sezonier), de-
oarece posibilitatea manifestării ei apare numai la 
atingerea unui anumit nivel al apelor Dunării, când 
între fluviu şi depresiunile lacustre din interiorul 
luncii se stabileşte o legătură directă. Aluvionarea se 
produce fie prin intermediul gârlelor, privalurilor sau 
canalelor (la creşterile de nivel moderate), fie direct 
prin depăşirea malului la niveluri foarte mari şi 
excepţionale. În primul caz, la gura gârlelor şi priva-
lurilor din depresiunile luncii se formează adevărate 
delte limitate ca dimensiuni, care înaintează treptat 
în interiorul acestora. Compartimentarea marilor 
depresiuni din cuprinsul ostroavelor s-a făcut prin 
construirea de asemenea forme şi prin consolidarea 
lor ulterioară ca grinduri secundare, care însoţesc de 
o parte şi alta fiecare gârlă sau prival. Aluvionarea 
directă, peste mal, la nivelurile cele mai mari se face 
în suprafaţă, datorită reducerii vitezei apei la 
trecerea din albia minoră în cea majoră, în care se 
găsesc nenumărate obstacole. Acest proces are ca 
rezultat direct lărgirea grindurilor şi dezvoltarea 
fâşiei de luncă de tranziţie în defavoarea suprafeţelor 
depresionare.  

O altă formă de aluvionare, cu manifestări acci-
dentale şi de scurtă durată numai la creşteri 
excepţionale (la zăpoare), dar care determină schim-
bări locale rapide ale morfologiei luncii, este aceea 
care apare în urma rupturilor în maluri. Oprirea 
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gheţii determină o creştere rapidă a nivelului şi o 
revărsare bruscă a apelor către depresiunile din 
luncă. Canalizându-se în primul rând pe gârlele, 
privalurile şi canalele existente, cu o viteză ne-
obişnuită, apele rup grindul în aceste locuri spre a 
deschide drum din ce în ce mai larg pentru scurgere. 
Tot ceea ce este antrenat la ieşirea din albia minoră, 
prin scăderea bruscă a vitezei, este apoi depus în 
interiorul luncii sub forma unor conuri de dejecţie 
întinse, începând chiar de la grindul în care s-a 
produs ruptura. În funcţie de intensitatea şi durata 
zăporului, ca şi de constituţia malului străpuns, sunt 
introduse cantităţi uriaşe de aluviuni care acoperă cu 
grosimi variabile suprafeţele întinse, uneori de câţiva 
kilometri. Cu toate că frecvenţa acestui fenomen este 
redusă, aportul la evoluţia luncii este considerabil 
datorită schimbării rapide a raportului dintre părţile 
înalte şi cele depresionare din cadrul luncii. Este 
suficientă o singură asemenea aluvionare pentru ca 
să se producă colmatarea şi dispariţia unor mari 
suprafeţe depresionare. (L.Badea, 1969 [4]) 

Procesele eoliene. Acţiunea vântului se manifestă 
prin spulberarea nisipurilor lăsate la revărsări de 
Dunăre şi de unii dintre afluenţii săi, pe care le 
depune sub forme de dune. Procesul de deflaţie pro-
duce modificări continue ale dunelor până când 
acestea încep să se fixeze prin acoperirea cu 
vegetaţie şi solificare. Sunt frecvente cazurile de re-
activare a dunelor prin distrugerea covorului vegetal 
şi răscolirea orizontului subţire de solificare in-
cipientă, cauzate de păşunat, circulaţia animalelor, 
cultivare, despădurire.  

Procesele de pod de terasă. Dintre procesele 
morfologice de pe suprafaţa plană a teraselor se 
remarcă numai procesele de tasare, ale căror forme 
rezultate sunt cunoscute sub denumirea de crovuri 
(mai sunt cunoscute şi sub denumirile de găvane, 
vârtopuri, padini). Din punct de vedere granulo-
metric nu se constată deosebiri între depozitele de 
crovuri şi cele loessoide din Bărăgan, dar se observă 
deosebiri la volumul porilor, la indicele de plasti-
citate şi la permeabilitate. 

În evoluţia crovurilor pot fi schiţate o serie de 
etape. Astfel, iniţial se formează prin tasare crovuri 
mici, izolate, sub influenţa reliefului vechi acoperit de 
depozite loessoide. Într-o fază mai înaintată, prin 
dizolvarea în continuare a sărurilor din sol, prin 
acţiunea vântului şi a spălării în suprafaţă (plu-
viodenudare), crovurile mici se unesc formând 
depresiuni mai mari (padini), în care uneori se 
instalează lacuri de până la 12 km, sau se păstrează 
băltoace – astfel de padini se întâlnesc şi la est de 
Călăraşi pe terasa I. Când întâlnirea dintre crovuri se 
face liniar, atunci iau naştere văioage sau chiar mici 
văi de tasare şi şiroire. Acestea, într-o fază mai tânără, 
păstrează încă lărgiri şi îngustiri alternative, care 
înfăţişează ariile crovurilor şi locurile „captărilor”. 

