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CUVINT lN AINTE

Organizarea colocviului de studii şi comunicări referitoare la cadrul
natural, economic şi social-cultural al zonei de revărsare a Dunării, s-a
înscris ca o manifestare de un deosebit interes în viaţa judeţului nostru,
-ca un eveniment de seamă în activitatea Muzeului Deltei Dunării.
Prezenţa în mijlocul nostru a unui mare număr de oameni de
.ştiinţă şi cercetători din numeroase instituţii ştiinţifice de prestigiu ale
ţării noastre care au studiat şi continuă să studieze sub diferite aspecte
.această zonă, a constituit pentru noi o deosebită satisfacţie.
Lucrările colocviului de studii şi comunicări s-au desfăşurat pe
fondul unor remarcabile prefaceri economice şi social-culturale, în condiţiile în care toţi oamenii muncii din judeţul nostru, alături de întregul
popor, au întimpinat cu însemnate realizări cel de al X-lea Congres al
Partidului Comunist Român şi cea de a XXV-a aniversare a eliberării
patriei noastre de sub jugul fascist.

lnfăptuirile

*

dobîndite de poporul român în opera de făurire a
construcţiei socialiste îşi au izvorul în politica profund ştiinţifică a partidului nostru, sînt rodul muncii perseverente a clasei muncitoare, a
ţărănimii cooperatiste şi a intelectualităţii.
Punînd la temelia programului de construire
a socialismului,
industrializarea socialistă a ţării, partidul nostru a asigurat creşterea
armonioasă, echilibrată, pe o linie mereu ascendentă şi în ritm înalt a
întregii economii naţionale, sporirea continuă a productivităţii muncii
sociale, dezvoltarea intensă şi multilaterală a agriculturii, înflorirea
ştiinţei şi culturii, ridicarea sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Măsurile luate de partidul nostru pentru perfecţionarea conducerii
activităţii economice şi sociale, adîncirii democraţiei socialiste, promovarea fermă a principiilor de echitate şi justiţie socială, au creat cadrul
organizatoric pentru participarea tot mai activă a maselor de oameni
ai munciţ la conducerea treburilor ţării, la elaborarea şi înfăptuirea
politicii interne şi externe a partidului şi statului nostru.
7

ln anii de edificare a socialismului, bucurîndu-se de sprijinul ne-·
precupeţit al partidului şi guvernului, avînd drept călăuză politica înţe
leaptă a comuniştilor, oamenii muncii din judeţul Tulcea, descătuşaţi ele·
exploatare. au schimbat radical înfăţişarea industriei şi agriculturii, a
oraşelor şi satelor, au pus în valoare bogăţiile naturale, rodnicia ogoarelor, trcliesc o l'iaţel demnă, liberei şi prosperă.
Primind, an de an, un rolum sporit de investiţii, economia judeţului Tulcea a cunoscut u permanentă dezi·oltare.
Numai în anul 1969 s-au investit în industrie, agricultură şi cele-

lalte sectoare de actii·itate peste 500 milioane lei.
Ca urmare a acestui fapt, producţia 9lobală industrială in 1970'
a fost ele 12 ori mai mare clecit în 1950.
S-au pus ba:::ele rnlori.ficilrii raţionale şi la un nivel calitativ superior a peştelui, stufului, papurei, lemnului, a pietrei şi calcarului,
a minereurilor cuprifere, de baritei şi altele.
ln awiculturci s(' înfăptuieşte cu succes programul complex de
măsuri stabilit ele partid pentru de-::voltarea intensivă şi multilateralei
a acestei ramuri ele marc imporcanţâ în economia judeţului, unităţile·
agricole socialiste dispun în prezent de o puternică bază tehnico-materiaUi, factor principal care a contribuit şi contribuie la valorificarea tot
mai superioar(i a rezeri·elor c1:istente in acest sector economic, la creş
terea producţiei regetale şi animale, la ridicarea nivelului de trai ar
oam<'nilor muncii ele la sate.
Producţiile ele aproape 2 100 kg de griu şi 2 600 kg de porumb·
obţinute în medie la hectar, pe ultimii trei ani, faţă de numai 380 kg
şi 770 k9 porumb la hectar obţinute în perioada anilor 1934-1938
înfelţişează c011t'i119fitor saltul calitativ şi cantitativ realizat în domeniul
agriculturii judeţului nostru. Succesele obţinute in dewoltarea sectorului agricol de stat. în întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producţie constituie o strălucită confirmare a justeţei politicii partidului nustru la sate.

*

cunoaşte, în suprafaţa judeţului nostru o pondere·
însemnată o deţine Delta Dunării, minunat colţ al ţării, cu frumuseţi
i11cgalabile ale 11aturii şi i11semnate bogăţii.

Dup<i cum se

Partidul şi statul nostru s-au preocupat în mod deosebit pentru
dezt'oltarea economică şi socială a acestei zone, pentru punerea în valoare a marilor bogaţii pe care le oferă solul, subsolul şi apele Deltei.
ln ultimii ani, numai pentru crearea bazei materiale necesare valorificării stufului, care r<>prezintă una din bogăţiile principale ale Deltei,
s-au investit fonduri in valoare de peste 1 miliard de lei.
O dezvoltare ascendentă a cunoscut pescuitul, domeniu în care
s-au pus bazele unei exploatări raţionale a acestei importante bogăţii'
naturale a apelor. ln prezent, crescătoriile şi pepinierele piscicole, pentru amenajarea cărora s-au alocat investiţii de cca 222 milioane lei însumează peste 9 OOO ha. Eforturile depuse s-au materializat în creşterea.
8

producţiei de la 300 kg peşte la ha în exploatare nefurajată, la 1 500 kg·
peşte la ha în condiţii de furajare.
Alături de aceste preocupări s-a acordat
atenţie
şi
sectorului
agricol, forestier şi altor sectoare care ocupă o pondere înscmnatcl in

valorificarea resurselor naturale ale Deltei.
Frumuseţile unice ale Deltei Dunării şi rarietatea de atracţii pc
care le oferă întreaga regiune a Dobrogei de Nord au determinat punerea in valoare a monumentelor istorice, de arhitectura, a rezervaţiilor
şi monumentelor naturale, ceea ce a contribuit la dezvoltarea turismului în aceastcl pitorească parte a ţării.
ln procesul cunoaşterii şi valorificclrii superioare a bo9(1ţiilor Deltei, al cunoaşterii istoric>i şi preocupărilor locuitorilor de pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri şi pinii astăzi, un aport însemnat
l-au adus numeroşi oameni de ştiinţâ, cercetători şi specialişti.
Pentru valorificarea boqăţiilor Dc>ltei Duncl.rii marele saz1ant român·
Grigore Antipa a efectuat aniple cc>rcetări, punînd bazele ştiinţifice> ale
organizării exploatării apelor Deltei şi infiinţ inel la Tulcea primul 1JUcleu de cercetare, Laboratorul de hidrologie, care a deiienit, în 1940,
- Staţiunea ele cercetări piscicole Tulcea.
Astăzi, această staţiune, cu sprijinul material acordat de stat, s-a.
dezvoltat, contribuind la rc>zolvarea celor mai acute probleme legate
de dezvoltarea pescuitului În Deltâ. Rezultatele cerc<'tărilor hidrologice
şi ihtiologice efectuate aici stau la ba::a planurilor ele dezvoltare a sectorului pescăresc.
ln i1eclerea valorificcl.rii pe baze ştiinţifice a stufului, a fost createi.
în anul 1957, la 1\Jaliuc, Staţiunea e.rperimentalcl stuf icolă. /lstfcl, :\laliucul, grind nelocuit În trecut, a clei-enit o staţiune ele cercetare şi c:rperimentare clotatâ cu laboratoare şi ateliere moderne, in care un num{1r
însemnat ele cercetători studiază condiţiile de dezz:oltare a fondului stuficol şi mijloacele de exploatare raţională a acestuia.
Studiile şi cercetările efectuate în zona Dc>ltei sînt numeroase. Ele
figurează in planurile de cercetare ale mai multor institute departamentale şi ale Academiei.
Valorificarea superioară a bogăţiilor Deltei Dunclrii, creşterea eficienţei activităţilor de exploatare a resurselor naturale ca şi de::-11oltarea ·
unităţilor economice legate de acestea, au constituit şi constituie o preocupare de seamă a Comitetului judeţean de partid şi a Consiliului
popular judeţean.
ln anul 1968, din iniţiativa conducerii partidului. un colectfr .format din activişti de partid şi de stat, cercetători, cadre clin diferite
domenii, pe baza unui studiu aprofundat, au făcut propuneri concrete
privind intensificarea acţiunilor de valorificare complexă a resurselor
naturale ale Deltei Dunării în vederea ridicării potenţialului economic
şi dezvoltării multilaterale a economiei _judeţului nostru.
Considerăm că, alături de propunerile, studiile şi cercetările făcute
pînă in prezent, colocviul actual a adus o contribuţie insemnată în lămu
rirea unor probleme din domeniul economic, social, din trecutul istoric
al poporului" nostru de pe aceste meleaguri.

Importanţa colocviului a fost cu atit mai mare, cu cît acesta a avut
loc în condiţiile cînd întregul nostru popor a întimpinat cu noi înfăp
tuiri cel de al X-lea Congres al Partidului Comunist Român - eveniment de excepţională însemnătate în viaţa partidului şi a poporului
nostru, care a adoptat Directivele privind planul cincinal pe anii
1971-1975 şi liniile directoare ale dezvoltării economiei naţionale pe
perioada 1976-1980.
Atragerea în circuitul economic a resurselor naturale din Deltă
reprezintă un proces complex şi continuu in care cercetarea ştiinţifică
are un rol deosebit de important. Ea este chemată să furnizeze datele
ubiective, necesare abordării realiste a problemelor şi luării deciziilor
referitoare la acţiunile de valorificare a resurselor naturale exploatabile, să stabilească bazele ştiinţifice indispensabile perfecţionării utilajelor şi tehnologiilor de obţinere a unor producţii constante şi rentabile, să fundamentl'ze noi acţiuni de intensificare a exploatării şi de
conservare şi sporire a acestor resurse. De asemenea, studiile şi cercet<lril e trebuie să-şi aducă contribuţia la aprofundarea cunoaşterii istoriei acestor locuri, a oamenilor care au trăit şi au luptat pentru libertate sociaW şi independentă naţională, pentru o viaţă mai bună.
Ne <':.rprimc'im co1tt'i11gerea că o serie de probleme care nu au primit încă rezolvarea, vor constitui in continuare obiectul studiului şi
cerc<'tării participanţilor şi a altor oameni de ştiinţă din judeţ şi din
ţara, aducind pe această cale o contribuţie tot mai mare la înfăptuirea
politicii partidului şi statului nostru ele edificare socialistă a patriei
noastre, de clez1 oltare a judeţului Tulcea.
1

COMAN TEODOR
P1im-secretar al comitetului judeţean P.C.R.
Preşedintele Consiliului popular
judeţean Tulcea

IN LOC DE

PREFAŢA

Eliberarea de sub turci a ţinutului dobrogean avea să nască, pe lîngă alte
aspecte ale vieţii economice şi sociale, o remarcabilă mişcare de cercetare ştiin
ţifică pentru cunoaşterea acestui pămînt.
Cărturarii ce aveau să se ridice din sinul celor ce se numeau dobrogeni, ca
-şi cei veniţi de dincolo de Dunăre pentru a se statornici în aceste locuri - ,
figuri ilustre ale ştiinţei româneşti, care străbăteau în lung şi-n lat acest pămînt
în neobosita lor muncă de cunoaştere, cu toţii au semnalat înapoierea culturală
ce stăpînea sufletele oamenilor de aici.
Şi, C'.)ncomitent cu desfăşurarea unei multilaterale munci de cercetare ştiin
ţifică, aceste forţe se unesc pentru a lumina mintile celor mulţi, printr-o impresionantă activitate culturală.
Innobilaţi cu simţul datoriei, istoricul Gr. Tocilescu şi poetul I. Neniţescu
fondează la Tulcea, în 1896, Liga pentru propăşirea Dobrogei 1). Asociaţia îşi stabilea ca scop permanent să scoată la luminii. de sub colbul vremurilor, mărturiile de artă strămoşeşti, să pună la loc de cinste şi să preamărească faptele şi
creaţia acelora care aduc oamenilor bine şi lumină.
Prin strădaniile membrilor ei au fost puse bazele Muzeului de arheologie
<lin Constanţa, unde Remus Opreanu şi Gr. Tocilescu şi-au adus contribuţia de
liază. La Hîrşova dascălul Vasile Cotovu avea să primească, după 30 de ani de
muncă, decoraţia Bene Merenti el. I pentru frumoasa colecţie de valori istorice
şi etnografice pe care a organizat-o în incinta şcolii.
Din subscripţiile publicului, Liga avea să inaugureze în 1900 pe colnicul
.„Hora" din Tulcea, un frumos monument în memoria celor ce s-au jertfit pentru
libertate şi independenţă naţională, iar în centrul oraşului, aproape de malul
Dunării, a fost înălţată statuia primului domn al Ţării Rom~meşti, care s-a intitulat „ ...... mare voievod şi singur stăpînitor ... pînă la Marea cea Mare ........ 2).
varea

Moartea marelui cărturar Gr. Tocilescu în 1909 avea
treptată a societăţii.

să

ducă

şi

la dizol-

1) Brutus Cotovu Dobrogea în preajma războiului pentru neatîrnare.
Analele Dobrogei - IX, vol II, 1928 p. 340.
2 ) Documente, B, veac. XIII-XV, p. 51 v : Ist. României, vol. II, Buc. 1962,

,P.

378.
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Activitatea ştiinţifică in Dobrogea însă se intensifica. Interesul cercetătorilor
pentru acest ţinut creştea. Tot mai mulţi savanţi, profesori, învăţători şi alţi intelectuali îşi îndreaptă privirile către pămîntul dobrogean pentru cercetarea şi
cuno3şterea lui. pentru a aduce lumina învăţăturii oamenilor de aici.
Şi, astfel, se ajunge ca înainte de a se aprinde şi în România flacăra primului război mondial, în 1916 se pun bazele „Societătii pentru cercetarea şi studierea Dobrogei·', care avea în frunte pe remarcabilul cărturar şi om de ştiinţă
Constantin Moisil - director al liceului din Tulcea.
Activitatea prodigioasă şi plină de conţinut a membrilor societăţii a făcut
ca idealurile şi creaţiile lor să fie exprimate în paginile unei reviste. In acelaşi
an, sub direcţia lui Constantin Moisil. prin Administraţia Casei Şcoalelor s-a
tipărit primul \'olum al revistei „Arhiva Dobrogei", premergătoarea „Analelor
Dobrogei" care îşi fac apariţia în 1920, sub conducerea prof. C. Brătescu.
Aceste reviste au fost primele publicaţii dobrogene care... „aveau îndă
rătul lor o societate de studiu şi o activitate ştiinţifică stăruitoare ... ", societate ce
avea să le diferenţieze radical de ., ... pulberea g;izetelor politice, care jucau în
soare făgăduieli de curcubeu"... ca şi de „ .. .focul de rachetă al foilor de interes
personal·' ... 3)
Prima era revista Societăţii pentru cercetarea si studierea Dobrogei, iar a
doua era creaţia Societăţii culturale dobrogene şi care de fapt nu s-au diferenţiat cu nimic. Era numai o nouă grupare, a celor care se stabiliseră în Dobrogea,
majoritatea de data aceasta în Constanţa, unde avîntul economic şi dezvoltarea
urbanistică a acestui oraş era evidentă acum, după prefacerile de aproape o jumă
tate de veac de la eliberarea Dobrogei.
„Analele Dobrogei·· a fost revista care a grupat în jurul ei, organizaţi într-o societate cultural~. pe toţi specialiştii şi cercetătorii din Dobrogea, ca şi petoţi oamenii de ştiinţă care studiau şi scriau despre această provincie.
Amindouă publicaţiile au promovat ideea, iar „Analele Dobrogei" a demonstrat-o în cei aproape douăzeci de ani de apariţie, că gruparea cercetătorilor
„ .. .în jurul unor ret·iste pe specialităti, ... nu exclude gruparea tuturor specialiş
tilor dintr-o prorincie ... cu cei care vin şi fac cercetări în acelaşi teritoriu .. .în
;urul unei ret"iste cu caracter local".

