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REZUMAT. Fragmentarea și distrugerea habitatelor naturale este principala ameninţare pentru majoritatea
speciilor din Lunca și Delta Dunării. Izolarea speciilor poate duce la ingreunarea funcţiei de reproducere,
reducerea speranţei de supravieţuire, până la dispariţia acestora. Sistemul de circulaţie a apei reprezintă
componenta vitală a funcţionarii biomului din luncă/deltaic. Prin urmare, ideea restabilirii conexiunilor 4D, pe
baza unui model matematic al balanţei hidrice este crucială pentru furnizarea serviciilor ecosistemelor
luncii/deltaice. In practica cercetării Luncii și Deltei Dunării, este necesară o cunoaștere comprehensivă a
biomului din luncă/deltaic, pentru inţelegerea necesităţii imbunatăţirii sistemului de circulaţie al apei. Ca
factor de decizie, Administraţia Rezevaţiei Biosferei Delta Dunării, asistata de un DSS (Decision Support
System), realizat printr-un model al balantei hidrice, pe complexe lacustre, poate asigura serviciile
ecosistemelor si echilibrul in relaţia dintre capitalul natural și sistemele socio-economice.
Cuvinte cheie: Delta Dunării, schimbări climatice, management adaptativ, sistem decizional.
ABSTRACT. The fragmentation and destruction of natural habitat is the main threat to the most species in the
Danube Delta and floodplain. Isolation of species can lead to darkening reproduction, reduced survival
expectancy, up to their disappearance. The movement of water is a vital component of function biom in the
Delta. Hence the idea of restoring 4D connections based on a mathematical model of fluid balance is crucial for
providing ecosystem services floodplain / delta. In practice the research floodplain and Delta is needed biome
comprehensive knowledge of floodplain / delta, understand the need to improve water circulation system.
Danube Delta Biosphere Reserve Administration, assigned as a decisional factor, assisted by a DSS (Decision
Support System), developed based on a model of hydric balance, for the lake complexes can provide the services
for the ecosystem and balance in their relationship between natural capital and socio-economic systems.
Keywords: Danube Delta, climate change, adaptative management, decision support system.