Distrugerea pragurilor dintre crovuri se poate 
face nu numai prin lărgirea ariei de tasare şi pluvio-
denudare, ci şi prin ogaşele instalate pe versanţii 
văilor, pe fruntea teraselor sau a câmpului. Pe linia 
acestor ogaşe, prin eroziune regresivă, crovul de pe 
podul teraselor se includ în reţeaua fluvială. Cazul 
cel mai complex de evoluţie înaintată cu înglobare în 
reţeaua fluvială a crovurilor este reprezentat de văile 
de tip furculiţă. (V.Sencu, 1969 [6]) 

3. ISTORICUL AMENAJĂRII LUNCII 
DUNĂRII 

Prima lucrare de îndiguire în regiunea inundabilă 
a Dunării a fost efectuată în anul 1895 în zona 
Mahmmudia, pe Braţul Sfântu Gheorghe, în Delta 
Dunării. (N. Petrescu,1971 [28]) Prima îndiguire 
făcută în Delta Dunării de inginerii Langeveldt 
(Olanda) şi Dithmer (Danemarca) nu a reuşit datorită 
dificultăţilor întâmpinate în desecarea terenului, în 
defrişarea stufului şi în cultivarea agricolă propriu-
zisă a unităţii, lucrarea fiind părăsită după ce s-au 
cheltuit 250.000 lei aur. In anul 1904, inginerul 
Dithmer îndiguieşte cu succes 1.700 ha în unitatea 
Chirnogi, şi ca urmare, lucrările de îndiguire extin-
zându-se în anii următori (1905-1906) la unitatea 
Mânăstirea pe 334 ha şi la unitatea Luciu-Giurgeni 
pe 3150ha.  

Producţiile mari obţinute de pe terenurile 
amenajate, a dus la elaborarea unei legi în anul 1906, 
prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor era 
autorizat să-şi îndiguiască proprietăţile sale din 
Lunca Dunării. Ca urmare a aplicării acestei Legi, 
între anii 1906-1908 a fost îndiguită unitatea Spanţov 
(lângă Olteniţa) pe o suprafaţă de 1708ha. In 1910, 
erau îndiguite 7.100ha, care, în general nu au fost 
suficient dimensionate, iar desecarea interioară nu 
era realizată decât în Unitatea Spanţov, totuşi 
producţiile excepţionale obţinute pe aceste terenuri 
au favorizat promulgarea „Legii îmbunătăţirii re-
giunii inundabile a Dunării” prin care se preconiza 
îndiguirea aproape integrală a Luncii Dunării cu 
diguri insubmersibile, continue şi ia fiinţă în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Serviciul 
Special de Imbunătăţiri Funciare în coordonarea 
eminentului inginer Anghel Saligny. Orientarea 
acestui servici, din punct de vedere conceptual era 
de îndiguire asiguratoare, insubmersibilă şi culti-
varea agricolă intensivă a terenurilor din incintă, 
trecându-se la elaborarea primelor proiecte tehnice. 

În opoziţie cu această concepţie tehnice – 
agricolă şi inginerească – de valorificare agricolă a 
terenurilor inundabile din Lunca Dunării, Direcţia 
Pescăriilor Statului sub coordonarea savantului 
biolog Grigore Antipa, promovează concepţia na-
turalistă de amenajare extensivă, predominant 
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piscicolă – care susţine îndiguirea întreruptă a Luncii 
Dunării şi numai pe terenurile cu cote mai ridicate, 
restrângându-se suprafaţa îndiguită la numai 
130.000 ha, iar digurile propuse urmând să fie 
submersibile, astfel încât în medie o dată la 10 ani, 
terenurile apărate să poată fi inundate, iar folosirea 
lor să fie complexă piscicolă şi silvică. Argumentele 
în favoarea acestei teze: 
� Incapacitatea digurilor insubmersibile de a 

asigura o apărare certă a terenurilor şi inevitabilele 
catastrofe care ar decurge – exemplificându-se prin 
ruperile digurilor observate în decursul timpurilor; 
� Modificarea echilibrului hidrologic al fluviului 

care, lipsit de albia majoră, şi-ar ridica nivelul la 
viituri în aşa măsură, încât porturile, aşezările 
omeneşti ar fi inundate, digurile ar fi depăşite, iar 
albia minoră şi-ar pierde stabilitatea; 
� Scăderea rapidă a fertilităţii solului datorită 

încetării aportului de substanţe fertilizante pe care-l 
asigurau inundările periodice; 
� Scăderea producţiei de peşte, datorită nu numai 

scoaterii din producţie a bălţilor permanente, ci şi 
restrângerii suprafeţei de întinsură a apei de inundaţie 
care constituie o zonă de împuiere naturală a peştelui; 
� înmlăştinarea incintelor îndiguite datorită in-

capacităţii staţiilor de pompare de a evacua apele de 
infiltraţii. 

În urma protestelor formulate de Direcţia Pescă-
riilor s-a constituit o Comisie Consultativă care să 
dezbată cele două concepţii contradictorii. Punctul de 
vedere al lui Anghel Saligny a avut câştig de cauză, dar 
cu unele compromisuri privind renunţarea la îndiguirea 
Deltei Dunării, Bălţii Brăilei, lacului Brateş şi a altor 
zone joase care erau lăsate integral folosinţei piscicole. 

Primul război mondial întrerupe lucrările de 
îndiguire din Lunca Dunării, până în 1925 când se 
continuă lucrările de la Unităţile Spanţov şi Mânăsti-
rea. 

Legea de reformă agrară din anul 1923, care 
prevedea scutirea de expropriere în cazul terenurilor 
inundabile care făceau obiectul îndiguirii, a incitat 
pe proprietarii de moşii din Luncă să efectueze în 
pripă unele lucrări de aşa-zisă îndiguire, dar care 
prin caracterul lor rudimentar, subdimensionat, au 
fost deteriorate în scurtă vreme, terenul revenind în 
regim natural de inundabilitate. 

In anul 1925 s-a promulgat o lege pentru punerea 
în valoare a Luncii Dunării, dar care nu a condus la 
rezultate eficace, datorită dificultăţilor financiare 
întâmpinate şi mai ales proiectului tehnic defectuos 
de amenajare interioară a unităţilor îndiguite. 