~)

Avantajul acestei uniri avea să aibă ca urmare, după cum au şi afirmat
gînditorii ei, „ ... cunoaşterea mai temeinică a pro\'inciei către care se concentrează
interesul tuturor, ... atmoi-Ieră culturală mai ridicată, caracter enciclopedic ... , fapt
ce va determina pătrunderea ei, .. .în sfera de atenţie a unui număr cit mai mare
de cititori".~·)
Şi, în adevăr, pr.ovincia a apelat la fiii săi, a deschis porţile tuturor savanţilor şi cercetătorilor. i-a adunat pe toţi în jurul ei, i-a unit în Societatea culturală şi prin organul ei Analele Dobrogei - a vehiculat către publicul larg
cea mai bogată şi variată gamă de creaţie ştiinţifică şi literară.
In paginile lor, prin studii şi comunicări, prin note sau recenzii asupra
tuturor publicaţiilor despre Dobrogea, Analele au făcut cunoscut lumii întregi
3
) Em. Bucuţa Cincizeci de ani de presă dobrogeană, în : Analele Dobrogei, IX, vol. I - Dobrogea cincizeci de ani de viaţă românească.
"> Arhiva Dobrogei - vol. II, 1919 - p. 3 şi ·1.
5)
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Idem.

Tezultatele neobositei şi multilateralei munci de cercetare, talentul şi spiritul
creator al poporului nostru.
Prin intermediul lor şi-a difuzat cea mai mare parte din opera sa acel fiu
al Tulcei, care - după cum ne scrie Simion Mehedinti - ,, ...de la Rerodat, pă
rintele istoriei, geografiei şi etnografiei, nimeni n-a privit cu mai mult interes
.ţinuturile Dunării de Jos de cit geograful şi etnograful iar noi am adăugat şi
istoricul - Constanti.n Brătescu".
Cele aproape şaizeci de lucrări lăsate ne reflectă nu numai pasiunea, capa·citatea, concepţiile şi metodele de muncă ale marelui cercetător şi c<irlurar, dar
şi cea mai frumoasă oglindă a pămîntului dobrogean.
Aceleaşi pasiuni, aceleaşi dorinţi de cunoaştere pentru ştiinţa geologiei şi
.folos omului le-a manifestat marele savant geolog Gh. Munt~anu Murgoci din
Măcin.

Continuator neobosit al g0ologului I. Mrazec - Gh. Murgoci împreună cu
colegi : Th. Neculau, D. M. Cădere, Şt. Canluniari, D. Roman, H. Pascu,
I. Simion~scu, G. Macovei şi alţi cercetători - a reuşit ca la începutul sec. XX,
-după numai cî(iva ani de activitate, să întocmească complet harta geologică a
judeţului Tulcea. Cerce~.:i.rile ulterioare ave<i.u să completeze harta num;J.i cu
detalii.
Provincia însă - aşa cum prevăzuse C. Moisil şi C. Brătescu
a atras
·în parmanen1ţă şi a unit în munca lor alţi şi alţi oameni de seamă al ştiinţei
iluştrii săi

româneşti.

Aici, la gurile Dunării, şi-a închinat apro;ipe toc>.t[i viaţa cercetărilor biologice, economice şi muzeale, savantul Gr. Antipa.
De numele lui sint legate aproape ş;;:.ptezeci de lucrări ştiinţifice. Foarte
multe din ele, pe lingă valoarea ştiinţifică au şi un caracter economic. cu indicatii practice referitoare la Delta Dunării, la z:rna inundabilă a fluviului, la pe'>•căria şi pescuitul în România, la fauna Mării Negre, la valorificarea stufăriilor
din Deltă. El este întemeietorul şcolii romane de hidrobiologie. a celei de ihtiologie, creatorul Muzeului de istorie naturală din Bucureşti
şi a Laboratorului
administraţiei pescăriilor la Tulcea, din care în 19.JO ia fiinţă Staţiunea de
cer·cetări piscicole, aşa cum Ion Borcea înfiinţase în 1926, la Agigea, prima Staţiune
zoologică marină din România.
Acelaşi remarcabil progr:::-s 1-::iu cunoscut şi cercetările
arheologice prin
activitatea lui Gr. Tocdescu şi Vasile Pârvan, proieminente pet'sonalităţi ail.e ştiin
·ţei româneşti.

Dacă cercetările lui Gr. Tocilescu au înlăturat nu numai ipotezele contradictorii referitoare la Tropheum Tniani şi au d::.-momtrat opiniei publice mondiale simbolul monumentului ca act al formării poporului român, Vasile Pârvan
:ne-a lăsat o vastă şi documentală operă ştiinţifică asupra istoriei acestor locuri,
a strămoşilor noştri geto-daci, a „vieţii romanilor la gurile Dunării" şi a format
.aici, pe pămîntul dobrogean, cea mai frumoasă şi cea mai activă şcoală arheologică românească.

Sub auspkiile acesti!i şcoli s-au făcut cercetări la cetatea Ulmetum şi!
_Histria, dezvoltîndu-le apoi prin discipolii ei la Capidava, Dinogeţia, Argamum
.şi într-o serie de alte centre, făcind astfel po3ibil apariţia unor remarcabile studii
:şi lucrări despre Dobrogea, despre istoria sa şi monwnentele ei.
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Tot a1c1 m Dobrogea a activat ca director al liceului din Tulcea, numismatul C. Moisil. Concomitent cu activitatea didactică, eminentul director a desfăşurat şi o fructuoasă activitate culturală, activitate ce a condiţionat chiar dezvoltarea liceului. De numele lui sînt legate înfiinţarea primului cinematograf în
oraşul Tulcea, prima bibliotecă publică, organizarea de nenumărate manifestări
culturale, fără să neglijeze studiile numismatice şi mai ales valorificarea ştiin
ţifică a tezaurului de la Bădila, descoperit în 1906.
De viaţa ştiinţifică, de mişcarea literară şi culturală a Dobrogei se leagă
incă multe nume : numele aceluia care a legat organic acest pămint de centrele
vitale ale ţării şi a deschis porţi şi drumuri către largul Mării, al aceluia ce a
fost Anghel Saligny. Vibrează pentru noi numele lui Panait Cerna - poet filozof, fiu al ţărănimii şi revoltat al unei societăţi nedrepte, numele scriitorului
„mării" Jean Bart (Eugeniu Botez), al poetului Ioan N. Roman-ziarist, cercetător, figură remarcabilă a vieţii culturale şi fondator împreună cu C. Bră
tescu - a Societăţii culturale dobrogene. Ne sînt cunoscute tuturor numele bibliografului şi etnografului Stan Greavu-Dunăre, al etnografului Al. P. Arbore, al
dir!jorului George Georgescu, al altruistului si remarcabilului arheolog Gr. Florescu, al ziaristului şi muzeografului V. Canarache şi a multor prodigioşi cercetători şi creatori care fac şi în zilele de azi însufleţite eforturi pentru cunoaşterea
şi valorificarea bogăţiilor naturale, pentru dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică
şi culturală a monumentelor istorice, a tot ceea ce poate fi bun pentru om, pentru viitor.
Dar, Dobrogea prin cadrul său natural, cu lumina sa, cu varietatea şi specifirul său arhitectural a constituit un punct de atracţie deosebit şi în permanenţă pentru creatorii artelor plastice. Se poate afirma că au fost excepţii atunci
cind dintr-o expoziţie de artă retrospectivă, interregională sau organizată pe plan
n'.l.ţional, a lipsit peisajul tulcean sau cel dobrogean în general.
Jn galeriile de artă ale ţării se poate vedea o impresionantă gamă de lucrări lăsate de pictorul M. Bunescu, St. Luchian, Gh. Petraşcu, St. Dumitrescu~
J. Steriadi. M. Dărăscu, Fr. Şirato, Vasile Popescu şi mulţi alţii, poposiţi cu
şevaletele lor aici.
Intre aceştia N. N. Tonitza ocupă locul de frunte prin numărul impresionant de lucrări inspirate de Dobrogea.
D11r acest rpămînt are şi fiii săi în domeniul artelor : Lucian Grigorescu.
Tarasov. Gh. Sîrbu şi mulţi alţii care mai folosesc încă şevaletul sau dalta.
De aici s-au ridicat şi au pornit spre alte centre ale ţării remarcabile personalităţi ce constituie ·bucuria şi mîndria dobrogenilor : O. Tafrati, C. C. Brătescu ş.a.
Aici, pămintul şi apele au dat materia primă şi confruntarea lor cu omul
a creat aluatul unor nepieritoare opere ce oglindesc în lume şi vor developa în
faţa generaţiilor viitoare spiritul creator al poporului nostru, hărnicia şi cultura
acelora care au trăit şi au lucrat acest pămînt.
Nu dorim decît continuarea visului înaintaşilor noştri, al acelor care au
iubit pînă la sacrificiu acest pămînt, acea dorinţă exprimată cu cincizeci de ani
in urmă în paginile acelei publicaţii ce avea să fie o făclie a vieţii culturale şi
ştiinţifice din Dobrogea, de „grupare a tuturor specialiştilor" care lucrează în.
provincia dintre
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Dunăre şi

Mare.

Dorim ca participarea celor peste o sută de cercetători şi reprezentanţi de
ai ştiinţei româneşti la Colocviul organizat de Muzeul din Tulcea să fie·
înregistrată nu numai ca o importantă manifestare ştiinţifică
dedicată DeHei
Dunării, aşa cum a fost anunţată, ci şi ca prima intîlnire a majorităţii forţeloi
care îşi exprimă, prin studiile şi comunicările prezentate, munca creatoare depusă
pe aceste meleaguri pentru progresul provinciei noastre, pentru prnpăşirea tării.
Marile ţeluri ale oamenilor muncii de ştiinţă, ale tuturor cercetătorilor, ale
celor care propagă ştiinţa şi cultura au fost şi sint realizabile prin sprijinul
permanent, material şi moral dat de p'lrtid, sub a cărei învăţătură şi îndrumare
ne călăuzim în munca noastră, de peste un sfert de veac.
Dorim ca editarea prezentei publicaţii împreună cu cele care apar în celă
lalt centru dobrogean - Constanta, să continuie frumoasele tradiţii şi să păs
treze prestigiul ştiinţific al celora pe care le-am cunoscut în perioada dintre c<.>Ie
rlouă războaie mondiale, să fie prisaca provinciei de unde cei mulţi să ia lumina
seamă

ştiinţei.

G. SIMION
Directorul Muzeului „Delta Dun[lrii"·

DELTA DUNARII -

GENEZA ŞI EVOLUŢIE
de PETRE V.

I.
A. Delta

Dunării

CONSIDERAŢII

'COTEŢ

GENERALE

ca unitate morfohiclrograficc1 comple:râ.

Delta Dunării este una din cele mai caracteristice regiuni noi ale
noastre. Ea constituie o unitate de \'Îrstă holocenă, dar care are un
trecut geologic mai vechi şi destul de complex, datorită faptului că ea
s-a format într-un vechi golf al Mării Negre. unde s-a îmbinat strîns
acţiunea marelui fluviu european cu cea a Mă1ii Negre.
Interferenţa acestei acţiuni, alături de prezenţa fundamentului dobrogean şi predobrogean, la care se adaugă varietatea proceselor genetice (actuale şi trecute) constituie elementele de bază ale acestei complexităţi geomorfologice, dar a cărei dinamică s-a schimbat în timp
ţării

şi spaţiu.

a Deltei Dună1·ii o constituie bogăţia hidroîn contrast cu semiariditatea climei.
La toate acestea se adaugă predominarea reliefului negativ, faţă
de cel pozitiv, totul fiind raportat la nivelul apelor Dunării şi al Mării
Negre (Om).
O

altă caracteristică

grafică şi biogeografică

B. Limite

şi

elemente mor.fohidrogra.fice.

Limitată de un cadru mai ridicat, cîmpia înaltă a Bugeacului, la
n?rd, şi dealurile Tulcea-Mahmudia, la sud, Delta Dunării cu suprafaţa
e1 de 4340 km 2 se întinde de la vest la est pe o distanţă de 70-80 km
începînd de la Ceatalul Chiliei (vîrful deltei) şi pînă la Marea Neagră
(baza deltei), sub apele căreia se mai continuă pe circa 10-15 km (predelta sau zona predeltaică).
Limita dintre delta propriu-zisă şi complexul lagunar RazelmSinoe nu este bine precizată. 1) Ea ar putea fi trasată în lungul unei

Tratarea acestui complex la deltă - a)a cum fac cei mai mulţi geogrnf1
socotim nejustă, acţiunea Dunării fiind de importanţă minimă pentru el.

1
)

-

:2 -

IJ
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linii ce uneşte localitatea Dunavăţul de Sus cu canalul Dunavăţ, canalul Dranov şi grindul Perişor pînă la Periteasca, adică incluzînd aici cea
mai mare parte a zonei dintre braţul Sf. Gheorghe şi ţărmul Mării
Negre.
In sens restrîns, delta ar cuprinde numai suprafaţa dintre cele
două braţe extreme, Chilia în nord şi Tulcea Sf. Gheorghe, la sud>
inclusiv zonele marginale joase de luncă din nord şi sud.
Sub raport hipsometric, Delta Dunării are o suprafaţă aproape
plană, cu o înclinare generală de numai 0,006~ 00 , lipsită de contraste
morfologice, cu cele mai ridicate puncte de 6,00-6,50 m pe grindul
Chilia şi cele mai coborîte în depresiunile lacustre (-3,4 m).
Ţinînd seama de dunele de nisip 12-13 m altitudine
în nordul
cîmpului Letea şi de adîncimile braţelor Dunării (-36 m pe Chilia ; -34 m
pe Sulina şi -26 m pe Sf. Gheorghe), contrastul acesta morhodirografic
devine mai mare, dar fără să schimbe însă caracterul general al enc>rgiei reliefului.
In medie altitudinea reliefului deltei este de 0,31 m în raport cu
nivelul mediu al Mării Negre (A. C. Banu, 1965).
Distribuirea pe verticală a reliefului deltei duce în primul rînd la
stabilirea formelor pozitive (reprezentate prin grinduri. cordoane şi cîmpuri de cordoane) şi 11e9ative {depresiuni lacustre şi mlăştinoase), a căror
extindere pc orizontală depinde de apele de viitură (inundaţii), de \'aloarea lor în hidrograde (hg).
Repartiţia diverselor nivele ale terenului (fără albiile minore) din
delta propriu zisă (inclusiv zona Dranov), în raport cu suprafaţa ocupată, este următoarea după A. C. Banu (1965) :
·
-

Sub
Intre
Intre
Intre
Peste

hidrogradul O
0-3 hg
3-5 hg
5-10 hg
10 hg .