1. INTRODUCERE
Schimbările climatice reprezintă o realitate a
zilelor noastre și trebuie să învățăm să ne adaptăm
acestora, mai ales că fenomenele de secetă extremă
și inundații au devenit tot mai frecvente și mai
severe. De asemenea este de menționat că pe
parcursul ultimului secol, lunca Dunării 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.
Problemele par a fi în creștere și în multe cazuri
soluțiile nu mai sunt simple pentru a genera variante
de îmbunătățire sau pentru a fi puse în aplicare. Ca
ingineri și oameni de știință, am devenit conștienți
de faptul că gestionarea sistemelor ripariene implică
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o viziune holistică și integrată a unui număr de
subsisteme distincte care anterior au fost tratate
separate pentru utilizarea lor numai în scopuri
economice, și, în consecință fără o abordare transdisciplinară. De asemenea, trebuie să luăm în
considerare cerința stakeholder-ilor, care au un interes
direct și implicații în funcționarea ecosistemelor din
Lunca și Delta Dunării.
Revitalizarea Fluviului Dunărea a devenit în
ultimul deceniu o preocupare majoră de studiu
pentru cercetarea științifică, dar și de dezbatere
pentru autoritățile centrale, regionale și locale,
pentru întreprinzători și opinia publică. In cadrul
spațiului – ca suport al activităților umane, dar și
Capital Natural –are loc mișcarea materiei în timp,
dar și transferul energetic între subsisteme. În
existenta umană, spațiul este definit printr-o dublă
semnificație: condiție pentru supraviețuirea biologică,
considerându-l ca o resursă care explică rolul pe care
spațiul l-a avut în istoria umanității, dar și necesitate
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psihologică, spațiul fiind perceput ca o eliberare fată
de constrângeri şi pericole.
Din perspectivă antropocentristă, analizând spațiul
în funcție de suportul cultural – din experiență, și din
relațiile cu ceilalți, oamenii organizează spațiul astfel
încât să corespundă cerințelor și relațiilor lor sociale. În
perimetrul ales – cum este și cazul teritoriului deltaic,
se porneşte de la abilităţi spaţiale instinctive către o
conștientizare a spațiului, într-un mod subiectiv,
conferindu-i valoare în ierarhii bine definite.
Dimensiunea spațială este vitală pentru susținerea
sistemului socio-economic (SSE): spațiul ne oferă
aparență, mobilitate, experiență. Ierarhizarea structurilor interne, prin criterii culturale și politice, în spațiul
geografic fizic creează calitatea peisajului geografic –
iar SSE cu elementele de topografie urbană, integrate
în spațiul geografic sunt în relație directă.
Capitalul natural al Luncii Dunării Inferioare are
o capacitate productivă care trebuie cunoscută prin
celulele sale funcționale pentru a se evita degradarea,
destructurarea sub impact antropic şi a se favoriza
utilizarea durabilă a capacității sale de suport.
Garantarea dezvoltării socio-economice durabile
în spațiul Văii Dunării se bazează şi pe cunoașterea
sustenabilității (durabilității) ecologice, a integrității
ecosistemelor, a capacității de suport a mediului, a
echilibrului ecologic regional şi local al ecosistemelor.
Diversitatea biologică, funcționalitatea şi naturalitatea ecosistemelor din Valea Dunării este o
rezultantă a evoluției în timp a acestora și a
succesiunii diferitelor „civilizații” care au dereglat
echilibrul componentelor mediilor iniţiale.
Gestiunea spațiului şi managementul habitatelor,
îndeosebi la nivelul Dunării impune identificarea
căilor şi mijloacelor de protecție, conservare şi
gestionare socială a ecosistemelor şi peisajelor.
Analiza stării sistemului se bazează pe situația
economico-financiară a componentelor SSE şi are ca
punct de plecare „bilanțul contabil” exprimat prin
analiza cost-beneficiu, care este documentul care
reflectă situația patrimoniului la un moment dat.
Pe baza indicatorilor de eficiență şi a raportului
cost total/beneficiu vor fi luate în considerație cele
mai viabile proiecte de revitalizare în spațiul dunărean.

2. METODA
O analiză proiectată astfel încât să se adreseze
întregului complex socio-ecologic identificat în cadrul
spaţiului dunărean, trebuie să permită conlucrarea:
a) factorilor de comandă generaţi de către politicile
şi programele de dezvoltare socio-economice;
b) principalele căi şi instrumente pentru aplicarea
politicilor şi programelor de dezvoltare sau de
exercitare a presiunii asupra zonelor umede;
c) impactul local şi regional asupra structurii şi
funcţionării componentelor capitalului natural;
4