În această perioadă, apar însă unele oferte de 
amenajare de mare amploare pentru punerea în 
valoare a acestor terenuri: 
� Societatea „Danubiana” a fabricilor de zahăr 

s-a oferit în anii 1924-1925 să avanseze suma de 
150 milioane de lei pentru lucrările de îndiguire şi 

ameliorare a terenurilor din unităţile Borcea de Sus 
şi Borcea de Jos (Balta Ialomiţei), ca o cotă parte 
pentru proprietarii particulari de terenuri, urmărind 
ca statul să aducă şi el cota sa pentru suprafeţele ce 
le deţinea în aceste unităţi, în valoare de 220 mili-
oane lei. Pentru restul sumei necesare de cca. 
170 milioane, cât ar mai fi fost necesar să se com-
pleteze contribuţia proprietarilor, se propunea contri-
buţia unei firme străine „Berger”, care se oferea să 
execute lucrările necesare cu preţuri negociate. 
Pentru sumele avansate de societatea Danubiana şi 
firma Berger, urma să se dea acestora obligaţiuni 
emise de creditul funciar rural, amortizabile în 12-
15 ani, cu o dobândă de 10%. Ulterior, un grup de 
ingineri români se oferă ei să realizeze lucrările 
respective în condiţii similare celor propuse de firma 
Berger. Societatea Danubiana mai cerea ca proprie-
tarii particulari să dea societăţii 5% din suprafaţa 
ameliorată, în arendă pentru a fi cultivată cu sfeclă 
de zahăr. Deşi Statul român, în conformitate cu pre-
vederile Legii pentru punerea în valoare a pământului 
din Lunca Dunării, era obligat să-şi aducă cota sa parte 
din valoarea lucrărilor, a dat răspuns negativ ofertei, 
motivând prin dificultăţile bugetare. 
� O altă ofertă care prezenta garanţii de seriozitate 

a fost depusă de un consorţiu german format din 
finanţişti, constructori şi agronomi. Obiectul oferteiera 
îndiguirea şi punerea în valoare a terenurilor din 
unitatea Borcea de Jos (Ostrovul Călăraşi-Răul). 
Urma ca în curs de 30 de zile de la comunicarea 
acceptării ofertei, acest consorţiu să înfiinţeze o 
societate anonimă româno-germană care să execute 
lucrările tehnice şi să exploateze terenurile. Ex-
ploatarea terenurilor respective urma să fie dată în 
concesie pe o perioadă de 15 ani societăţii respecti-
ve, pe toată această perioadă societatea concesionară 
urmând să plătească arendă proprrietarilor de 
terenuri, să înzestreze unităţile agricole cu inventar 
de producţie care la sfârşitul concesiei va reveni 
gratuit proprietarilor, să înfiinţeze fabrici alimentare 
care vor trece parţial după 15 ani, gratuit proprie-
tarilor de teren. 
� Din partea Băncii de emisiuni ipotecare Straus 

and Co. din New York şi Chicago oferea un proiect 
de credit în favoarea Statului Român, în sumă 
globală de circa 60 milioane dolari, rambursabilă în 
30 de ani, care să fie întrebuinţată pentru executarea 
de lucrări de îndiguiri şi de ameliorare a pământului 
îndiguit în Lunca Dunării. 
� Una din ofertele cele mai interesante privi-

toare la îndiguirea Dunării, ameliorării terenurilor şi 
cultivării lor agricole a fost făcută în anul 1929 de 
către firmma franceză „Societe Generale des In-
dustries Agricoles”. Prin această ofertă se solicita 
guvernului român concesiunea lucrărilor de îndiguire şi 
de punere în valoare a unei întinderi de cel puţin 
200.000 ha de terenuri inundabile din Valea Dunării, 
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împreună cu concesiunea pe o perioadă de 30 de ani 
a exploatării agricole a acestor terenuri desecate.  

Obligaţiile contractuale menţionate în proiectul 
de convenţie pentru cele două părţi sunt, în esenţă, 
următoarele : 

Pentru Societe Generale des Industries Agricoles : 
− Să constituie un sindicat care să efectueze studiile 

preliminare pentru executarea lucrărilor, prospecţiunea 
terenurilor care necesită desecarea şi determinarea 
aptitudinii culturale a acestor terenuri. Pe măsura 
efectuării studiilor se va trece progresiv la executarea 
lucrărilor şi punerea în cultură a terenurilor desecate. 

− După acceptarea prrimului grup de terenuri, 
sindicatul va proceda la constituirea societăţii « Terra 
Danubiana », care va lua asupra sa drepturile şi 
obligaţiile sindicatului împreună cu pasivul şi activul 
lui. Societatea va fi constituită pe capitalul minim de 
100 milioane franci, din care 40% va fi subscris de 
Societe Generale des Industries agricoles şi de grupul 
ei, restul fiind rezervat băncilor româneşti şi străine. 

− Terra Danubiana va executa lucrările de 
îndiguire pe baza planurilor stabilite de serviciile 
tehnice ale guvernului român şi va putea aduce 
modificări acestor planuri în limita a cel mult 25% 
din preţul de cost evaluat în comun la o medie de 
13.000lei/ha. Va asigura întotdeauna lucrările de 
apărare pe toată durata concesiunii. 

− Pentru acoperirea cheltuielilor cu lucrările de 
îndiguire şi de punere în valoare şi pentru a-şi 
asigura suplimentul de fonduri pentru exploatarea 
terenurilor ameliorate, va emite obligaţiuni a căror 
durată de amortizare va fi : 30 de ani pentru lucrările 
de îndiguire şi desecare şi 10 ani pentru exploatarea 
pământurilor ameliorate. 

− Pentru toate terenurile ameliorate va plăti anual 
proprietarilor la sfârşitul anuului contabil şi pentru 
prima oară la expirarea primului an de cultură un venit 
fix de 1000lei/ha şi o parte de 25% din beneficiul net 
anual. La lichidarea societăţii, activul va fi împărţit în 
proporţie de 25% pentru proprietarii de terenuri (stat şi 
particulari) şi 75% pentru acţionari. 

Pentru statul român şi sindicatul proprietarilor 
terenurilor concesionate : 

− se obligă să autorizeze toţi proprietarii să 
închirieze pământul pe o perioadă de 30 de ani 
societăţii concesionare. Vor înainta, de asemenea, un 
plan al terenurilor de ameliorat pe o întindere 
minimă de 200.000ha cu desemnarea precisă a 
limitelor şi a întinderii fiecărei unităţi. 