142.275
124.400
28.875
29.775
12.300

ha
ha
ha
ha
ha

(42,40o 0)
(36,80n 0 )
( 8,550 11 )
( 8,800 0)
( 3,650, 0)

C. Scurt istoric al cercetărilor 9e<1logu-9eomorfologice.
Cercetările efectuate de către specialişti din ţara noastr5 clepăşcsc
d11rata unui secol. 2 Cele geologo-geomorfologice pot fi împărţite în
clouă categorii : cercetări ale clasicilor noştri: M. Ionescu-Dobrogeanu
(Hl04, 1923), G. M_urgoci (1911-1914, 1912), Gr. Antipa (1913-1914),
C. Brătescu (1922, 1935, 1942), I. G. Vidraşcu (1923). I. Lepşi (1924,
1942), G. Vâlsan (1934), I. Atanasiu (1940) etc., care au pus bazele
cunoaşterii deltei sub raport ştiinţifico-practic, şi cercetări moderne,
mult mai numeroase şi mai profunde : I. Gh. Petrescu (1948, 1957,
Gh. Mirică (1956), A. C. Banu (1958), A. C. Banu - L. Rudescu (1957,
1964), V. Mihăilescu A. C. Banu (1958), N. Popp - N. Ionescu
(1958), N. Popp (1959, 1965), P. Coteţ (1960), E. Liteanu, A. Pricăjan„
2)
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Ne referim şi la cele geotehnice.

G. Baltac (1961), H. Grumăzescu (1963), H. Grumăzescu, C. Stăncescu E. Nedelcu (1963, 1964), S. Stănescu I. D. Nikiforov (1963),
P. Gîştescu - C. Stăncescu (1964), Şt. Airinei - A. Pricăjan (1965).
Şt. Airinei (1967, 1968) etc.
La aceştia se adaugă lucrările specialiştilor ele la Comisia europeană a Dunării (1856-1890), ale diferiţilor cercetători străini, care
au tratat diverse probleme legate de Delta Dunării, cum sînt : Emm.
<ie Martonne (1924). H. Slanar (1945), Max Pfannerzstiel
(1950).
V. P. Zenkovici (1956), ca şi diferiţi alţi specialişti români (hidrologi,
hidrogeologi, biologi, pedologi, botanişti, zoologi, agroamelioratori etc.),
care s-au ocupat cu di\'erse alte laturi ale cadrului natural al Deltei
Dunării.

Cele mai complete claie asupra Deltei Dunării se găsesc însă în
monografia hidrologică „7,ona de vărsare a Dunării", Bucureşti (1963).
Din tot acest complex de date a rezultat o serie ele aspecte noi,
r.are aruncă o lumină mai largă şi mai adîncă asupra cunoaşterii ştiin
tificc a acesteia.
De o importanţă deosebită pentru descifrarea genezei şi evoluţiei
deltei au fost numeroasele foraje, efectuate în ultimele două decenii
de către I.P.C.S., Comitetul geologic etc.

D. Marile compartimente ale deltei.
Pînă în prezent s-a obişnuit să se împartă delta mai mult dupu
caracterul ei genetic predominant în cele două mari unităţi transversale : delta fluviatilă, sectorul vestic şi delta fluvio-maritimă, sectorul estic. separate prin sistemul ele cordoane Letea, Caraorman,
Crasnicol-Perişor. (Fig. 1, B).
Sub raport morfohidrografic, delta cuprinde însă trei mari compartimente longitudinale. denumite ostroave sau insule (fig. 1, C) :
I_ Ostrovul nordic, cuprins între braţele Chilia şi Tulcea-Sulina,
r.el mai întins şi cel mai complex, cu cele mai numeroase gîrle, lacuri,
despletiri în braţe secundare şi cu cele mai mari înălţimi pe cîmpul
Letea şi grindurile Chilia şi Stipoc.
Aici se conturează cea mai întinsă zonă depresionară, ocupată
de lacurile şi mlaştinile Sireasca-Fortuna şi Matiţa, separată prin
grindurile Stipoc şi Chilia de o altă depresiune mai bine limitată Pardina, precum şi cîmpul larg de nisipuri marine şi eoliene Letea,
mă!l"ginit la est de mica depresiune Sfiştofca, ce se prelungeşte pe
teritoriul U.R.S.S., în depresiunea Vîlcovului.
2. Ostrovul central cuprins între braţele Sulina şi Sf. Gheorghe,
de formă triunghiulară, împărţit în două zone joase prin cîmpul nisipos
Caraorman : depresiunea Rusca-Gorgova, în vest şi depresiunea
Uoşu-Lumina, în est, mărginită în SE de cîmpul nisipos Sărăturile.
3. Ostrovul sudic, situat intre braţul Sf. Gheorghe litoral,
canalul Dranov şi cordonul Perişor, cu excepţia colţului de NV, unde
atinge dealurile Dunavătului. Acesta are tot o formă triunghiulară, dar
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F ig. 1. Marile compartimente ale Deltei Dun ării ; A Cad rul învecinat înalt.
B - Subdivi-iunile trans versale : 1 -deltă barată (fluviatilă sau fluvi o-lim nică) ;
2-deltă liberă (fluvio-maritimă) ; 3-predella (zona litorală pr edeltaică). C Subdiviziuni le longitudinale macroo lroavele : a-o trov ul dintre braţele Chilia şi
Tulcea-Sul ina (nordic) ; b-ostrovul dintre braţe le Sul ina i Sf. Gheorghe (central) ; c-ostrovul dintre bnţul
f. Gheorghe-Dunavăţ şi Dranov (sudic). D L imite transversale. E Limite longitudinale. F - D irecţia cordoanele principale. a - vîrful deltei ; ~ - baza deltei.

t - mai restrîn ca su pra faţă, în raport cu c le precedente, o zonă
mai mult depre ionară (brăz dat ă de num eroa e cordoane litorale), cea
mai întinsă fiind depresiunea Lejaiu.
La a ce tea se adaug ă micile şuv iţe laterale de luncă din sudul
şi nordul b r aţ elor Tulcea - Sf. Gheorghe .) Chilia.
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II. GENEZA

ŞI EVOLUŢIA

DELTEI

Delta Dunării este una din cele mai complexe delte de pe glob,
în cuprinsul ei putînd fi stabilite cîteva din tipurile cunoscute : o deltă
ele tip Vistula, corespunzătoare deltei flm·iatile, două delte mai vechi
de tip Tibru, Ia gura braţelor Sulina şi Sf. Gheorghe, o deltă întinsă
de tip l\1ississippi, Ia gura actuală a braţului Chilia. ca şi cele două
microdelte de la gurile braţelor Sulina şi Sf. Gheorghe. care asociate
dau imaginea actuală de ansamblu.
Poziţia tectonică a deltei în zona de contact dintre unitatea hercinico-chimerică a Dobrogei de Nord la zi
şi unitatea Depresiunii
Predobrogene în care s-a format un golf predeltaic, mişcările verticale
eustatice şi de subsidenţă, dinamica fluviatilă şi litorală. la care se
adaugă acţiunea biologică şi eoliană, reprezintă factorii genetici principali.
A. Delta şi dezvoltarea ei în timp.
Privită în timp, Delta Dunării este rezultatul unei ev.oluţii destul
de îndelungate, începînd de la sfîrşitul pliocenului şi pină astăzi.
1. Fundamentul deltei şi specificul lui.
Cercetările geofizice efectuate de Ş t.
Ai rinei (1067, 1068) au
scos în evidenţă structura profundă de blocuri a fundamentului deltei
constituit dintr-un sistem de grabene şi horsturi (cu aceeaşi orientare
ca întreaga Dobroge, V, NV - E, SE), stabilite pe baza anomaliilor
gravimetrice.
lncepînd de la nord la sud, s0 pot individualiza. după datele autorului amintit, următoarele structuri de blocuri : grabenul Chilia la nord
de g 1 ; horstul S.fişto.fca - Letca Padina (între g 1-g:!) ; grabenul de-a
lungul braţului Sulina, între Gorgo\·a şi litoralul mării (între gTg·3) ;
horstul Sărăturile - JHurighiol (între g;1-g1,) şi grabenul Perişor Sarichioi (g„-g5), unde anomaliile gravimetrice de maxim corespund horsturilor, iar cele negative grabenelor (fig. 2).
Din această schiţă rezultă deci posibilitatea interpretării jocului pe
verticală a diferitelor compartimente faliate din lungul deltei, în strînsă
legătură cu schimbările de la suprafaţă, cum ar fi debitul şi adîncimea
mai mare a braţului Chilia (-36 m) în raport cu a braţului Sf. Gheorghe
(-34 m) şi braţul Sulina (-26 m), formarea braţelor de la sud la
norei etc.
După E. Liteanu A. Pricăjan (19G3), în cuprinsul deltei au fost
întîlnite prin foraje formaţiuni devoniene, triasice şi jurasice, la care
se adaugă şi prezenţa unor mase intruzi\'e, indicate de anomaliile magnetice (Ş t. Ai rinei 1967), dar situate la adîncimi mai mari.
2. Cuvertura neogenă. Aceasta este constituită din formaţiuni sarmaţiene, meoţiene, ponţiene, daciene şi levantine, situate în general la
peste 60-70 m, ele îngroşîndu-se de la vest la est (în special dacianul,
care la Sf. Gheorghe a fost întîlnit între 178,50-324 m), levantinul fiind
cel mai subţire (între 71-83 m la Periprava), aşa cum arată autorii
citaţi mai sus.
3. Cuvertura cuaternară, complexele stratigrafice specifice şi
raportul lor cu cele din Cîmpia Română. Pînă în prezent au fost publi21
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Schiţa

structurilor geologice de tip bloc ale fundamentului hercinico-chi meric al deltei ;
1 - linii gravimetrice de ordinul II (g 1 -~) ; 2 anomalii gravimetrice de
maxim (după Ş/. Ai r inei ) ; 4 - fundamentul hercinico-chimeric (a-predobr:ogean, b - d obrogean la zi, după harta tectonică a R.S.R. - 1 : 1.000.000).

ate trei scheme stratigrafice ale cuaternarului cu privire la Marea
la Delta Dunării.
Prima ste a lui C. Brătescu (19 42) care se referă la într gul
bazin al Mării Negre, la evoluţia lui, dar care este valabilă şi pentru
D Ha Dunării.
doua este a lui Max Pfannenstiel (19 50), stabilită mai mult pe
al din regiunile în ecinatc, dar care a deschis larg perspectiva înţe
legerii evoluţiei Deltei Dunării.
A treia a lui E. Liteanu - A. Pricăjan - G. Baltac (1961) bazată
p e date directe, rezultate din forajele fectuate în cu prinsul deltei, cu
inl rpretări prea locale, fără înţelegerea problemelor de ansamblu sub
raport geologic şi geomorfologic cu pri ire la Cîmpia Rom â n ă", fără
-eagră şi

3) Vezi E. Liteanu -
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C. Ghenea : -

Cuaternarul în România, Buc. 1966.

coloane stratigrafice-cheie ş i chiar fără indicaţii asupra s că rii verticale
a profilelor publicate.
La acestea se adaugă a patra schemă, întocmită de noi 4, pe baza
intetizării datelor existente din d eltă şi din Cîmpia Rom ână, redate
în tabelul nr. 1. Ea a r ezultat din necesitatea unei mai bune corelaţii
din tre oscilaţiile pe ver ti cală ale Marii Negre, depozitele din delt ă şi
.din Cîmpia Română , p recum şi cu te ra el fluviatile, litorale etc.
Din această schemă se pot vedea
<lestul de bine schimbările ritmice ale
+4,50m
(:Omplexelor litostratigrafice din deltă.
4. Transgresiunea dobrogean(!. şi
a _;....,. •....,._.:_
rolul ei în formarea deltei. Vîrsta ho·,....,:...... . .
l ocenă a Delrtei Dun ării e te astăzi un
r--·,..:....,..
fapt bine cunoscut, iar formarea ei
directă este strîns legată de ultima
n1are transgresiune a apelor marine,
care a avut loc în faza M ări i Negre
Noi (P. Coteţ, 1967).
Alţii
cerrioetători m1 d osebi t p
lit orailul dobrogean diferite os cil aţii ale
b
nive'luilui marin, dintre car sîn t, de r ~
ţinut , transgresiunea histriană, c.are a
început înad.n bea S 2'colu.lui I î.e.n. d e la
-2 m şi pîn ă la atingerea nivelului
actual (M. B 1 e a h u, 1963) ; transgresiunea neolitică (sincronă cu optimul
climatic post glaciar), regresiunea da cică
{post faza Marea N eagră Nou ă) şi
transgresiunea valahă (înălţarea eusta-6,00m
tică i storică), distinse de A. C. B a n u
:~i7:
. . ·.·. :·
.(1964).
.:·.::-:··.:.
Din.bre toate a cestea, cea mai im·::...:.·:~
-p oritantă pentru fo.rrrnarea deltei în an.. ...--··
„„.
s amblu a fost transgresiunea din tim···~·
. ·.· .„.: ·.
p ul Mării Negre N oi 5, care s-a resim.··-.....
...
...·..
ţit pe înt reig lit oralrul nostru şi de aceea o nUJmim transgresiunea dobro-

--

1

c

d -·

•••

P rezen;ţla a:oesteia în a mointe pîn ă
în Balta B ră.i:lei este dmrtedită die da-tele forajul ui des·cris de G. Murgoci
{191 2), unde este semnalată şi p rezenţa
unor car diacee (fig. 3).
r. )

Comu nic a r e I.G.G ., 4 II 1965,

-

ForajU'l de la B ădăl ani
G a ~aţ i
din lunca Dun ă rii (după
G . Murgoci) :
a - argilă n isipoasă (2,00-2,50 m ) ;
b - strate de argilă fără nisip cu

Fig.

geană .

·-

t

3.

Paludine,
Dreissensi a
polimorfa,
Unio, Cardii (rare ) ; c turbă ;

d -

pu bl icată

nisip argilos,

vînăt,

foarte fin .

schem atic în B io geografia Ro-

miiniei ( 1970) .