d) formularea scopului şi obiectivelor pentru
politicile şi planurile de management viitoare.
Având ca obiect producerea unei cunoaşteri
ştiinţifice, metodele de cercetare pentru Adaptarea la
Schimbarile climatice prin Management Ecosistemic
si Adaptativ(Ecosystem-based Adaptation EbA) in
Lunca și Delta Dunarii nu se situează la nivel
empiric, ci angajează o abordare pragmatică atât
asupra socialului cât şi asupra cercetării fundamentale de ecologie a arealului studiat.
La scara Bazinului hidrografic al Dunării s-au
dezvoltat şi aplicat, cu precădere în a doua jumătate
a secolului XX, o serie de politici şi planuri de
management care au fost fundamentate exclusiv pe
principiile economiei neoclasice. Acestea au urmărit
o gamă largă de obiective economice şi sociale,
dintre care s-au identificat următorii factori de comandă, care au avut rolul principal în determinarea
modificărilor structurale şi funcţionale ale Sistemului de zone umede ale Dunării Inferioare:
− obiectivul politic privind extinderea suprafeţelor de teren arabil şi creşterea producţiei agricole;
− dezvoltarea industrială şi urbană;
− valorificarea potenţialului hidroelectric al
Dunării şi principalilor săi tributari şi protecţia contra
inundaţiilor;
− combaterea efectelor induse de către perioadele
de secetă asupra culturilor agricole;
− dezvoltarea şi menţinerea condiţiilor şi infrastructurii pentru navigaţie.
Realizarea acestor obiective strategice şi politice
au necesitat dezvoltarea şi aplicarea unor programe
şi planuri de management, fiecare constând într-o
gamă largă de activităţi umane şi respectiv căi de
exercitare a presiunii asupra Luncii Dunării Inferioare.
Acest Program este un studiu de caz al utilizării
globale a informaţiilor prin analiza fluxului informaţional şi investigarea inginerească a metabazelor
de date existente.
Prima activitate din cadrul general al analizei este
reprezentată de studierea proiectelor existente prin
aprecieri cantitative şi calitative standardizate,
precum modelele stochastice.
Această activitate cuprinde stabilirea caracteristicilor generale ale proiectelor analizate, în special
privind standardele de încadrare.
După cum este bine cunoscut, de productivitatea şi
stabilitatea ecosistemelor depinde în mod direct
capacitatea de suport a acestora, de a asigura suportul
fizic pentru folosirea resurselor naturale şi furnizarea
serviciilor sistemului socio-economic. Analiza
ecosistemelor ca sisteme dinamice, neliniare şi ca
unităţi productive, reprezintă procese îndelungate a
căror variabilitate şi diversitate sunt esenţiale pentru
stabilitatea şi productivitatea unităţii. Această analiză
nu scapă din vedere implicaţiile sociale şi economice
luând în considerare relaţia dintre Capitalul Natural al
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unităţii şi Sistemul Socio-Economic existent, urmând
aceleaşi principii.
Pentru o înţelegere coerentă şi datorită complexităţii interpretării dinamicii interacţiunilor spaţiotemporale dintre populaţia umană şi mediu este
necesară abordarea prin integrare transdisciplinară
într-un model cadru teoretic ce permite identificarea/înţelegerea transformărilor, evoluţiilor şi
adaptărilor din sistem.

Cadrul conceptual pentru fundamentarea științifică
a Adaptării la Schimbarile climatice prin Management Ecosistemic si Adaptativ (Ecosystembased Adaptation EbA) in Lunca și Delta Dunarii
cuprinde două etape:
a) realizarea hărților de hazard și de risc - este
prezentată în Figura 1;
b) analiza exploratorie de la Perspectiva participatorie la Scenarii interactive.

Fig. 1. Cadrul Conceptual al Managementului Adaptării la Riscul la inundații (Jiu-Lin Kang et al., 2005).

Fig. 2. Cadrul logic al Procesului de realizare a Scenariilor prin Participare Publică.