− Acordă societăţii concesionare un termen de 
maxim 2 ani pentru efectuarea studiilor complete a 
terenurilor de îndiguit şi desecat şi pentru a accepta 
sau refuza, după concluziile studiului, de a executa 
total sau parţial, lucrările de îndiguire, de punere în 
valoare sau de punere în cultură. 

− Statul şi sindicatul proprietarilor concesionează 
societăţii exploatarea terenurilor şi întreaga libertate 

de cultură şi amplasament pe aceste terenuri, pentru 
o durată de 30 de ani de la primul an de punere în 
cultură a fiecărei unităţi, precum şi completa liber-
tate de a întrebuinţa producţia obţinută prin consum 
sau transformare valorică în ţară sau la export. 

Este interesant de menţionat, că în anexele acestui 
proiect de convenţie, valoarea estimată a investiţiei 
era calculată la 8.041 milioane lei, iar eficienţa 
economică a lucrărilor exprimată prin beneficiul net 
de 5.400 lei/ha (preţul de cost al unui hectar cultivat 
cu grâu fiind calculat la 14.600 lei ; producţia medie 
scontată 2500 kg/ha, cu un preţ mediu de 8 lei/kg se 
obţine o valoare la ha de 20.000 lei), considerându-
se în acest fel timpul de recuperare la 5,5 ani 
(8.040/1.080 = 5,5ani). 

Statul român nu dă curs nici uneia dintre ofertele 
arătate, însă se creează o Comisie specială în cadrul 
Miniusterului Agriculturii şi Domeniilor pentru a 
studia şi a face parte propuneri în problema îndi-
guirii Luncii Dunării atât din punct de vedere tehnic 
dar şi economic. În cadrul acestei Comisii, savantul 
Grigore Antipa îşi impune concepţia privind adopta-
rea îndiguirilor submersibile, deşi acceptă mărirea 
suprafeţei îndiguite în scopuri agricole la 200.000ha 
şi ridicarea cotei digurilor de la 8-8,5 hidrograde la 
8,5-9 hidrograde. Se exclud însă de la îndiguire 
bălţile mari şi zonele de reproducţie a peştelui. Se 
înfiinţează Administraţia Pescăriilor şi Ameliorării 
Regiunii Inundabile (PARID)în care a fost înglobat 
şi serviciul de îmbunătăţiri funciare. În cadrul 
PARID-ului şi pe baza principiilor menţionate se 
efectuează o serie de îndiguiri submersibile : Malu 
Roşu-Băneasa-Gostinu, Nedeia-Bechet, Bechet-
Dăbuleni, Zimnicea-Năsturelu, Pietroşani-Ararache, 
Borduşani, Pecineaga-Turcoaia, Igliţa-Carcaliu). 
Toate aceste lucrări nu au dat rezultate, digurile fiind 
distruse şi spălate de ape, iar în unităţile îndiguite 
neputându-se dezvolta o agricultură normală. 

După 1944, începe o amenajare sistematică a 
Luncii Dunării, revenindu-se la concepţia îndiguiri-
lor insubmersibile, definite de această dată prin 
noţiunea de asigurare a digului pentru anumite 
nivele de inundabilitate. Astfel îndiguirile insubmer-
sibile erau definite printr-o asigurare de 1%-5%, iar 
cele submersibile cu o asigurare de 10%-20%. 

În anul 1949 o comisie interministerială delimi-
tează terenurile pe domenii economice: agricultură, 
piscicultură şi silvicultură, astfel : 

– terenurile cu destinaţie agricolă erau situate în 
unităţile cu altitudini mai mari; 

– ostroavele sunt păstrate ca fond silvic; 
– lacurile şi bălţile vor fi valorificate ca fond 

piscicol. 
Dominat de concepţia savantului Grigore Antipa, 

Consiliul superior de Amelioraţii din cadrul PARID, 
aprobă, în octombrie 1929, o delimitare pe zone a 
unităţilor naturale de ameliorări, cu folosinţe împăr-



INOVAREA ȘI CREATIVITATEA ÎN SOCIETATEA  CUNOAȘTERII 

 
Buletinul AGIR, Supliment 3/2016 28

ţite pentru pescării, păduri, păşuni-fâneţe în regim 
natural şi agricultură (arabil). Au fost delimitate 
astfel 19 zone, subîmpărţite în unităţi naturale, pe 
baza cărora urmau să se constituie asociaţiile de 
proprietari pentru execuţia şi întreţinerea lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare, dacă în unităţile respective 
erau prevăzute astfel de lucrări.  

Lista acestor zone relevă o clasificare cores-
punzătoare uunei diviziuni hidrografice naturale, a 
cărei cunoaşteri este necesară în situaţia oricărei 
intervenţii în lunca Dunării : 

− I.   Gruia – Cetate – Calafat, ce urma să se sub-
împartă ulterior ; 

− II.  Calafat – Bistreţ, cu două unităţi naturale ; 
− III.  Bistreţ – Bechet, cu trei unităţi naturale ; 
− IV.  Bechet – Corabia, cu două unităţi naturale ; 
− V.  Corabia – Turnu Măgurele, cu trei unităţi 

naturale ; 
− VI. Turnu Măgurele – Zimnicea, cu două 

unităţi naturale ; 
− VII. Zimnicea – Giurgiu, cu trei unităţi naturale ; 
− VIII.Giurgiu – Olteniţa ( gura de vărsare a 

Argeşului), cu cinci unităţi naturale ; 
− IX. Olteniţa – Călăraşi, cu două unităţi naturale ; 
− X.  Insulele Borcei şi terenurile inundabile din 

stânga Borcei şi dreapta Dunării, cu 14 unităţi 
naturale ; 