Aceasta este confundată d e E. L i t eanu ş i A. Pricăjan (1963) cu t ransgresiunea d in faza M area N ea gr ă Veche, care n-a ajuns pînă aici niciodată.
6)
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ln timp absolut, transgresiunea dobrogeană se situează în jur de
5-6000 de ani, adică în mijlocul „Optimului climatic" postglaciar.
începind din partea a doua a fazei Atlantice. Ea a atins + 5 m faţă de
nivelul marin actual şi este răspunzătoare de formarea tuturor golfurilor de pe latura estică a Dobrogei. inclusiv golful Tulcei ti în care·
s-a format delta (P. Coteţ, 1960) şi limanele litorale, fapt dovedit.
mai ales pentru limanul Techirghiol (P. Coteţ, 1966 a).
Transgresiunea dobrogeană corespunde în ansamblu cu trans-·
gresiunea flandriană din Marea Mediterană (mai precis cu faza a II-a).
Ea a acoperit o!·izonturile de turbă din deltă, situate la peste 12-13 m
adîncime, ce aparţin fazei Marea Neagră Veche (P. Coteţ. 1967).
După transgresiunea dobrogeană, cu mai multe oscjlaţii pozitive
şi negative locale (ultimile fiind confirmate de prezenţa unari orizonturi de turbă situate intre 0-13 m adîncime). a urmat faza de lagună
(laguna Tulcei, P. Coteţ, 1960). apoi faza de umplere a lagun<.>i cu
depozite de către Dunăre sub forma unui \ ast con de dejecţie. i Acesta.
a dus la transformarea ei într-o vastă cîmpie aluvio-lacustro-mlăşti
noas<I, pe care a avut loc despletirea în brate, divagarea albiilor acestora şi formarea întregului sector vestic cu aspect de deltă barată sau
de tip Vistula. Aceste p!·ocese au avut loc în toată faza subatlantkă,.
dn<l a 'început şi schiţarea deltei libere sau de înaintare, ce corespunde sectorului estic, fluvio-maritim.
In zona Razelm-Sinoe, transgresiunea dobrogeană corespunde sub
raport lito-stratigrafic complexului mijlociu (P. Coteţ, 1966).
Această transgresiune a avut o influenţă d<:>stul de mare în amonte
pe Dunăre, cu afluenţii ei din Cîmpia Română şi în Dobrogea Vestică
prin procesul de remuu, care a condiţionat formarea limanelor fluviatile.
Unele precizări cronologice mai de amănunt cu privire la for-marea Deltei Dună~·ii sînt foarte greu de făcut, iar încercările de pînă
acum sînt destul de meritorii (I. Petrescu, 1957, Zona
dev ă r s a r e a D u n ă r i i, 1963 ; A. C. B a n u, 1965, N. M. Popp„
1%3), dar fără o rezolvare completă.
In general, după cit se pare, delta fluviatilă era deja formată în
timpul lui Jlerodot (sec. V i.e.n.), fapt accentuat de N. M. Popp (1965~
sau mai precis, în zorii erei noastre barajul prin cordonul iniţial fiind
c.onstituit proba~il în acelaşi timp.
Delta fluvio-maritimă ca subunitate mai nouă este opera acţiunii
combinate a fluviului şi mării în timpuri istorice.
Pentru aceste precizări de ordin cronologic socotim că alături dedatele geologo-geomorfologice şi arheologice sînt absolut necesare şi
. • G)

năru.

Acest golf a fost numit ulterior de către N. M. Popp (1965), golful Du-

'> Vezi P. Coteţ (1960), Acest ipunct de vedere a fost adoptat şi de alţii ~
A. C. Banu (1965) pentru întreaga dinamică a braţelor Dunării si chiar de E. Li-·
teanu, A. Pricăjan (1963), pentru unele faze mai vechi din evoluţia delteL
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CORELAŢIA DEPOZITELOR DIN CIMPIA ROMANA, DELTA ŞI LITORAL (după P. Coteţ, 1968, comunicare I.G.G.)
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POST OL ACIAR (cca.
10.000 ani
î. e. n. (în
sens restrî11s)

CO,HPLEXUL GR!l'v'DURILOR ACTUALE, tip Chituc,
COMPEXUL MARII NEGRE A"Of, fin, nisipos,
fos,
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Glaciarul tîrziu-finiglaciar.

Mişcări

Litogeneza
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::::--O .-
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Ycrticalc

Litoral
marin

Transgresiv

Litoral

Transgresiv

/ Regiuni

şi

care apar

Săgeţile
indică
continuarea
transgresiunii Mării Negre Vechi
din glaciarul tîrziu în halocen

şi pră-

t
COMPLEXUL MARII NEGRE
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........QJ
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COMPLEXUL DE MALIUC (corespunzător comple- Pluviatil, limanic .Transgresiv
xul psamo-pelitic din schema E. Li te anu şi colec- şi lacustro-mlăştitivul) cu: Micromelania caspia Eichw; Micromelania nos
li neta Mii.. Monodacna pontica Eichw; Monodacna
Colorata Eichw ; Adacna fragilis Mii. : Adacna plicata

Deltă

relicta Mil. ; Didacna ponto-caspia Pavl.; Dreissena
polymorpha Pall. ; Dreissena rostriformis Desh ; Dreseena fluminalis Miill etc.

o
......
~

::..::
;i..

COMPLEXUL DE ISACCEA-PORT (corespunzător
inferioare a complexului psamo-pelitic din schema E. Liteanu şi colectivul), unde predomină fauna

Regresiv

Deltă şi

Transgresiv

Deltă

Regresiv

Deltă

Transgresiv

Deltă, Cîmpia Rom:'tnă (Bărăg:rn)

Fluviatil

Regresiv

Deltă

COMPLEXUL DE MILCOV-OLT cu: Camelus alutensis, Elepnas antiquus, antilope etc.

Fluviatil

Terasă

Cîmpia Română
V. Oltului

M.

Lacustru

Transgresiv

Cîmpia Românăreg. Burnaz

DONAU (Villa
COMPLEXUL DE FRATEŞTI, cu: Mastodon arfrnnehian inferior. venensis, Rhinoceros etruscus Elephas meridionalis etc.
mediu?

Fluviali!
emers

Regresiv

Cimpia Română,
reg. Burnaz

Wl"trm 1

:::i

:r.

părţii

dulcicolă fluviatilă

cu: Theodo.rus
Corbicula fluminalis Miill etc.

fluviatilis

Fluviatil şi
ral deltaic

lilo-

amonte

Pfeiff,
-

Riss-Wt1rm

COMPLEXUL DE CARDON (pachetul de nisipuri cu

Riss

z

COMPLEXUL DE SULINA (corespunzător părţii su- Litoral
perioare din complexul p!>amitic mediu al schemei E.
Liteanu şi colectivul. echiv<ilent cu transgresiunea Karangat) cu Tapes caleerti Ne1l"t„ Scrobularia plana da
Costa, Cardida sp., Cardium Pdule etc.

intercalaţii

de pietrisuri mărunte şi argile din complexul mediu al schemei E. L i te an u şi colectivul) cu

;:.:)

,....
V
,....

:r.
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......

I ..c
:...

Mindel-Riss

:::i

(Paleoeuxin)

......

:::l
~

I

taie)

Corbicula fluminalis Miill., Dreissena polymorpha Pall,
Theodoxus fluviatilis L„ Valt'ata piscinalis Miill„ Limnaea stagnalis L., Melanopsis esperi Fer„ Unio tu midus L., Sphaerium riricola Lam .. etc.

::J

r.::

şi lacustro-mlăştinos (de!-

Fluviatil

~

'I

COMPLEXUL DE BARBOSI-MOSTISTEA (Strate de
Babele-Barboşi, după

N. M a c a r o v i c i) echivalent
cu complexul psamitic inferior din schema E. Li te anu şi colectivul), cu Didacna pontocaspia 'Pavl. ;
Didacna fluminalis Miill. ; Dressena polymorpha Pall. ;
Limnaea stagnalis L„ Theodoxus fluviatilis L., ViviI parus diluvianus Kunt/1., Sphaerium rivicola Lam.;
Elepnas trogontherii Pohl. etc.

Litoral marin
fluvio-lacustru

şi

.j.

.j.

I

I

Mindel
(Cea uda)

COMPLEXUL DE CEATAL (complexul psefitic co-

stadiului Ceau da, după E. Liteanu şi
colectivul) cu: Corbicula fluminalis Miill„ Dreissena
polymorpha Pall. ; Theodoxus fluviatilis L„ Vivipa1·us
respunzător

Săgeţile
indică
începerea
transgresiunii
paleoeuxinice
încă din faza Mindel

diluvianus Kunth.; Val vata piscinalis Mii.li.; Lithoglyphus naticoides · Pfeiff, Bythinia tentaculata L.:
Melanopsis esperi Fer„ Unio pictorum L. etc.
Giinz-Mindel

(Cromerian Fl

:::::

o

......

o::
~

....

z
......

deltă

Giinz

(Apşeron-

Calabrian)

COMPLEXUL DE UZU NU, cu:
Hoernes .

Unio

Stury

Prezenţa resturilor de Elepnas primigenius semnalată de G. Murgoci în
(1911-191-l) trebuie considerată ca fiind rezultatul transportului Dunării şi

nu in situ.

dellaic.

In Oltenia acest complex
corespunde cu depozitele de
pietrişuri,
nisipuri şi argile
de la Bugiuleşti, în care a
fost descrisă o importantă asociaţie faunistică de mamifere.

Tot a1c1 m deltă, în nisipurile din cîmpul Letea, Gr. Antipa a colectat diferite resturi de Cervus elaphus Lin ne, lamele şi jumătăţi de lamele de Elephas primigenius, cu evidente urme de rulare (C. Ba r a t, 1970).

~ercetări

întregul ui

toponimice 8, precum ş i o analiză mai amănunţită a evolu ţiei-
ţăr m ve tic al Mării N egre.

B . Delta

şi

dezvoltarea ei în

spaţiu .

Analizată în spaţiu, Delta D unării e te rezultatul juxtapunerii a
t rei mari sectoare tran versale. diferite din punct d vedere ge neti c
şi cronologic : sectorul vestic cu caracter dominant fluvio-limnic (delta
ba rată ) , sectorul estic, fluvio -maritim (delta liberă),
eparate într ele·
p r in latura de ve t a cordoanelor maritim şi sectorul predeltaic au
submarin.
Aceste trei sectoa re diferite în s p aţiu exprimă î n ac laşi timp·
şi vîrsta diferită a lor, incepînd de la vc t la e t.

11t
1

1-1~1~ i c::DJF--i
2

4

5

6

difluenţe :
a - difluenţe digitiforme pe bra ţele principa le (A - Ceatalul Chili ei ; B - Ceatalul Sf. Gheorghe) ; b difluenţe fusiforme în depresiunea Babina-Merhei ;
c - idem, în depresiunea Pardinei ; 1 - acumulări intense ; 2 .....:.. direcţia braţelor
p rinc ipale ramificate ; 3 - bariere mai înalte (grinduri, cordoane) ; 4 - o troave
d e ordin ul I pe braţul Chilia ; 5 idem, de ordinul II, III ; 6 diferite

Fig. 4. Tipuri de

braţe

părăsite.

1. S ectorul vestic ste cel mai vechi şi mai complex clin pun ct
de vedere genetic, ţinînd seama de elementele componente : braţe principale şi secundare, b raţe părăsite, ostroave şi depresiuni interioare
deltaice şi excluzînd cordonul iniţial care a barat golful Tulcei.
a. Sistem ele de bra ţe şi ostroave. Cele două tipuri principale de
despletiri în ibraţe ale Dun ării în cuprinsul deltei fluviatile sînt difluenţa .
cu răsfirare divergentă (di gitiformă ) şi difluenţa fu s iformă sau despletirea propriu-zi să (fig. 4).
Sistemul bra ţelor principale Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe, s-a
format p rin diflu e nţ ă digitiformă , succesivă, la început numai în două
r amuri mari Chilia şi Tulcea (care s-a produs la furca sau Ceatalul
Chiliei (fig. 4, a , A) , ultimul braţ efectuînd a doua difluenţă digitiformă
p rin care s-au format ş i b raţele Sulina ş i Sf. Gheorghe, la p u nctul"
Ceatalul Sf. Gheorghe (fig. 4, a, B) . Acest sistem de braţe principale
8 Cu acestea se ocupă în prezent C. Ş tefănescu ·de la I.G .G . Vezi teza de
d oc>borat (rezumat) : Toponimia din regiunea gurilor Du nării şi contribuţia ei la
problema reconstituirii evoluţiei acestui terito r iu, Craiova, 1970.
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·separa m cuprinsul deltei cele două macroostroave (primul între braţul
Chilia şi Tulcea-Sulina şi al doilea, între Sulina şi Sf. Gheorghe),
la care se adaugă un altul mai la sud, ce completează marile compartimente ale deltei (\·. fig. 1).
Bifurcarea iniţială a Dunării şi formarea braţelor amintite trebuie
pusă în legătură în primul rînd cu aluvionarea mai intensă din zona
Tulcei, cu prezenţa conului de dejecţie la depunerea lui în golful Tulcei
(P. Coteţ, 1!ltiO) şi cu pendularea acestor braţe pe propriile aluviuni
(I. Petresct!, 1957).
1n afară de braţele principale amintite, în cuprinsul deltei au
fost descifrate numeroase gîrlc, sahalc sau canale naturale, foste braţe
ale Dunării, cum sînt : Pardina, Şontea, Păpădia, Matiţa, Rusca,
Litcov etc. (fig. 5).
Sistemul de braţe secundare s-a format prin aluvionarea intensă
din patul albiilor celor trei brate principale (ca ostroave submerse şi
apoi emerse), cu aspect fusiform, aşa cum se observă în special pe
braţul Chilia (\'. fig. 4 b, c) sau chiar prin îmbinarea difluenţei fusiforme cu cea digitiformă (v. fig. 4).
1n legătură cu aspectul morfchid!·ografic al albiei diferitelor brate
ale Dunării trebuie remarcată meandrarea acestora, de diverse tipuri
(fig. 6).
Dintre cele trei brate principale, Sf. Gheorghe se remarcă printr-o
meandrarc mai acce:1tuată, Sulina printr-o direcţie mai scurtă spre
mare, iar Chilia prir.. sistemul de braţe fusiforme de tipul deltelor
sL'c11ndare interioare, semnalate pentru prima dată de I. Atanasiu (1940).
Acestea se pot explica astăzi prin co!:diţiile locale morfologice
(pren'nţa unor depresiuni intergrinduri şi intercordoane transversale pe
hratul Chilia), prin procesul de remuu (cauzat de barierele tran~
Yersalc), prin debitul solid mai bogat, prin ridicarea fundului depresiunilor interioare, ca m·mare a unei colmatări mineralo-orga'1ice mai
intense etc.
La sistemul de brate şi gî!'le natt!rale (sahale) din deltă trebuie
adăugate numeroasele canale antropice, care contribuie şi ele la extinderea dinamicii apelor curgătoare, ca şi la o fragmentare mai pronun\ată a grindurilor şi a ostroavelor de diferite ordine.
b. Sistemele de grinduri şi depresiuni deltaice.
Grindurile reprezintă formele de relief pozitive cele mai importante din cuprinsul deltei fluviatile, ca şi depresiunile, de care sînt
strins legate din punct de vedere genetic.
în sectorul vestic al deltei sînt predominante grindurile fluviatile
prealbiale, cu excepţia celei mai mari părţi din grindurile Stipoc şi
Chilia, care reprezintă martori continentali de natură loessoidă şi care
au cele mai pronunţate înălţimi. La acestea se adaugă grindurile antropice ce însoţesc canalele sau diferitele porţiuni rectificate ale braţelor
principale, gîrlelor etc.
Grindurile fluviatile şi antropice reprezintă şuviţe înguste de
relief pozitiv, cu înălţime redusă (0,50-3 m), un fel de diguri care
26