Întregul proces se bazează primele două etape:
1) identificarea problemelor și a posibilelor soluții;
2) evaluarea problemelor prin realizarea schemelor de cauzalitate (Causal loop Diagrams - CLD)
si programul CONSIDEO impreuna cu dezvoltarea
scenariilor prin metoda Cross-Impact Balance
Analysis.
O diagramă de cauzalitate (CLD) este o
diagramă care ajută la vizualizarea modului în care
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variabilele interdependente se afecteaza una pe alta.
Diagrama este formată dintr-un set de noduri ce
reprezintă felul în care sunt conectate variabilele.
Relațiile dintre aceste variabile sunt reprezentate
prin săgeți și pot fi atât etichetate ca fiind pozitive
sau negative, cât și caracterizate. Diagramele de
cauzalitate oferă un limbaj pentru a înțelege natura
legaturilor dinamice, ce conectează factorii aleși
într-o analiză. Le putem gândi ca fiind propozitii
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care sunt construite prin conectarea diferitelor
variabilele cheie și indicând relațiile cauzale dintre
ele. Prin insiruirea mai multor bucle, se poate crea o
poveste coerentă despre o anumită problemă sau
chiar o problemă. (Sterman, 2000)
Diagramele de cauzalitate pot oferi un limbaj
pentru articularea înțelegerii noastră a naturii
dinamice a sistemului planificării spațiale și pentru
determinarea interconexiunilor din cadrul acestuia.
Ne putem gândi la ele ca și fraze care sunt construite
prin legarea împreună a variabilelor cheie și
indicând relațiile cauzale dintre ele. Prin înșirarea
mai multor diagrame, se poate crea o poveste
coerentă cu privire la un anumit aspect (Guidelines
for Drawing Causal Loop Diagrams, 1992), în acest
caz, interacțiunea dintre sistemul planificării spațiale
și sistemul managementului riscului la inundații.
Realizarea scenariilor. Scenariile reprezintă o
imagine internă consistentă a ceea ce poate fi în
viitor- nu o previziune, dar un posibil rezultat din
viitor. (Porter, 1985)
Scenariile pot îmbunătăți înțelegerea factorilor
decizionali cu privire la componentele sistemului
planificării spațiale și modul în care diferite metode
compun analiza acestuia, precum și cu privire la
Analiza Cross-Impact își propune să contribuie la
acest obiectiv prin care să permită dezvoltarea unor
scenarii cuprinzătoare, pentru reducerea complexitatății analizei dar și pentru cuprinderea tuturor
componentelor relevante. Un aspect care iese în
evidență în definiția lui Porter, este consistența
internă a imaginii ce se dorește a se obține. Întrucât
planificarea spațială solicită studierea mai multor
interacțiuni dintre elemente aparținând diferitor
domenii (social, economic și de mediu), utilizarea
scenariilor poate duce către obținerea nivelului de
planificare strategică necesar în analiza managementului riscului la inundații. Primele abordări ale
analizei tip cross-impact au fost dezvoltate în anii
’60, ca răspuns al sondajelor Delphi. În acestea,
expertii erau chestionați cu privire la viitoare
schimbări ale diferitor tehnologii, fără a se lua în
considerare influența reciprocă dintre aceste tehnologii. Prin urmare, Gordon și Hayward au introdus
un nou concept în 1968, care spunea că apariția unui
eveniment (de exemplu, realizarea unei tehnologii),
modifică probabilitatea celorlalte evenimente.
(Gordon, și alții, 1968)
Metodele de tip „Cross-impact” sunt instrumente
standard ale tehnicii de lucru cu scenarii. Ele oferă o
serie de procese structurate pentru deducerea
evoluțiilor plauzibile de viitor, sub forma de scenarii
brute și sunt bazate pe expertize cu privire la
interacțiunile sistemice. Metodele cross-impact sunt
cele mai utilizate pentru sarcini analitice care nu
permit utilizarea de modele de calcul bazate pe
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teoria datorită eterogenității lor disciplinare și
relevanța cunoașterii sistemului, dar pe de altă parte,
sunt prea complexe pentru o analiză a sistemelor pur
argumentativă. (Weimer-Jehle, 2005) Din acest
punct de vedere, se poate prezenta o bază teoretică a
relațiilor dintre metoda „cross-impact balance” CIB
și teoria sistemelor, în special spre teoria sistemelor
dinamice.
Analiza de tip „cross-impact balance” (CIB),
oferă o oportunitate de analiză a sistemelor de
calitate, fără complexe matematice. Analiza CIB
este o metodă de analiză a rețelelor de impact.
Metoda folosește perspective calitative în relațiile
dintre factorii unui sistem, pentru a construi imagini
consistente ale comportamentului sistemului.
Metoda CIB se bazează pe:
• o disciplină independentă, orientată calitativ
către analiză, fapt ce promovează aplicabilitatea
metodei în probleme interdisciplinare;
• o abordare tip expertiză, care permite colectarea, organizarea și interpretarea cunoștințelor de
specialitate la subiecte complexe, multidisciplinare
într-un mod structurat;
• un algoritm demonstrat pentru evaluarea
informațiilor colectate și pentru efectuarea unei
analize calitativă de sistem. (Weimer-Jehle , 2013)