− XI.  Hârşova – Brăila, cu 10 unităţi naturale ; 
− XII. Brăila – Dunăre – Siret – Buzău – Latinu, 

cu două unităţi naturale ; 
− XIII. Brateşul, cu trei unităţi naturale ; 
− XIV. Măcin – I.C.Brătianu (Azaclău) – Isaccea, 

pescuit şi culturi mixte ; 
− XV. Isaccea – Somova – Tulcea, pescuit ; 
− XVI. Reni – Izmail, pescuit şi culturi mixte ; 
− XVII. Ostroavele de pe Chilia, fiecare o unitate 

naturală, unele pentru agricultură ; 
− XVIII. Sudul Basarabiei, cu două unităţi natu-

rale ; 
− XIX. Delta Dunării, o singură unitate naturală, 

exclusiv pentru pescuit. 
În 1932, savantul Grigore Antipa publică în 

buletinul Secţiei de ştiinţe a Academiei Române 
principiile Planului general de ameliorare a Dunării 
de Jos, în care este expusă concepţia de îndiguire 
submersibilă cu diguri de maximum 8,5 hidrograde 
pe cca 130.000 ha. 

De asemenea, cele două conferinţe pe care emi-
nentul om de ştiinţă Gheorghe Ionescu-Șiseşti le 
prezintă la Radio Bucureşti în august şi septembrie 
1935, tipărite în acelaşi an de Administraţia PARID, 
în care susţine stabilirea unei tehnologii agricole 
adaptate unei incinte inundabile o dată la câţiva ani, 
marchează un alt moment important în îndiguirea 
Luncii Dunării [7].  

Prin această tehnologie era recomandat ca lucra-
rea agricolă de început, pe terenul nou-îndiguit să fie 

o desţelenire energică cu tractoare puternice sau cu 
pluguri cu aburi, pornind de la constatarea că, 
prevenind îmburuienarea pe un teren bine lucrat, se 
obţin în primii ani recolte îmbelşugate. |ntrucât 
considera că după 4-5 ani producţiile încep să scadă 
datorită, pe de o parte, secătuirii rapide a rezervelor 
naturale ale solurilor de grind cu textură uşoară şi pe 
de altă parte, datorită infiltraţiilor la diguri şi creşte-
rii suprafeţelor înmlăştinite pe fondul fostelor jepşi, 
privale şi bălţi. De asemenea Gh.Ionescu-Șiseşti 
sugera că pentru compensare se impun pompări 
energice şi aplicări de îngrăşăminte, « două cerinţe 
greu de îndeplinit în Lunca Dunării ». (Marcu 
Botzan ş.a.,1991 [8])  

În această situaţie, acceptă menţinerea în interio-
rul incintei a unor depresiuni cu funcţia de colector 
şi cu folosinţă pentru păşune, iar pe de altă parte 
consideră inundarea periodică a incintei ca un aport 
fertilizant compensator, promovând acoperirea parţi-
ală a pierderii de recoltă din anul de inundaţie prin 
pescuit. Atrage însă atenţia asupra necesităţii unei 
inundări prin depăşirea digului şi nu prin ruperea 
acestuia cu inundarea violentă a incintei, cerinţă 
extrem de greu de realizat practic. 

 

O etapă importantă în istoricul îndiguirii Luncii 
Dunării o constituie înfiinţarea Institutului de Studii 
şi Proiectări pentru Amelioraţii în anul 1951 în 
cadrul Ministerului Agriculturii – din 1970 denu-
mirea acestuia s-a transformat în ISPIFGA, iar azi 
ISPIF S.A. – şi a Institutului pentru Planuri de 
Amenajare şi Construcţii Hidrotehnice - IPACH, 
când se trece la o rezolvare tehnică şi economică a 
problemelor ce le ridica îndiguirea Luncii Dunării. 

Principiile promovate de Ministerul Agriculturii 
pentru îndiguirea Luncii Dunării între 1950-1962, 
când s-au realizat studii ample de ordin : geografic, 
geologic, hidrologic, hidraulic, hidrogeologic, 
pedologic, geotehnic, meteorologic, geobotanic, zoo-
geografic, socio-economic : 

− îndiguirea întregii suprafeţe care se pretează în 
mod economic la apărarea împotriva inundaţiilor ; 

− dimensionarea lucrărilor de îndiguire pentru 
apărarea asigurătoare împotriva viiturilor, astfel 
încât săse poată realiza ao folosire intensivă a tere-
nurilor din incintă ; 

− amenajarea interioară a incintelor pentru evita-
rea excesului de umiditate prin canale de desecare şi 
staţii de pompare dimensionate astfel încât apele de 
suprafaţă să nu provoace pagube culturilor agricole ; 

− irigarea întregii suprafeţe a incintelor care se 
pretează la această amnenajare, datorită regimului 
deficitar al precipitaţiilor în Lunca Dunării ; 

− amenajarea reversibilă a staţiilor de pompare 
atât pentru desecare, cât şi pentru irigare ; 

− atribuirea suprafeţei apărate, folosinţei celei 
mai eficace a terenului. Pe aproape întreaga supra-
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faţă îndiguită s-a prevăzut o agricultură intensivă, 
numai zonele joase, de unde nu se poate evacua apa 
în mod economic, au fost prevăzute la amenajarea 
piscicolă intensivă; 

− ameliorarea terenurilor sărăturoase, nisipoase 
şi mlăştinoase din incintă pentru o folosire intensivă 
agricolă ; 

− defrişarea pădurilor şi stufului din zona apărată 
şi împădurirea în compensare a zonei dig-mal, din 
ostroave precum şi a suprafeţelor Luncii lăsate în 
regim natural de inundabilitate ; 

− organizarea teritoriului apărat pentru a permite 
o agricultură mecanizată, intensivă ; 

− executarea mecanizată a lucrărilor de îmbună-
tăţiri funciare ; 

− organizarea unei întreţineri şi exploatări per-
manente a lucrărilor, bazată pe mijloacele de 
supraveghere, comunicare şi intervenţie ; 

− aşezarea întregului calcul economic al lucră-
rilor de îndiguire şi amenajare interioară pe criteriul 
eficienţei economice. 