<: anali ze a ză

în braţe, gîrle etc. pe direc ţiile
acestora. Suprafaţa totală a lor d epinde de nivelul apelor Dun ă rii,
e a fiind la nivelul apelor sc ăz ut e de 258 km2 în întreaga d eltă
(A C. Banu, 1965).
La nivelul apelor crescut e sau medii, acestea t rec în star e submersă t otal ă sau parţial ă .
scurgerea apelor
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5. Sistemele d e
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braţ e

12 K<Tl

pr incip a le
de

ş i secundare
difluenţă :

şi

forma r ea lor pri n procesul

:1 - cadrul învecinat continental ; ::!. - porţiuni în alte (gri nduri, cordoan e), car e
.a u influenţat despletiJrea şi orientarea b r aţe lor Dun ări i ; 3 - po rţ iuni joase cu
:num eroase lacuri, care a u influ e nţat despletirea şi orientarea br a ţ elor Dun ăr ii ;
4 - braţe principale ; 5 - braţ e secundare (a - desprinse din braţul Chili a ) ;
b - idem, din braţul Sulina : c idem. din br a ţul Sf. Gheor ghe) ; 6 - limita
rlintre sectorul fl uviatil şi cel fluvio-ma r itim, care constituie o imp orta nt ă linie
de remuu pentru delta fluviatilă.
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Grin durile fluviatile sînt r zultate din acumularea succesiva a:
d epozitelor argilo-ni ipoa e pe erticală ,i orizontală datorită apelor în
timpul revărsărilor, ca ,i în bălţile I alomiţei şi Brăilei au în lunca
din amont .
Profilul trans rsal asimetric mai înclinat spre albia braţelor sau
girlelor, lă imea variabilc'i (d la cî i\'a metri la zeci au sute d metri}
şi inălţim a redu ă constituie alt
carnet ri tici morfologice ale grin
durilor.
Grindurile flu ·ia ile pre3llJial (cu a pectul lor de diguri naturale·
îngu t cc în oţe c loc.le bratele .,i gîrlel deltei) coP..diţionează priDJ
altitudinea lor apariţia depre it1:1ilor în paţiile dintre el

Fig. . Tipuri de meandre :
a - meandre duble pe bratul Chllia (c.c. - Czatalul Chiliei) ; b lobat pe bratul Sf. Gh orghe ; c meandre strinse cu o buclă
d - me3ndre unghiulare pe braţul Sulina.

meandrt.11
;

părăsită

Cele mai exlin c g•·induri prcalbiale apar în zo nele de difluenţă:
din vîrful d ltei, în om· xitatea me~mclr lor, în udul grindului Stipoc„
p c latura de t a grindului hilia etc.
ist mul clepr siunilor inl rioare ocupă porţiunile mai joas , cona\·c dintre grinduri şi le înt ele mai multe ordine în ra port cu sist mul de brate, gîrlc şi canal actuale (d cpre ·iuni sau subdepr iuni ;.
macro, mezo au microdeprc iuni ).
uprafaţa totală oeupată de ace t
clepr iuni din întreaga deltă
este de 3660 km 2 clin cei 4340 km 2 , cît repr zintă totalul acesteia.
Aşa cum
-a .arătat geneza ace lor depre iuni e te strîns legată
de barier le grindurilor marginale, iar stadiul lor de evo luţie, de la
depresiuni lacustr de tip ghiol sau jep e, la cele mlăştinoase au uscate
depinde de înălţimea grindurilor, de pozitia lor faţă de bratele, gîrlele·
ş i canalele deltei de valoarea în hidrograde a nivelului apelor revăr 
sat
de colmatarea minerală ş i organică a fundului lor, d e acţiunea
vîntului de oscilaţiile de ni el ale a pelor marin , de p rocesele locale
de remuu din lungul braţ elor D m ării te.
Tipul p redomi nant de dep resiune interioară e t cel mlăşti nos
care înconjoară p orţiunile cele mai coborîL, ocu pate de lacuri. !ni..
ansamblu , ele formează depresiuni la custro - ml ăşti no a se (deltaice).
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Cele patru mari depresiuni deltaice din cu prinsul sectorului fluviatil sînt : depresiunea Pardinei, depresiunea Sireasa-Matiţa, depre..siunea Rusca-Gorgov a '?i depresiun ea Cerneţ-Erenciuc (fig. 7).
Depresiunea Pardina este cea mai bin conturată, fiind mărginită
Ja sud şi est de grindurile flu vio-loessoide Stipoc ş i Chilia. Ea e carac;;terizează prin numeroase lacuri „ 1 gîrl
paralele într ele şi cu orien-

s.

I-

1.·.·.·.·1
12
b
c

a

O

3

6

9

1'2 11. m

:::Pig. 7. Marile zone depresionare ale deltei cu grinduri le şi cordoanele m arginale :
1 - relieful pozitiv : a - grinduri fluviatile (cu ha u ră oblică grind uri con-tinentale) ; b - cordoane marine : 2 - relieful negativ - depresiuni deltaice :
. a - lacuri principale ; b - p or ţiuni s ub O m m ari n (d up ă C. B r ă te s cu) ;
c - restu11 \depresiunilor ; 3 limitel e d epre iunilor deltaice ; a în delta
fluviatilă; b în d elta fluvio-m ar i ti m ă; 4 limita de sud-vest a deltei.
A - depresiunea Pardinei ; B - depre iunea Si reasa -F ort una-M ati ţ a; C - depresiunea Gorgovei ; D - depresiunea Erenciuc-Cern et ; E - depre iunea Sulinei ;
F depresiunile Lejaiu-Z ătoa ne; G depre iunea S fiştofca -Vîlcov.

tare vest- est. Dintre lacuri cel mai mare este Tatanir, iar dintre gîrle,
Pardina. Porţiunea cu cele mai multe lacuri se află în vest, iar cea
mlăştinoasă în est, fapt ce se explică prin p reze nţa unor suprafeţe
-mai întinse cu nivelul su b O m marin aici.
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Depresiunea Sireasa-Fortuna-Matiţa este cea mai întinsă şi cu
cele mai multe lacuri din întreaga deltă, mai ales în partea de est
(unde se află lacurile Trei Iezere, Bogdaproste, Babina şi Merheiu) şi
este situată aprcape în întregime sub nivelul de O m marin. Alte lacuri
mari sînt Fortuna, în partea centrală, apoi lacurile Tătaru de Sus,
Meşter etc. în vest, toate situate pe o suprafaţă cu altitudine generală
la peste O m.
Depresiunea Rusca-Gorgova, mai uscată în vest şi cu mai multe
lacuri în est (Gorgova, Obretin şi Isacova). unde se află cea mai.
întinsă suprafaţă sub O m marin.
Depresiunea Cerneţ-Erenciuc (Calinova) este axată pe porţiunea
cea mai meandrată a b::-aţului Sf. Gheorghe şi se caracterizează prin
predominarea mla"?tinilor. Porţiunea sub O m marin este foarte redusă aici.
Privite în ansamblu, depresiunile deltaice din sectorul fluviatil
prezintă o evoluţie mai înaintată în vest, datorită colmată!"ii mai avansate aici şi mai reduse în est, fapt ce se poate vedea din numărul şi:
întinderea mai mare a lacurilor. Fapt explicabil nu numai prin suprafeţele întinse cu valori sub O m marin, ci şi prin procesul de remuu
de pe braţele Dunării generat de influenţa cordoanelor marine Letea
şi Caraorman.
ln concluzie, sectorul vestic al deltei se impune prin caracter11l"
lui longitudinal, divergent, generat de cele trei braţe principale aleDunării cu ostroavele dintre ele, prin predominarea depozitelor argilo-·
nisipoase şi miloase, ca şi prin morfoclinamica condiţionată de Dunăre.
2. Sectorul estic (fluvio-marin) este mai nou şi el prezintă morfologie diferită, în care pe primul plan stau sistemele de cordoane mariHe(simple sau compuse), depresiunile dintre acestea şi apoi braţele Dunării,.
a căror acţiune se desfăşoară pe fondul creat de mare.
a. Sistemul de cordoane marine este foarte complex şi el cuprinde·
fie cordoane izolate (simple) şi cordoane asociate (complexe) sau cîmpurile marine, cum foarte bine le-a denumit H. Grumăzescu (1963).
Cordoanele marine, geneză şi evoluţie. Cordoanele marine sînt
foarte variate ca aspect, dimensiuni şi orientare, dar unitare ca geneză.
Ca forme simple toate fac parte din categoria celor libere, de tipul
coaselor, generate de curenţii litorali, care au depus progresiv nisipurile
prin înaintare în apele marine, constituind astfel diguri naturale, care
au barat golfurile de pe latura dobrogeană a mării (în special golfurile·
Tulcei şi Razelmului).
Co1xionul marin iniţial, care a barat golful Tulcei şi în care s-a
format delta fluviatilă, se întindea de la nord de Vîlcov şi pînă în
apropiere de capul Dunavăţ. Acesta era îngust şi avea forma de coasă
cu vîrful spre mare.
Sub influenţa celor trei brate ale Dunării, acesta a fost fragmentat:
prin portiţele de la Periprava şi Ceamurlia în trei porţiuni principale„
cunoscute sub denumirea de cordoanele Jibrieni, Letea şi Caraorman„
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care prin adausul de cordoane aderente au căpătat o formă de evantai
mai accentuat şi s-au extins mult. devenind astfel adevărate drnpuri
de nisipuri marine.
Al treilea cîmp Qiare de cordoane litorale este Ivancea-Sărc'iturilc,
mai izolat, situat în colţul dintre mare şi braţul Sf. Gheorghe, cu oriL'ntare inversă (NE-SV), în raport cu cele precedente, (cu direcţie NV-SE).
Dezvoltarea succesivă a deltei fluvio-maritime s-a făcut în raport
cu acţiunea combinată marino-fluviatilă la gura diferitelor braţe ale
Dunării prin formarea unor delte secundare.
Prima deltă secundară a fost ele tip Tibru şi ea s-a format la
gura braţului Sf. Gheorghe, în zona Ivancca prin cordoanele Serec
(legat de cîmpul Caraorman) şi Crasnicol, unite în unghi la norei ele
localitatea Ivancea Nouă.
A doua deltă secundară tot de tip Tibru s-a format la gura
braţului Sulina, la vest de localitatea Sulina, rezultată din unirea
unghiulară a cordoanelor Pocora şi Serniraci (din norei), r.u Busurca
şi Roşu (din sud).
In continuare la gura acestui braţ s-a dezvoltat cea mai m1rc
deltă secundară de acelaşi tip, prin unirea convergentă a cordoanelor
marine din cîmpurile Letea şi Ivancea-Sărăturile în zona predeltaică
actuală, aşa după cum a presupus G. V â 1 sa n (1935), dar la o scară
mai redusă.
Aceasta reprezintă deci a treia deltă secundară de tip Tibru. dai·
care a fost retezată ulterior de apele ma!'ine în dreptul băii Musma
şi la nord NE de localitatea Sf. Gheorghe, unde au creat apoi un lung
cordon litoral paralel cu ţărmul actual, limitînd astfel spre est clepresiunea deltaică Sulina (fig. 8).
La sud de braţul Sf. Gheorghe, cordonul Crasnicol a fost prelungit prin cordonul Perişor-Dranov şi apoi prin cordonul Lupilor, care
a închis golful Razelm, Goloviţa şi Zmeica. în continuare, în acest
colţ de sud-est al deltei (între cordonul Perişor şi braţul Sf. Gheorghe)
s-au format o serie de alte cordoane mei.rine de un tip ap:;\rte, tot arcuite,
dar cu convexitatea spre SE, cum sînt Palade, Vasile şi Mocirla, care au
închis depresiunea Zătoane.
Intr-o fază mai nouă de evoluţie, după consolidarea depresiunilor
Sulina şi Lejaiu-Zătoane a urmat acţiunea directă a braţelor Dunării
asupra mării prin formarea deltelor secundare nctuale la gura braţului
Chilia (deltă de tip Mississippi). la gura braţului Sulina (de tip Tibru)
şi la gura braţului Sf. Gheorghe (de tip Vistula), cu ostroave longitudinale şi bare transversale, deltă cu formă de pîlnie.
Cea mai caracteristică şi mai întinsă, cu o evoluţie mai rapidă.
ce se poate urmări precis în timp pentru faza 1830-1960, a fost delta
secundară a Chiliei. Deşi mai întîrziată ca evoluţie în raport cu litoralul
Mării Negre (sub influenţa barierelor transversale şi a lacurilor locale
care au ocupat depresiunile Pardinei şi a Merheiului), aceasta reprezintă astăzi cea mai activă parte a Deltei Dunării.
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Fig. 8. Formarea deltelor de tip Tibru cu fazele I, II şi III :
re turi din cordonul iniţial ; 3 - extinderea cordoanelor
de cele trei braţe ale Dunării ; 4 - braţele Dunării ;
'5 Sulina la est de actuala gură de văr are ; 6 - direcţia
:principalelor cord ane în fazele I, II , III ale deltelor unghiulare (tip Tibru) ;
7 - cordoane arcuite la sud de Sf. Gheorghe.
1 -pe