3. REZULTATE ȘI DISCUŢII
Ca obiectiv pe termen lung, Adaptarea la
Schimbările climatice prin Management Ecosistemic
și Adaptativ (Ecosystem-based Adaptation EbA) in
Lunca și Delta Dunarii presupune în primul rând
restaurarea funcţiilor ecologice şi hidrologice prin
crearea unui coridor de habitate în interiorul
arealelor reţelei hidrologice ale braţelor Dunării şi a
canalelor şi prin eliminarea barierelor/obstacolelor
acolo unde este posibil.
Acest concept integrează atât conceptul de
”Conectivitate 4D”, dar și de reducerea riscului la
inundații. Scopul Conectivității 4D – spațial, pe cele
3 axe ale fluviului: longitudinal, lateral și vertical,
dar și temporal – este, crearea unui coridor ecologic
continuu (coridor verde), adiacent Fluviului Dunărea
constând în extinderea zonelor umede sau a altor
tipuri de ecosisteme naturale adiacente fluviului,
care constituie zone de detensionare a viiturilor.
Pentru că schimbările climatice se manifestă cu
intensitate sporită – evenimentele din ultimii ani
2006, 2010 au determinat schimbarea valoriilor
pentru cotele de atenție și de pericol – am propus un
scenariu bazat pe două categorii de suprafețe
strategice (Fig.3 și 4):
− crearea de bazine-depozit pentru stocare în caz
de inundaţii – se concentrează asupra zonei din
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„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;
− zone în care să se aplice restaurarea funcţiilor
ecosistemelor – prin refacerea ecosistemelor naturale
afectate de activităţile antropice şi refacerea
funcţiilor acestor ecosisteme.

Argumentele inginerești în favoarea acestui
scenariu sunt date tocmai puterea hidraulică, care
depinde de căderea și debitul sursei de apă. Dacă
căderea determină presiunea apei, și este dată de
diferența de nivel dintre două puncte ale suprafeței
libere a apei, exprimată în metri, debitul de curgere,
este dat de cantitatea de apă care curge în unitatea de
timp într-o anumită perioadă.

Fig. 3. Scenariu Win-Win cu Soluții mixte de Restaurare și Bazine de Stocare în caz de inundații (Nichersu et. all, 2015).

Fig. 4. Harta de Hazard la 1000 de ani și valorile de descreștere a nivelului apelor Dunării în cazul scenariilor mixte
cu zone de restaurare și bazine de stocare.
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Fig. 5. Corelația dimensiunii fractale cu energia hidraulică.

4. CONCLUZII

de stocare/retenție ca să diminuăm efectele vârfului
de viitură.

În sinteză, pot fi reţinute următoarele concluzii
dominante:
– ne aflăm la începutul procesului de tranziţie
spre dezvoltarea durabilă și adaptarea la schimbările
climatice, care se impune cu maximă necesitate şi
urgenţă, iar transformările necesare trebuie să
pătrundă în toate sectoarele de activitate, începând
cu energia şi educaţia populaţiei;
– modificările care se impun trebuie realizate în
timpul generaţiei actuale. Altfel va fi prea târziu;
– de cele mai multe ori, beneficiile nu apar numai
acolo unde sunt cerute investiţiile. De aceea,
structurile decizionale trebuie să se implice
substanţial prin legislaţie, mecanism economic şi
sprijin financiar, dar, pe baza unui fundament
ştiinţific.
Subliniem că Fluviul Dunărea, prin ”încorsetare”
are o dimensiune fractală sub 1,2 cât ar avea in
regim natural, ceea ce impune ca singură soluție de
reducere a energiei hidraulice, realizarea de bazine
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