Integrate aceste concepţii în Planul de amenajare 
a Luncii Dunării elaborat în anul 1962 [9], 
repartizarea pe categorii de folosinţă a terenurilor era 
următoarea: 
 

Tabelul 1 Tabelul folosințelor din Lunca Dunării 
 

Categoria de 
Suprafeţe 

Suprafaţa 
îndiguită 

(ha) 

Suprafaţa 
neîndiguit

ă 
(ha) 

Total 

Piscicolă 72.900 77.181 150.081*

Agricolă 331.087 8.852 339.939 
Agropiscicolă 380 206 586 
Stufo-piscicolă - 9.935 9.935 
Silvică 24.607 82.251 106.858 
Rezervaţii 
naturale 

800 - 800 

Alte terenuri 9.066 3.186 12.252 
TOTAL 438.850 181.601 620.451 
*Inclusiv albia minoră a Dunării în suprafaţă de 46.600ha 

 
Schema hidrotehnică prevedea valorificarea 

integrală a potenţialului economic al Luncii Dunării 
prin îndiguirea unei suprafeţe totale de 438.000ha şi 
realizarea a patru trepte hidroenergetice prin bararea 
Dunării la Porţile de Fier, Gruia, Islaz şi Cernavodă 
sau Hârşova, în două etape succesive. 

În etapa I s-a prevăzut o schemă hidrotehnică 
caracterizată pe sectoare astfel : 

− sectorul Buziaş-Porţile de Fier – bararea 
Dunării şi executarea nodului hidrotehnic de la 
Porţile de Fier care să deservească sistemul energetic 
şi navigaţia; 

− sectorul Porţile de Fier-Gruia – bararea 
Dunării şi executarea unei hidrocentrale la Gruia, 
care să asigure totodată o adâncime suficientă de 
navigaţie în acest sector (acest baraj denumit Porţile 

de Fier II a fost realizat în amonte de localitatea 
Gruia în dreptul Ostrovului Mare, în anii ‘80) ; 

− sectorul Gruia-Islaz – bararea Dunării şi 
efectuarea unei hidrocentrale în zona Islaz cu efecte 
favorabile şi asupraadâncimii de navigaţie (acest 
baraj nu a fost realizat); 

− sectorul Islaz-Tulcea – menţinerea regimului 
nebarat, îndiguirea întregii zone inundabile dintre Islaz 
şi Galaţi, cu excepţia unor ostroave şi unităţi cu 
suprafeţe reduse, mai puţin economice la îndiguire. 
Sectorul Galaţi –Tulcea nu a fost încadrat pentru 
îndiguire, datorită influenţelor hidraulice defavorabile 
asupra porturilor Galaţi şi Tulcea şi situaţia mai puţin 
evoluată a terenurilor respective cu bălţi adânci şi 
mlaştini întinse. Indiguirile din amonte de Gura Borcei 
sunt prevăzute în întregimela asigurări de calcul de 1%, 
2% sau 5% în funcţie de mărimea suprafeţei apărate, 
iar cele din aval la asigurări de calcul de 10%, dată 
fiind prevederea unei hidrocentrale la Cernavodă cu 
derivaţie pe valea Carasu care va reduce nivelul apelor 
din aval (astăzi acest nod hidrotehnic nu a fost realizat, 
derivaţia fiind realizată la Cernavodă - Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, iar asigurările îndiguirilor au 
fost recorelate la cele din amonte în a doua etapă).  

In etapa de perspectivă s-a prevăzut în sectorul 
Islaz-Tulcea, bararea Dunării la Cernavodă şi 
executarea unui nod hidrotehnic, ecluză şi canalul de 
derivaţie pe Valea Carasu. Suprafeţele îndiguite în 
etapa I, urmau să fie definitivate din punct de vedere 
hipsometric, iar în sectorul Galaţi-Tulcea trebuiau să 
se extindă îndiguirile la 23.000ha. 

Planul de Amenajare prevedea desecarea unită-
ţilor îndiguite şi irigarea acestora, cu măsuri speciale 
de drenaj în zonele supuse regimului barat, printr-un 
sistem de drenaj care să capteze infiltraţiile prin dig 
şi pe sub dig, provocate de apa sub presiune în regim 
permanent de inundare. De asemenea sunt menţio-
nate efectuarea de amenajări piscicole, de staţii de 
pompare pentru desecare şi irigare, inclusiv pentru 
suprafeţele de pe terasă şi câmpul înalt. In urma 
îndiguirilor din etapa I, erau prevăzute apărări şi 
refaceri de obiective în zonele portuare, industriale 
şi din anumite localităţi riverane, ca urmare a ridi-
cării nivelului apelor Dunării în regimul modificat 
de scurgere. De asemenea se fac propuneri pentru 
alimentarea cu apă din Dunăre a celor 356 aşezări 
limitrofe – din care 17 oraşe. 

În cea mai mare măsură, prevederile Planului de 
Amenajare a Luncii Dunării au fost realizate, cu 
unele modificări, astfel în urma studiului elaborat de 
IPACH în anul 1963 privind îndiguirea a 300.000 ha 
în Lunca Dunării şi a proiectelor de ansmblu 
efectuate pentru diversele unităţi prevăzute la 
îndiguire a condus la o nouă analiză pe sectoare de 
folosinţă, cu noi direcţii : 

− reducerea suprafeţelor piscicole de la 59.139ha 
la 8.294ha, suprafeţele respective fiind numai 
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amenajări intensive – producţia de peşte la hectar era 
estimată că « va creşte de la 95kg în regim natural la 
cca 755 kg în amenajări piscicole, astfel producţia de 
peşte nu va scădea ». 