ţărmul actual ; 2 mă ura aportului adu
prelung irea braţului

Cîmpul Letea constituie cea mai vastă asociatie de cordoane litof'ale din deltă şi care separă trei depresiuni : Matita în vest, Vîlcov în
.est şi Sulina în sud.
Dezvoltat pe o fîşie masivă între Periprava şi Cardon, cîmpul
Letea se resfiră ca degetele la sud de localitatea Letea şi la est de
.cordonul Răducului, pînă în apropiere de braţul Sulina, unde trec în
cuprinsul depresiunii cu acelaşi nume.
Uşor vălurit şi cu relief mai uniform, în p:irtea de nord şi centrală, cîmpul Letea reprezintă în sud o asoci:iţie de cordoane izolate
şi depresiuni longitudinale orientate de la NV spre SE. Vălurirea reliefului este mai accentuată în partea de nord şi centrală de către nisipul
dunelor mobile, fixate şi semifixate ceea ce îi conferă, astăzi, un caracter
mixt marino-eolian.
Cimpul Caraorman prezintă acelaşi aspecte de relief, dar pe o
·suprafaţă mai redusă ca intindere, cu o poziţie mai interioară (lipsa
.de legătură cu litoralul Mării Negre), dar cu acelaşi caracter mixt
marino-eolian, rezultat al suprapunerii celor două sisteme de modelare.
Cîmpul Ivancea-Sărăturile !J p!·ezintă aceleaşi trăsături genetice
.actuale marino-eoliene.
Din cele expuse s-a putut vedea rolul pe care l-au avut cordoanele
litorale (cu direcţia lor transversală şi diagonală) în bar3rea succesivă
;a braţelor Dunării şi mai ales la formarea clep!·esiunilor interioare din
sectorul estic.
b. Sistemul de depresiuni interioare şi geneza lor.
In sectorul estic, spre deosebire de cel vestic, rolul cel mai important în formarea depresiunilor interioare a revenit cordoanelor
marine vechi şi actuale, care prin relieful lor mai înalt au delimitat
-porţiunile mai joase, jmprimîndu-le caracterul iniţial de forme negative.
Braţele, gîrlele şi canalele Dunării au contribuit şi ele prin grin-durile fluviatile la împărţirea acestora în subunităţii mai mici.
Depresiunea Sulinei rep!'ezintă cea mai mare subunitate a sectorului estic, fiind drenată spre mare de braţul cu acelaşi nume şi de
;gîrla Împuţita. Suprapusă unei vaste suprafeţe cu nivelul sub O m
marin, aceasta este străbătută de rare cordoane litorale. diferite ca
direcţie (NV-SE, în nord şi NE-SV, în sud) şi se caracterizează prin
:predominarea caracterului mlăştinos, care devine mixt. lacustro-mlăştinos în partea de sud, unde apar lacurile Puiu, Puiuleţ, Roşu, Roşuleţ
n Pe acest oîmp Şt. Airinei A. Pricăjan (1965) au sernnalal în nisipurile
marine bogate minerale grele de magnetit, titanit, zirconiu, rutil etc.
Pentru explicarea provenienţei acestor minerale grele, autorii cit3ti sustin
1:2za că teritoriul deltei a constituit la sfirşitul pliocenului sau la începutul cuaternarului (stadiul Ciaudin) un paJeoţărm format din şisturi cristaline puternic
:mineralizate, teză care nu pare a fi verosimilii.
Mai logică ni se pare explicaţia că sursa de provenienţă a acestor minerale
grele o constituie Dobrogea actuală prin transportul Dunării. Cea mai bunii do·vadă în acest sens o constituie conţinutul mineralogic identic 31 nisipurilor apţiene
·Clin Dobrogea de Sud, a căror sursă este legată de Dobrogea de Nord (M. Chiriac
- Studiu petrografic al apţianului din Dobrogea. An. Corn. geol., vol. XXX, 1960).
:3 -
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Lumina, care stau sub influenţa directă a mării, avînd caracterul
unor limane (P. G î ş te s cu - C. Stă n ce s cu, 1964).
Depresiunile Lejaiu-Zătoane ocupă colţul cel mai sud-estic al
deltei, unde predomină caracterul mlăştinos, suprapus pe fondul unei
largi suprafeţe cu nivelul sub O m marin, dar străbătută longitudinal
de numeroase cordoane şi lacuri de formă arcuită şi paralelă cu ţărmul
actual (fig. 7).
Dintre cordoanele marine cele mai principale se pot cita : Palade.
Călugărilor şi Vasile, iar dintre lacuri (unele numite gîrle sau sahale)
amintim : Lejaiu, Zătonul Vechi, Zătonul Nou, Pursuc.
Geneza cordoanelor marine de aici, care se impun prin forma
lor convexă spre litoral, ca şi a lacurilor, este asemănătoare bareloide tipul Sahalin.
Limita spre nord-vest a depresiunii Lejaiu o constituie cordonul
Crasnicol-Dranov-Perişor.
Depresiunea Sfiştofca-Vîlcov

constituie porţiunea din nord-estul
cîmpului Letea şi care se suprapune deltei actuale a braţului Chilia,
ce trece şi pe teritoriul U.R.S.S. (fig. 7).
c. Sistemul de grinduri flui:iatile este dezvoltat cu precădere în
lungul braţelor Sf. Gheorghe şi Sulina ca şuviţe înguste, care limitează
spre NE depresiunea Lejaiu sau împart depresiunea Sulinei în două
subunităţi : Uăducu-Torba Goală şi Puiu-Hoşu.
ln concluzie, sectorul estic se impune prin predominarea caracterului litologic nisipos, prin poziţia lonqitudinală şi paralelă cu litoralul
actual, clar transversală, in raport cu braţele Dunării, de unde geneza
şi morfodina mica actuală mixtă, marino-fluviatilă.
C. Zo11a predeltairă litorală reprezintă fîşia submarină a cărei
dinamică (valuri, curenţi, salinitate, sedimente) are influenţă directă
asupra braţelor Dunării la construirea deltei. Aceasta este dominată în
apropierea ţărmului de acumularea faciesului nisipos pînă la 25 m şi
a celui mytiloid, pînă la 60 m adîncime, ca şi de prezenţa curentului
longitudinal şi a celor circulari locali.
III. MORFODINAMICA ACTUALA A DELTEI
Alături de cele expuse c·u privire la morfohidrografia, geneza şi
c·L:!10logia Deltei Dunării socotim că este necesar să expunem pe scurt
trăsăturile de bază ale morfodinamicii actuale, problemă care interesează în mod deosebit hturn aplicativă, economică a acestei regiuni
a ţării noastre.
De acestea s-au ocupat pînă în prezent o serie de cercetători ai
deltei, între care cităm pe : Gh. Mirică (1956), A. C. Banu (1963),
1-I. Orumăzescu (1963), N. M. Popp (1963) şi alţii, care au ia.dus contribuţii importante în această direcţie.
Dintre aceştia, A C. Banu (1961, 1963) a accentuat mai mult
asupra proceselor generale, mişrările verticale, eustatice şi de subsidenţă, iar H. G r u m ă z e s c u
(1963) asupra celor locale, rnorfohi dro-biologice.
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A. Procesele generale care influenţează ÎP..treaga marfo-dinamică
a deltei sînt : mi$carea eustatică pozitiva cu caracter secular şi mişcarea

de

subsidenţă.

1. IV/işcarea eustatică pozitivă se resimte direct asupra lit0ralului
actual (cu rol de regulator-tampon) prin diferite acţiuni : abradarea
porţiunilor dintre deltele secundare de braţ, ridicarea nivelului de bază
al braţelor Dunării (ca urmare are loc reducerea pantei de scurgere.
depunerea aluviunilor, formarea deltelor de braţ etc.) şi pătrunderea
apelor mării în depresitmile sectorului fluvio-maritim (pe distanţele
de 8-12 km şi cu o viteză de 0,30 m/sec, după G h. Miri că, 1D5G},
unde la gura gurilor de rupere a cordonului litoral, cu concursul vîntului din est, iau naştere mici delte interioare de revărsarf>
(H. Grurnăzescu, 1963).
Valoarea cantitativă a acestei mişcări a fost apreciată la 20 cm
pe secol (V. Cot o v u, 1958 ; A. C. Banu, 1961) şi la 35 cm în
ultimele decenii (G h. Miri că, 1956).
ln mod indirect, influenţa mişcării eustatice pozitive se resimte
în întreaga deltă prin procese intense de acumulare minerală atît în
lungul braţelor, gîrlelor şi canalelor, cît şi în cuprinsul depresiunilor
interioare, a lacurilor etc.
2. Mişcarea de subsidenţă are caracter general, dar şi local, fiind
generată de jocul pe verticală a sistemului de falii ce mărginesc structura
de grabene a fundamentului, pe linii est-vest, cum este, de exemplu,
faliia Tulcea-Murighiol, unde şi seismicitatea este mai accentuată.
După datele lui A. Jivago (1952), valoarea mişcării de subsidenţă
din Delta Dunării este de 1-2 mm pe an.
B. Procesele locale sînt mult mai variate şi ele se dezvoltă pe
fondul celor geDerale amintite, dar avînd amprenta specifică sistemului de modelare căruia îi aparţin.
lată pe scurt trăsăturile principale ale morfodinamicii actuale,
Î!1cepînd din zona litorală predelta.ică şi pînă în delta fluviatilă.
1. Zona litorală prcdeUaică este dominată de dinamica curen\ilor
litorali, de transportul nisipurilor în lungul ţărmului, de formarea
cordoanelor submerse de tipul barelor cu profil transversal asimetric,
aşa cum a remarcat
H. G rum ă z e s cu (1963) şi c::ire la gura
braţului Sf. Gheorghe, unde sînt emerse, au caracter de insule (insula
Sahalin).
2. Litoralul actual este şi el dominat de două procese principale
- unul de retragere prin abraziune (în baia Musura, între braţul Sulina şi cîmpul Sărăturile, apoi la sud de delta braţului Sf. Gheorghe)
şi altul de înaintare prin acumulările fluviatile şi formarea deltelor secundare de braţ, în raport cu debitul solid transportat pe Dunăre
(Chilia circa 650/o, Sf. Gheorghe, 250/0 şi Sulina, lQO/o) şi cu condiţiile
hidrodinamice locale.
Cea mai mare cantitate de aluviuni transportată pe Dunăre în Marea Neagră a fost atinsă în anul 1912, înglobînd 179 OOO OOO tone/an, iar
în medie 75 528 OOO t/an (în perioada 1895-1906 şi 1907-Hl22).
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Acumuiarea şi abraziunea efectuate de curenţii litorali şi valuri
sint strins legate de direcţia vinturilor predominante, care le imprimă
un caracter sezonier.
Astfel, „în epocile de primăvară şi vară, cind debitele Dunării sint
foarte mari, iar vînturile bat mai mult dinspre sud, curentul este împins mai în larg, iar viteza lui este micşorată de vînturi. Epoca aceasta
este deci defa,·orabilă eroziunilor coastei ~i favorabilă colmatărilor in
zona gurilor. In epoca de toamnă şi iarnă, cind debitele scad şi vinturile dinspre nord, nord-est sînt foarte puternice, curentul este impins
spre coastă, viteza lui sporită şi deci procesul de eroziune favorizat" (Gh.
l\l ir ic ci, 1956, p. 12).
Abraziunea cea mai puternică s-a produs în porţiunea dintre braţul
Sulina şi Sf. Gheorghe (mai ales în zona gîrlei Impuţita). unde în intervalul 1!110-1953. marea a înaintat cu circa 1 iOO m. adică în medie cu
circa 40 m/an. după Gh. l\!iricii (1956).
Acumularea, ca rezultat al îmbinării factorilor de transport fluvial
(cea mai mare cantitate aparţinînd lunilor martie-iulie, în raport cu cea
din lunile august-februarie cî11d ea este de trei ori mai redusă). curenţi
litorali, salinitate, vînturi şi lipsă de maree, este predominantă la gurile bratelor.
Cea mai puternic;} acumulare arc lor în Delta Chiliei, care intre
anii 1930-1934. după acelaşi autor, a crescut cu 20 OOO ha.
Delta Chiliei, de tip digitat sau Mississippi, se caracterizează prin
despletirea în numeroase brate secundare, de diferite ordine, care înaintează din~rgent în mare închizind între ele diferite ostroave (fig. 9, a).
Această deltă se remarcă printr-o înaintare foarte rapidă (circa 12 km
în perioada 1830-1934 sau 100 rn pe an).
Delta Sulinei. de tip Tibru, este cea mai mică şi are pe cele două
laturi marginale cordoane ascuţite, convergente în lungul curentului de
apă al braţului, care înaintează în mare direct fără să se despletească
(fig. 9, b).
Delta braţului Sf. Gheorghe, mai întinsă <lecit a Sulinei, reprezintă
în mic delta fluviatilă a Dunării, o deltă barată de tip Vistula, barajul
fiind constituit de insula Sahalin, iar golful de la gura braţului este în
curs de umplere prin înaintarea divergentă a braţelor secundare şi formarea ostroavelor (fi~. 9, c).
3. Delta fluvio-maritimă prezintă o morfodinamică destul de complexă, rezultată din acţiunea directă a apelor marine, care se revarsă
peste cordonul litoral îngust în timpul furtunilor, ca şi cele fluviatile
în timpul proceselor de remuu şi a viiturilor, condiţionînd inundaţii
mari, ce menţin şi extind procesele lacustro-mlăştinoase din interiorul ei.
In timpul apelor scăzute, pe braţele Sulina şi Sf. Gheorghe se
menţine transportul linear, cu un important aport de ape din depresiunile interioare.
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în depresiuni, predominante sînt procesele de acumulare lacustromlăştinoase, iar pe cîmpurile nisi poase, procesele eoli ene de
acumulare, descrise amănunti·t în L tea
şi Caraorman de către H. Grumăzescu
(1963).
Relieful eolian d in deltă este cel
mai caracteristic din întreaga ţară ş i
el constituie o adevărată şcoală pentr u
descifrarea mecanismului formării dunelor de la noi. Aici putem vorbi cu
adevărat de procesul de dunificare, d
acoperire a unor suprafeţe n t ede cu
nisipuri u cate, spulbera.te ş i acumulate local, ca şi de stabilirea diferitelor
faze d e evoluţi e ale lui.
Cîrnpul ărăturile - procesul ele
dunificare, tipuri de dune. Ca şi în celelalte cîmpuri întinse, relieful eolian
se suprapune celui d e cordoane litorale juxtapuse sub formă de evantai.
Dinamica eoliană este d eterminată de
vînturile zilnice, puternice , i dese din
direcţia NE.
Observ aţiile ce u rmează se referă
la partea sudică, situată între farul de
la Sf. Gheorghe, litoral şi braţul cu
acelaşi nume, unde din punct de vedere genetic se pot desprinde trei fel uri
de zone eoliene : litorală de acumulare
eoliană sau externă ; de d eflaţie sau
de mijloc, inter ioară de acumulare
eoliană şi mixtă (fig. 10).
Zona litorală de acumulare eoliană este o fîşie lată .de 150- 200 m caracterizată prin dun turtite, fixate , cu
înălţime de 1-1,50 m , juxtapuse şi
suprapuse , din care se ridică dune mai
mari, de 3-4 m, mobile, de tip barcane, situate în dreptul cabanelor pescă 
reşti , pe care le ameninţă să le acopere.

deflaţi

şi

-

Fig. 9. Microdeltele de la gurile celor tre i
braţe :
a - tip Mississippi ; b - <tip Tibru ; c tip Vistula ~aici se vede par.a lelismul di n tre insula Sahalin şi cordonu11 Palade, de
aceeaşi origine, marină).
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Privită în profil tran versal ac eastă fî ş ie are aspe2tul unei su pr afeţe larg ondulate, bombată în centru ,i festonată p e marginea interioară , dar limitată pre mar de o plaje ce reprezintă un cordon emers,

înclinat pre linia ţărmului (fig. 10).