− suprafaţa silvică prevăzută în incintele 
îndiguite se defrişează în întregime, plantaţiile nou 
înfiinţate urmând însă să ajungă la perioada de 
exploatare economică. « În zona dig-mal se atribuie 
o suprafaţă de 10.690 ha, care va asigura o masă 
lemnoasă superioară situaţiei anterioară » şi, în plus 
plantaţiile ce se vor forma vor avea şi rol de pro-
tecţie a digurilor împotriva valurilor şi a gheţurilor. 

− întreaga suprafaţă îndiguită va trece la teren 
arabil, deci la folosinţă agricolă intensivă. 

În cursul anului 1970, după marile inundaţii care 
s-au produs în România şi care au determinat pe 
Dunăre viituri excepţionale ca debit, durată şi nivele 
ce au coincis cu vânturi puternice, au determinat 
distrugeri ale digurilor prevăzute în prima etapă a 
Planului de Amenajare la o asigurare de 2%. Acest 
fapt a determinat lucrări ample de refacere a digurilor 
la o asigurare de 1%. (N.Petrescu, 1971 [10]) 

Pe traseul Dunării maritime, pe malul drept al 
albiei, între Smârdan şi Isaccea, au fost îndiguite 
până în anul 1988, terenuri în suprafaţă de 39.700ha 
(C.Bondar, 1995 [11]) 

4. DUNĂREA – CONECTIVITATE 4D 

Pentru o interpretare şi înţelegere coerente, da-
torită dinamicii spatio-temporale a complexităţii 
interacţiunilor între populaţia umană şi mediul 
înconjurător este necesar a aborda sistemul Dunării 
intr-un model teoretic transdisciplinar de integrare, 
care permite o analiză dinamică şi identificarea 
diagnosticului/corecțiilor sistemului. 

Prima activitate constă în analiza sistemului 
suport hidro-morfologic în cadrul bazinul Dunării. 
Cadrul conceptual se bazează pe principiul 
Conectivității 4D: 
¾ conectivitate laterală; 
¾ conectivitate longitudinală; 
¾ conectivitate verticală; 
¾ conectivitate temporală. 
Toate aceste tipuri de conectivitate influențează 

funcțiile și implicit serviciile ecosistemelor, cum 
poate fi observat în figura 1. 

Orice întrerupere a acestora produce perturbații 
ale acestor servicii. 
¾ Conectivitatea laterală se referă la inundaţiile 

periodice ale luncii şi schimbul de apă, sedimente, 
materie organică, nutrienţi, şi organisme, precum și 
transferul de energie care rezultă. Conectivitatea 
laterală este deosebit de importanta în cazul fluviilor 
mari cu luncile largi, cum este și cazul Dunării. 
(Benke, A.C., 2001) 

Zona riverana este interfaţa dintre mediul terestru 
şi un curs de apa. Un ecosistem sănătos este atunci 
când structura şi funcţiile permit menţinerea biodi-
versităţii, integritatii biotice şi a proceselor ecologice 
de-a lungul timpului. Conectivitatea laterală este o 
premisă a unui biom riveran sănătos. 

 

 
 

Fig. 1. Conectivitate 4D în cursuri de apă. 
(http://www.battleriverwatershed.ca/gfx/old-

images/connectivity.jpg). 
 

¾ Conectivitatea longitudinală se referă la con-
tinuitatea de-a lungul întregii lungimi a unui curs de 
apă in sensul ca schimbarile gradientului fizic de la 
sursă pana la varsare, sa conducă la disiparea 
energiei acumulate. Conceptul de continuitate poate 
fi aplicat la ciclu liniar de nutrienţi, asigurandu-se un 
aflux de materie organică, şi de disipare de energie. 
Existența unor obstacole transversale (baraje, poduri, 
stăvilare, etc.) are consecințe ecologice importante 
biologice și hidromorfologice, afectând condițiile de 
funcționare ale sistemului în mod direct sau indirect. 
Sunt afectate funcțiile de retenție totală sau parțială a 
apei și debitul de sedimente care duc la pierderea sau 
alterarea apei și a habitatelor în amonte și în aval de 
obstacol, dar are și efecte asupra distribuției, abun-
denței și supraviețuirii speciilor. Aceste obstacole 
reprezintă obstacole în calea migrației speciilor 
acvatice și semi-acvatice, și, prin urmare, acestea au 
efecte directe asupra populației, putând provoca 
extincții locale - din cauza lipsei de dispersie și de 
recolonizare, izolarea genetică, impedimente pentru 
reproducere, și non-accesibilității la resursele de 
hrănire și zone de adăpost (Lucas & Baras, 2001). 
Conectivitatea longitudinală este considerat unul 
dintre principalele motive pentru scăderea numerică 
a multor specii de pești din arealul Luncii și în 
special al Deltei Dunării. Continuitatea longitudinală 
este afectată de cauze naturale şi artificiale. Prin-
cipalele cauze artificiale sunt: barajele construite în 
scopuri diferite (stocare de apă, producerea de 
energie, etc). Cauzele naturale sunt mult mai rare și 
de obicei sunt accidentale (stăvilare create de furtuni 
care au doborât arbori), şi cele neaccidentale: baraje 
create de castori. 
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¾ Conectivitatea verticală este reprezentată de 
legătura dintre atmosferă şi apele subterane. Ca-
pacitatea apei de a avea un ciclu prin sol, râu, şi aer 
ca lichid, vapori sau gheaţă este importantă în 
stocarea şi reîmprospătarea apei. Acest schimb este, 
de obicei privit ca fiind unidirecţional – precipitaţiile 
care cad pe sol şi apoi această apă curge la suprafața 
solului sau percolează prin sol către râu. Un transfer 
la fel de important de apă are loc și în sens invers, 
adică din apa râului către acvifer si de aici prin 
capilaritate spre suprafața solului, de unde poate ajunge 
în atmosferă. Apele subterane pot avea contribuții în 
apa râurilor, la anumite momente din an şi în anumite 
locuri ale Dunării. Scăderea nivelului freatic prin 
retrageri de apă subterană poate schimba acest schimb 
dinamic în moduri neprevăzute. 
¾ Conectivitatea temporală – constă în continuita-

tea valorilor parametrilor fizici, chimici, biologici şi 
a interacţiuni lor de-a lungul timpului, în confor-
mitate cu un model destul de previzibil. Aceste 
modele şi continuitatea sunt importante pentru 
funcţionarea ecosistemului. De-a lungul timpului, 
schimburi de sedimente duc la formarea de meandre, 
erodări de maluri, desprinderea de mici japșe sau 
gârle din principalul braț, schimbări de configurație 
a cursurilor de apă. Dunărea depinde de regimul de 
precipitații și de topirea zăpezilor, debitul creşte şi 
scade în funcţie de tiparele sezoniere. Bazinul 
hidrografic al Dunării este adaptat la aceste fluctuaţii 
normale, şi multe organisme au evoluat astfel încât 
să facă față acestor variații. 

Importanța conectivității. Conectivitatea este 
importantă pentru că asigură continuitatea proceselor 
riverane naturale, re-colonizarea habitatelor izolate, 
un flux de energie și nutrienți între mediul acvatic și 
cel terestru.  

De asemenea, conectivitatea asigură serviciile 
ecosistemelor. O clasificare a acestor servicii s-a 
realizat de către Millenium Ecosystem Assessment, 
după cum urmează: 

● Servicii de aprovizionare – furnizează bunurile 
însăși, cu ar fi resursele genetice, hrana, apa și fibrele; 

● servicii de reglare – controlează clima, apa și 
răspândirea bolilor;  

● serviciile de asistență, care sunt necesare pentru 
producerea celorlalte servicii. acest tip de servicii 
includ formarea biomasei, a oxigenului atmosferic, 
formarea solului, ciclul substanțelor nutritive, ciclul 
apei;  

● serviciile culturale – se referă la beneficiile 
spirituale, cognitive, estetice, de recreare furnizate de 
ecosistem.  

Conectivitatea este crucială în contextual revita-
lizării unui râu și în special a Dunării. Numeroase 
proiecte de restaurare nu au avut succesul dorit 
deoarece au fost concepute și implementate separate 
de contextul bazinului (Frissell and Nawa 1992, 

Muhar 1996, Wohl et al. 2005, Mathias Kondolf et 
all).  

5. CONCLUZII 

Ca un obiectiv pe termen lung, funcţiile ecolo-
gice şi hidrologice pot fi restaurate prin crearea unui 
coridor de habitate în interiorul reţelei hidrologice 
ale braţelor şi a canalelor şi prin eliminarea barierelor/ 
obstacolelor acolo unde este posibil. Restaurarea 
completă a Luncii Dunării nu este neapărat fezabilă, 
proiectele de restaurare se adresează necesitaţii 
controlului inundaţiilor şi braţele/gârlele fluviului 
pot fi restaurate în zonele critice. 

Eforturile de restaurare a ecosistemelor funcţionale 
ale fluviului urmăreşte trei scopuri complementare:  

− crearea de bazine-depozit pentru inundaţii – se 
concentrează asupra zonei din „afara albiei minore a 
fluviului” pentru crearea posibilităţii stocării unor 
volume mari de apă în vederea „aplatizării” vârfurilor 
de inundaţii, în scopul reducerii vitezei fluviului, 
aceasta fiind o condiţie necesară pentru refacerea 
ecosistemului; 

− stabilizarea calităţii apei – urmăreşte îmbună-
tăţirea calităţii apei prin implementarea unei strategii 
globale de planificare spațială: sistem-peisaj-filtru 
natural; 

− restaurarea funcţiilor ecosistemelor – urmăreşte 
refacerea ecosistemelor naturale afectate de activităţile 
antropice şi refacerea funcţiilor acestor ecosisteme.  

După identificarea caracteristicilor de limitare a 
mediului fizic, se pot proiecta strategiile de restaurare a 
ecosistemelor, de aceea înțelegea mediului fizic este o 
componentă esențială de restaurare ecologică.  

În cazul în care factorii de stress sunt eliminați, 
regenerarea naturală (reconstrucția pasivă) a eco-
sistemului va avea loc independent de activitatea 
umană dar pe o durată de timp mai îndelungată 
(decenii sau secole). Reconstrucția activă presupune 
ca factorul uman să acționeze dincolo de eliminarea 
presiunii pentru reducerea perioadei de timp nece-
sară îmbunătățirii condițiilor ecosistemului. Motivați 
de schimbările climatice dramatice din ultimele 
decenii şi în special de creşterea frecvenţei eveni-
mentelor extreme, ne-am concentrat eforturile către 
dezvoltarea modelelor şi scenariilor privind schim-
bările climatice, mai ales a celor legate de inundații 
care afectează comunitățile locale/regionale, pentru 
Lunca Dunării Inferioare, sectorul românesc fiind 
elaborat un Master Plan (REELD), pe baza mode-
lului hidraulic al Dunării între staţiile hidrometrice 
Gruia (km 851) şi Gurile de Varsare la Marea 
Neagra cu o acurateţe medie de 4%. Scenariile 
hidrologice au fost rulate pentru ani hidrologici 
reprezentativi : 2003 pentru niveluri minime, 2004 
pentru niveluri medii şi 2006 pentru niveluri maxime. 
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Fig. 2. Harta de hazard a Luncii Dunării si propunerile REELD. 
 

Scenariile hidrologice realizate cu modelul hidra-
ulic al Dunării s-au concentrat pe cuantificarea 
reducerii nivelului Dunării la niveluri maxime și 
distribuția spațială a posibilelor areale de intervenție 
(fig. 2) . 
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