Fig. 10. Zonele eoliene di n col\ u l de u d-est al cîm p ului Sărăt ur ile :
MN - Ma r ea N eagră ; Pl - plaJa : l a - zon a d e acumulare xt ern ă · Ib - zona
de acumula re intern ă : II - zon a de d e fl aţie ; 111 - zona mixtă d e deflaţie ş i
d e ac umula r e ; F farul.
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Fig. 11. Microrelief d e tip gara în ni sipurile slab cimen tate ale d u n elor din
zona m ixtă .
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Zona de deflaţie, cu o lăţime de 1 km în partea de sud , se caracprin dune mici şi rare, cru stă de sare şi patină stepică.
Zona interioară de acumulare eoliană cu lăţimi variabile ce ajung
la cîteva sute de metri este larg bombată şi prezi nt ă diforite tipuri de
dune în miişcare , fixate, semifixate şi mobile. Nu lipsesc de aici unele
sectoare transversale de deflaţie , în care apar microforme de tip gara.
Tipurile de dune şi fazele formării lor. Aşa cum se vede în fig. 12
ex istă două aspecte ale formării dunelor transversale : A din mici
dune longitudinale (fazele a şi b) şi B - din mici dune parabolice (fazele a şi b), care au dimensiuni reduse (cîţiva cm ş i mai rar metri) şi
care sînt specifice suprafeţelor mixte, de deflaţie şi acumulare.
terizează
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Fig. 12. Procesul de forma re al dun elor de pe cîmpul S ărăt uril e, ex mple din
zona mixtă:
A formarea dunelor transversale, începînd de la mici dune longitudin ale
(fazele a şi b) ; B - formarea dunelor t ran sversale, începînd de la mici dune
de tip potcoavă, barcană (fazele a şi b). (Se observă num eroş i p inteni şi multe
încrengături rezultate din îmbinairea dunelor longitudinale şi tran versale).

Tipurile de barcane, cu dimensiuni mai mari (lungimi d 10- 15 m,
de 12- 18 m şi înălţimi de 1- 3 m) apar în zona interioară de
acumulare.
Acestea forme ază valuri transversale de zeci de metri lungime, rezultate din asocierea barcanelor şi cu depresiuni interdunare, aşa cum
se vede în fig. 13.
P rin culoarele dintre barca:ie iau naştere ş iruril e de dune longitudinale (fig. 13).
Aceste culoare ·a u forma unor pinteni mai coborîţi ce rezultă din
asocierea a două sau mai multe barcane, aşezate în ]inie şi reprezentîncl
porţiunile unde vîntul are viteza cea mai mare (fig. 14).
Valurile transversale de dune nu sînt totdeauna paralele între ele,
d uneori se unesc la un capăt şi diverg la celălalt.
Intre valurile transversale principale apar diferite barcane izolate
şi de dimensiuni mai reduse.

lăţimi
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In zona interio::iră cu dune mari, proce ul de du nificare începe cw
barcane izolate, care prin asociere dă naşter unui Yal t r ans er al, cu
culoare în care se formează dune longitudinale.
T oată a ceastă gamă de forme, cu cele mai variate ti p uri simple saw
complexe merită să fie s tudi stă în amănunt, în ederea stabilirii legitaţilor proce ului de dunificare la n oi în ţară .
4. Delta fluviatilă prin dimensiunile i şi acţiunea directă a apelo1D unării pr zintă o morfodinamică actuală ş i mai variată.

F ig. 13. Un exemplu de dune tran versale şi lon gitud inale mobile din zona de
acumul are in'l rnă (Di dun e tran versale ; Dpi depresiuni interdunare) :
1 - barcane mari ;
- barcane mici ; 3 - dune longitudinale ; 4 - porţiunile
cele m ai adi nci din frunt a dunelor m ari de tip barc ană.

Bratele Dunării reprezintă aici forţa dinamică de prim ordin prin
r gimul de scurgere a apelor, prin debitul lichid şi solid, cu toate Yariaţiil e lui sezoniere şi anuale.
Ciclul de umplere .,i golire a depresiunilor interioare (care depinde de gradientul de creştere ş i descreştere a nivelurilor p e bra ţe ş i
de înălţimea grindurilor prealabile), ală tu ri de procesul de remuu (condiţionat de bari era cîmpurilor de cordoane), de pr ocesele de acumularemin erală ş i organi că, ca ş i de a cţi unea antropică, constituie elementele
p rincipale ale rnorfodinamicii actuale.
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Dintre acestea procesul de inundabilitate stă pe primul plan. Valoarea cantitativă ,i direcţia de dezvoltare rezultă clar din fig . 15. sectorul
vestic fiind caracterizat prin unde mai mari (5-1,50 m), ca rezultat al
revărsării divergente a tuturor braţelor Dunării, iar cel estic, prin undemai mici (sub 1,50 m), fapt explicabil prin di tanţa mai mare faţă de
vîrful deltei, p rin barierele cîmpurilor de nisipuri (Letea, Caraorman, .
S ărăturile) , ca şi prin aportul mai rectu al celor trei braţe, deşi acţiunea
lor este mai convergentă aici.

Fig. 14. Pinteni în lungul v a lului tra nsversal de du n e
relor dintre b r can e. (P).

form aţ i

în dreptul culoa,..

Factorii p rincipali de care depinde aces t proces î nt v arietatea re-·
liefului deitaic (în special altitudinea şi poziţia lui în raport cu braţ el e
p rincipale) şi specificul regimului de scurgere ale fi ec ăr ei viituri ( M on o grafi a hidrol ogică, 1963), în rapor t cu oare se p ot desprind ·
cele trei faze în care se găseşte suprafaţa deltei în timpul anului :
- faza de acoperire maximă cu apă , cîncl apele d e p e braţe cr esc
peste limi tele grindurilor fluviatile ş i înt reaga d e lt ă devine o „mare d ·
apă ", cu excepţia celor mai în9.lte forme pozitive;
- faza de tranziţie, corespunzătoare apelor m edii, cînd lacurile·
(bălţile) comunică prin întreaga ma s ă de stuf care le 'în c on j o a ră şi p rin
oanalur ile interne (depresiunile interioare ocup ă supraf e ţe mari , iar
relieful pozitiv este mai extins ca în faza pre c ed entă) ;
- faza normală, core s punzătoa re apelor mici cînd lacurile (băl
ţile) din interiorul deltei nu mai comunică între ele decît prin canalurile interioare, iar subdepresiunile apar ca uni tăţi distincte. Ultimele
două faze şi în special cea normală , aparţin ciclului de golire a depre-·
siunilor interioare şi de alimentare cu ap ă a braţelor prin cipale.
Morfo'dinamica actuală a sectorului vestjc este diferită de la o fază.
la alta.
4]

Albiile actuale şa du pă

procese l e de eroziune

cum s-a

şi

acumulare specifice.

arătat

la î nc put, albiile actuale se caracterio de pletire accentuată , care însă
lor princi pale.
Sistemul gîrlelor ('ahalelor) a fost în ă mult chim bat de acţiu
n a antropică int n să prin c1earea unui păi e nj eni ş de canaluri impus
-O ncce ilăţile Yieţii economice.

7cază prinlr-o meandrarc 'ariată şi
nu schim bă labilitatea rel ativ ă a braţ
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F!g. 15. Procesul de inundabilitaie :
relief înalt d e grindu n şi cîmpuri de cordo:rne cu dune ; 2 porţiuni
depresionare cu \·al ri . ub O m m arin (după C. B r ă te s cu) ; 3 lacuri ;
4 linii principale de remuu: 5 undele de viitură, schematizate după
I. V 1 ad i mi re s cu şi Ş t. Buze ţe an u u (a undele cele m ai lungi, dezvoltate p e mijlocul deltei; b - und e m ai scurte. cu poziţie m ai mult l aterală ;
c - undele cele mai curte, cu caracter local).

1. -

Eroziunea şi acumularea fluviatilă sînt în general slabe ş i 1 s
alît longitudinal prin formar a de p r aguri transversal şi
· liiuv te, cît ş i lateral prin acţi•Jnea val urilor ş i cu re nţilo r circulari,
·cînd dau naş t ere la fii idele ş i pinten ii malurilcr înalt , ca ş i r eniilor
de pe malurile convex , joas (H . G rum ă z e s cu, 1963).
manifestă
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Valoarea

redusă

a eroziunii fluviatile la apele mici

şi

mijlocii se

datoreşte pantei slabe (0,020~ 00 ) şi ramificării Dunării, care reduc viteza

de scurgere, iar

odată

cu ridicarea apelor cînd pantele au valori mari

(0, 10%0) creşte şi eroziunea, grindurile sînt erodate şi fragmentate (G h.
l\1 ir ic ă, 1956, H. G rum ă z e s cu, 1963).

Eroziunea albiei depinde fo3rte mult de ritmul sezonier al scurgerii, fiind destul de accentuată în timpul form3rii gheţurilor pe Dunăre.
Pe canalele navigabile eroziunea este redusă, datorită mai ales vegetaţiei şi lucrărilor hidrotehnice.
Acumularea în lungul albiei duce la fo!·marea ostroavelor cu cele
două faze submersă şi emersă, prin care albiile se ramifică în b:·aţe
principale şi secundare.
Ea depinde de debitul solid, de rugozitatea şi de panta fundului
albiilor.
Acumularea fluviatilă este mai accentuată în zonele de bifurcare
în braţe, în convexitatea meadrelor, la gura de vărsare a braţelor, gîrlelor şi canalelor.
Raportul dintre eroziune şi acumulare este diferit d'--Ipă condiţiile
locale ale albiei, el ajungînd la un echilibru numai în jurul nivelului
de + 8 hidrograde (G h. IVI ir i c ă, 1956).
Depresiunile deltaice interioare prezintă o morfodinamică actuală
mult mai extinsă, care constă într-un intens proces de colmatare minerală şi vegetală concentrică. iar ca urmare are lor dezvoltarea ascendentă a lor şi deci reducerea treptată a cuvetelor lacustre.
Pătrunderea aluviunilor în depresiuni se fac'-" liniar prin sistemele
de g1rle şi canabri sau în suprafaţă în timpc1l revărsărilor. Aici trebuie subliniat rclul de filtrare (decantare) a aluviunilor prin brîiele
<le vegetaţie hidrofilă (G h. IVI ir ic ă, l~HiG, IT. G rum ă z e s cu. 196:~).
cC:tre face ca stufăriile să contribui~ la limpezirea apei destul de rep'.:'de,
pînă la circa 600 m dela deversare.
Acest fapt arată că acumularea mincrnl3 cedează locul celei vegetale, care este mai puternică pe fundul depresiunilor interioare.
Foarte interesant este şi proc2sul de acumulare a gîrlclor )i canalurilor de alimentare prin microdeltele submerse, formate la gura lor
:(H. Grumăzescu, 1963), de înălţan~ şi lărgire a grindu!'ilor prealbiale prin apele deversate, de împotmolire parţială sau chiar de obturare totală a albiei acestora (G h. IVI ir i că, 1956).
In legătură cu procesul de acumulare minerală (aluvionare) sînt de
reţinut de asemenea fosilizarea reliefului şi depozitelor mai vechi (ca
·de exemplu pe grindul Stipoc), ca şi reducerea terenurilor joase din
delta fluvială şi creşterea în aceiaşi măsură a terenurilor situate deasupra curbei de O hidrograde, remarcate de A. C. Banu (1963) şi A. C.
Banu şi Şt. Buzeţeanu (1966).
Cercetările staţionare de lingă punctul pescăresc Uzlina amenajate pe o suprafaţă de 6 ha au arătat în mod concret creşterea nivelului terenului în perioada 1957-1960 cu 30 cm, adică cu circa 7 cm anual,
după A. C. Banu - Şt. Buzeţeanu (1966).
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D u pă aceiaş i au tori, n ivelu l d eltei
mi n era lă şi vege ală cu
Acumularea i: ge tal ă con tri buje şi

s-a înălţat în ultimii 2 OOO ani ,
4- 5 m, adi că cu 2 cm p e an ..
mai mul la chimbarea aspec- tul ui morfohidrografic al cle pr iu nilor in ter ioare prin n ă molul celulozic, care î n lacurile {băl ile) m a ri p oa te aj unge la circa 0, 10 m î n 50 ani ,
iar în cele mici şi liniştite chiar la 0,40-0 O m în 43 ani (1 910--1953),.
d u p ă datele lui Gh. 1\ lirică, (1956).
Dea emenca trebuie accentuat asu p ra r:::>lulu i pe care-l are p lau rul în acumularea vegetală şi în modificarea cuYetei lacurilor i nteri- oare. l:n exemplu tipic îl con tituie lacul Gorgova (fi g. 16) a căru i.

prin a cumula re

Fi g. 16. Lacul Gorgova şi voluţia cuvetei lui (in interpretarea a utorului, dupih
schiţa lui
P . G î ş te s cu
şi
C. G rum ă z e s c u) :
l lacuri-sat lit ; 2 - porţiuni marginale colmata e prin vegetaţie : 3 - insul e:de plaur · 4 pinteni marginali prin care e !ace separarea lacurilor-satelit.
în d iferite faze de evolutie ; 5 - direcţia în care vor evolua cei doi p in teni latera lL
evoluţi e concentrică, prin formare de i nsu le litora l
de plaur ~ i pinteni marginali, a dus la d t aşarea lacur ilor-satelit (Potcoava , G orgova „
Corci ova , Cruglic, C uzm i nţ a M a re et c.).
Aceia ,i evo lu ţi e prez i ntă şi lacul F ortu na , p recum ş i altele.
Toate aceste a cum ulăr i minerale ,i vegetale se efe ctue ază p e fo n dul ge neral imp us de ridica r ea nivelulu i de bază al Dunării ş i de condiţiile climatice (ri t mul scurge rii şi v egetaţiei).
în deltă nu lip eşte n ici procesul de sufoziune, pr zent în cu prinsul grindurilor loe soiele Chilia ş i Stipoc, unde a fo t emnalată prezenţa
crov ur ilor (H. G ru m ă z e s cu, 1963 , A. C. Banu , 1963).
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ln concluzie, din cele expuse rezultă că morfodinamica actuală. a
Deltei Dunării este dominată de acţiunea comună a sistemelor de mode:Zare fluviatilă, litorală, lacustro-mlăştinoasă, eoliană şi antropicc!, cu
·ritmul lor sezonier impus de climă.
Toate acestea se dezvoltă pc fondi_1l general impus de mişcările
Yerticale ale mării şi uscatului, iar cele două direcţii principale în care
·evoluează Delta Dunării astăzi sînt direcţia orizontală prin schimbări
ale raportului dintre uscat şi mare (înaintări şi retrageri pe porţiuni
·diferite) şi direcţia verticală, de înălţare prin acumulare minerală şi
wegetală.
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LE DELTA DU DANUBE
Resum~

Cet ouvrage comprend trois parties accompagnees de nombreuses esquisses,..
profils et bloc-diagrammes, ainsi que d'un schema stratigraphique du Delta du
Danube.
La premiere partie traite des considerations d'ordre general sur Ie Delta
du Danube en tant qu'unite complexe, avec ses limites et ses elements morphohydrographiques, et sur l'historique des recherches et Ies grands compartiments
du Delta : longitudinaux (les trois grands îlots entre Ies principaux bras et leurs,
annexes laterales) et transversaux ( secteur ouest ou fluvio-lacustre, sec teu r est
fluvio-maritime et secteur predeltaique) (fig. 1).
La deuxieme partie - la plus developpee - se refere â la genese et <"1
J'evolution du delta, par rapport au temps et a l'espace.
L'evolution dans le temps debute avec l'analyse du fondement hercynien et
cimmerien avec sa structure de blocs (grabens et horsts), etablie sur une bas!!
geophysique (fig. 2) pour continuer avec l'analyse des couvertures neogene et
quaternaire (figurant au tableau 1, et d'ou resultent les diverses corrdations stratigraphiques avec les donnees de la Plaine Roumaine).
La transgression dobroudjeenne (eifectuee durant la phase Mer Noir2 NouveHe) concomitente du Flandrien II de la M(,diterrannce reprcsente une periocle
tres importante dans la gencse du Delta.
L'evolution en espace est exposee d'une maniere ddaillee a partir de l'nnalyse des trois secteurs genetiques - Ouest - fluviatile (delta de type de Vistule)
avec le systeme des bras et îlots (fig. 4, 5, 6), les systemes des cordons et clepressions interieurs, avec leur genese (fig. 7), le secteur est fluvio-maritime, avec ses systemels. de cordons marins et de depressions (fig. 7) et le secteur predei1taiqll'e.
On insiste sur la genese des cordons en tant que formes littorales libres
et adherentes, dont Ies resultats ont ete Ies champs de Letea, de Caraorman et
d"Ivancea-Sărăturile, ainsi que sur le systeme de deltas angulaires (type Tibre)
formes successivernent a l'embouchure des bras Sf. Gheorghe et Sulina (fig. 3).
La troisieme partie est consacree i1 la morphodynamîque actuelle et comporte l'analyse des processus generaux (mouvement eustatique positif du nive:rn
de la Mer Noire a valeur de 20 cm/siecle. mouvement de subsidence genere
par l~ jeu des blocs du fondement, ayant des valeurs annuelles de 1-2 mm)
ainsi que les processus locaux qui ont lieu de nas jours, depuis la zone li1.tor~lc,
jusriu'au secteur ouest.
Le littornl actuel est caracterisc par deux processus principaux, l'abrasion
(d'entre bras) et l'accumulation avec formation des deltas secondaires aux embouchures de Chilia (delta de type Mississippi), de Sulina (delta de type Tibrc)
et de Sf. Gheorghe (delta de t,vpe Vistule), (fig. 9).
Dans le delta fluvio-maritime predominent les accumulations minfrales et
vegetales dan5 les depressions, les processus eoliens de deflation et la formation
des dunes de sable, analyses sur le cordon de Sărăturile (fig. 10, 11, 1:3).
Dans le delta fluviatile la morphodynamique actuelle est plus comple"'e, i1
cause du processus d'inondation (fig. 15), du cycle de remplissage-vidagc des depressions interieures.
Sont egalement exposes les problemes concernant Ies processus du lit mineur de l'erosion et de l'accumulation longitudinale et laterale ; l'accumulation
minerale et organique dans les depressions, ainsi que l'evolution de la cuvette
des lacs.
En conclusion, on souligne que les processus actuels qui appartiennent aux
divers systemes de mode[e (Huviatiile, littoral, lacustro-marecageux et authropi que), qui se developpent sur le fond des processus generaux (eustatique et de
subsidence) impriment au Delta du Danube une evolution qui suit deux direcUons
predominantes : verticale par haussement et dane par la reduction des surfaces
lacustro-marecageuses et horizontale par l'avancement des bras dans la mer a
cause des alluvions et en meme temps par l'abrasion des zones delimitees pa1·
ces bras (comme une consequen~e de l'interaction Danube-mer Noire).
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CONTRIBUŢII

GEOFIZICE LA CUNOAŞTEREA EVOLUŢIEI
GEOLOGICE ŞI MORFOGENEZA DELTEI DUNARII
ŞTEFAN

AIRINEI, ARTEMIU PRICAJAN

1)

INTRODUCERE
Vîrsta geomorfologică a Deltei Dunării îşi are începutul în perioada
protoistorică din civilizaţia omenirii. Cîteva lucrări de specialitate recente
punctează etapele principale de cunoaştere geografică şi geologică a
Deltei Dunării [3, 13, 16] : preocupări geografice de la primele menţionări şi încercări
de cartografiere din antichitate
(HERODOT,
POLYBIU, PLINIUS CEL BATRIN, PTOLEMEU), pma la studiile
ample din secolul nostru (GR. ANTIPA, 1910; C. BRATESCU, 1924;
G. VÎLSAN, 1936 ; N. POPP, 1965 etc.) ; preocupări geologice de la
primele consideraţii sistematice ale lui G. MURGOCI (1912), pînă la
studiile documentate prin foraje (A. PRICAJAN, 1961-1963) şi prin
măsurători geofizice (ŞT. AIRINEI, 1958-1967).
Teritoriul Deltei Dunării, lato sensu, este cuprins între platforma
Bugeac, horstul dobrogean şi Marea Neagră. Suprafaţa sa este de aproximativ 5240 km2. Din punct de vedere geografic se împarte în două
subregiuni : delta propriu-zisă, de circa 4250 km:.!, şi complexul lagunar
Razelm-Sinoe, de circa 990 km 2•
In Cuaternar, teritoriul Deltei Dunării a suferit o serie repetată
de transgresiuni şi regresiuni [12], datorită mişcărilor verticale oscilatorii ale fundamentului regiunii.
Rezultanta mişcărilor verticale
recente are un caracter general de subsidenţă. Amplitudinea maximă
a mişcărilor de scufundare se află în Depresiunea Predobrogeană [10,
11, 12]. Ea a afectat progresiv teritoriul Deltei Dunării, impunîndu-i
o evoluţie rapidă, în patru etape : faza de golf sau prelimanică, faza
de liman, faza deltei fluviatile şi faza deltei maritime [17].
Forajele hidrogeologice din ultimul deceniu au stabilit că depo~
zitele deltaice corespund la toţi termenii stratigrafici ai Cuaternarului
1)

4 -
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- de la Saint-Prestian la Actual - şi că sedimentarea a avut loc
pe un relief precuaternar acoperit cu argile villefranchienne. Argilele
villefranchienne - de tip terra-rossa, diferit colorate : de la roşii, la
galben-roşcat, cărămiziu, la cenuşiu-verzui par să îmbrace continuu
întreaga suprafaţă a fundamentului regiunii. Lipsa lor din unele foraje,
corespunde la arii ridicate, de unde au fost îndepărtate de eroziunea
fluviatilă, mai ales în stadiul Ciaudin al Mării Negre, stadiu în care
Dunărea pare să fi avut un debit important de ape care debuşau într-un
regim de estuar prin cel puţin trei braţe. Colmatarea estuarului începe
în Saint-Prestian cu nisipuri şi pietrişuri, dispuse într-un vast con de
dejecţie. Conul de dejecţie care înneacă, într-un regim torenţial.
aproape complet relieful predeltaic - conţine cele mai vechi depozite
deltaice. După ele urmează întreg complexul de sedimente deltaice
[14], depus în condiţiile specifice ale fazelor fluviatilă şi marină ale
deltei [17].
Uscatul predeltaic - a~a cum reiese din forajele săpate pe teritoriul Deltei Dunării - este constituit din formaţiuni devoniene, triasice, miocene, pliocene şi villefranchienne [14]. Relieful predeltaic,
prefigurat din datele de foraje, se rezumă la indicaţii izolate asupra
extinderii peninsulelor Chilia-Stipoc şi Dunavăţ-Ivancea şi insulelor
prezumate din baza complexelor de grinduri Letea, Caraorman şi Să
răturile [14, 17] :!.
Primele măsurători gravimetrice [7, 8] şi magnetometrice [1] din
Dobrogea de Nord, au deschis numeroase probleme care rămîneau suspendate spre teritoriul Deltei Dunării. Măsurătorile geofizice ulterioare
de pe acest teritoriu, au demonstrat prelungirea in substratul Deltei
Dunării a tuturor structurilor majore nord-dobrogene [4], prezenţa unor
mase instrusive necunoscute [2, 3], precum şi tendinţa de prelungire
a întregului complex structural în substratul platformei continentale
actuale [5].
Prelucrările recente ale hărţilor geofizice iniţiale (harta anomaliei
Bouguer şi harta anomaliei magnetice \Za )1 şi interpretarea geologică
a acestor prelucrări, aduc numeroase elemente noi care întregesc imaginile structurale configurate anterior pe baza materialului geofizic iniţial. Elementele noi obţinute se referă, în special, la interdependenta
planurilor structurale caracteristice etajelor şi subetajelor structurale
existente în substratul regiunii studiate.
2) N. Popp, A. Pricăjan, L'origine des terrains fermes du Delta du Danube.
Communication au XXe Congres - Assemblee pleniere - C.l.E.S.M.M„ Bucarest„
1966.
3 Şt. Airinei, Georgeta Velcescu Studiul anomaliilor magnetice regionale şi

locale din Dobrogea şi din regiunile limitrofe în vederea stabilirii naturii petrografice a fundamentului de interes economic. Raport, I.G.A. al C.S.G. Bucureşti,.
1967, Şt. Airinei, Georgeta Vekescu, Se. Stoenescu - Studiul anomaliilor gravimetrice regionale şi locale din Dobrogea şi regiunile limit1'ofe în vederea stabilirH:
structurii geologice adînci. Raport, I.G.A. al C.S.G„ Bucureşti, 1968.
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CONTRIBUŢII

PRIVIND STRUCTURA FUNDAMENTULUI
DELTEI DUNĂRII

Din punctul de vedere al structurii geologice, fundamentul Deltei
la regiunea de platformă [9]. Tectonica fundamentului
se raportează la două etaje structurale : etajul inferior (cutat şi cratonizat) şi etajul superior (cuvertura, cu o structură particulară, mai
simplă). Pentru uşurinţa exprimării vom denumi complexul structural
al etajului structural inferior, fundament adinc, iar complexul structural al etajului structural superior, fundament imediat.
Fundamentul adînc este atribuit, pe criterii geofizice [12] ", la
două platforme sudate aproximativ de-a lungul braţului Sf. Gheorghe :
platformă baikaliană la nord şi platformă hercinică la sud. Consideraţii
geologice recente ajung la aceeaşi interpretare [l8J. Fundamentul adînc
este puternic dizlocat de un sistem meridional ele falii, uşor convergente
spre vest. Blocurile formate (fig. 1) sînt dispuse diferenţiat : în trepte,
în pairtea de vest ia deltei şi în partea de suci a sistemului lagunar
Razelm-Sinoe; în horsturi şi grabene pe restul teritoriului [4]. In
fundamentul adînc, de-a lungul unor linii crustale, sînt, probabil, prezente importante mase de roci eruptive : la sud de bratul Chilia (între
localităţile Chilia şi Periprava, de-a lungul braţului Sf. Gheorghe şi
în regiunea Lacului Sinoe [1, 4, 5].
Fundamentul imediat - constituit din formaţiuni paleozoice, mezosoice, neozoice şi cuaternare - prezintă, după imaginile prelucrăril01·
citate, o structură strîns subordonată planului structural subiac~nt.
Structura fundamentului imediat este reflectată gravimetric prin be~zi
succesive cu termeni de maxim şi de minim. Harta anomaliei gravimetrice locale pentru nivelul de suprafaţă a fundamentului imediat,
reflectă, în plus, imaginea reliefului de eroziune invadat de prima transgresiune paleo-euxinică (Pleistocenul inferior).
Figura 1 ilustrează gradul de interdependenţă între structura fundamentului adînc şi structura fundamentului imediat. Există un paralelism accentuat între orientarea generală a fracturilor crustale, respectiv între compartimentele dizlocate ale fundamentului aclînc, şi orientarea generală a structurilor de cuvertură, reflectată de morfologia
benzilor cu termeni anomali locali de maxim şi de minim.
1n aceiaşi măsură se remarcă gradul de independenţă al benzilor
cu termeni anomali de maxim şi de minim în raport cu orientarea
generală a blocurilor de fundament adînc. lntr-adevăr, succesiunea
benzilor de maxim şi de minim pare să nu ţină seama de dispoziţia
în trepte, horsturi şi grabene ale blocurilor de fundament, încălecînd
uneori două blocuri denivelate în planul structural subiacent. Astfel,

Dunării aparţine

~ I. Gavăţ, Şt. Airinei, J. Andrei, R. Botezatu, Se. Stoenescu Reconsideragravimetrice la studiul structurii geologice profunde a teritoriului R. S. România. Comunicare la al V-lea Simpozion de prospecţiuni geofizice şi fizica scoarţei globului în România. 5-8 iulie 1968, Bucureşti, 1968.
ţii
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Fig. 1. Schema t r u c tural ă a fundamentului ş i paleomorfologia reliefului predeltaic
pentru teritoriul Deltei Du nării ş i a complexului lagunar Razelm-Sinoe : 1, linii
truct urale cu emnificaţie de linii cru tale ; 2, termeni anomali locali de maxim
( R ; ,5 ) care reflectă structura şi relieful predeltaic al fundamentului imediat al teritoriului Deltei Dunării ; 3, paleobraţele Dună rii ; 4, panou micromagnetic.
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pe horstul aflat între braţele Chilia şi Sulina, sînt suprapuse structuri
ce corespund la o bandă de maxim şi una din minim, la care se adaugă
porţiuni de benzi adiacente; pe grabenul aliniat de-a lungul braţului
Sulina se suprapune, uşor transversal, o bandă de maxim şi una de
minim ; pe horstul dintre bratele Sulina şi Sf. Gheorghe, două benzi
de maxim separate de o bandă de minim, care trec, în regiunea de
vîrf a deltei, pe aria sistemului de trepte din nord ; pe grabenul zonei
triasice, la sud de braţul Sf. Gheorghe, este distribuit un sistem de
termeni de maxim şi de minim aparent nealiniaţi în benzi ordonate ~
pe sistemul de trepte din sudul complexului lagunar Razelm-Sinoe,
sînt separaţi termenii de maxim şi de minim alungiţi pe direcţiile lor
uşor SE-NV.
Este de notat că sistemul structural al fundamentului adînc al
Deltei Dunării se prelungeşte cu aceleaşi caracteristice în substratul
Depresiunii Predobrogene şi al platformei continentale a Mării Negre
[6, 15, 18] şi că, sub această formă a participat şi continuă să participe
activ la mişcările verticale recente ale scoarţei terestre din regiunea
de NV a bazinului Mării Negre [10, 11, 15]. Subordonarea planului
structural al fundamentului adînc, s-a putut realiza datorită tocmai
mişcărilor verticale ale scoarţei, inegale în timp, de la zonă la zonă.
CONTRIBUŢII

PRIVIND l\JORFOGENEZA DELTEI DUNARII

Contribuţiile

geofizice la studiul morfogenezei Deltei Dunării se
la cunoaşterea morfologiei fundamentului predcltaic şi la procesul de redistribuire şi sedimentare a materialului deltaic, fluvi~til
şi marin.
în faza ele golf sau prelagunară a deltei, structurile subaeriene
ale fundamentului imediat, scăldate de ape şi supuse necontenit eroziunii, formau un sistem peninsular şi insular legat strîns de ansamblul
de structuri al Dobrogei de Norei. Astfel, peninsula Dunavăţ [17] anticlinoriu cu miez de formaţiuni paleozoice - se prelungea cu peste
30 km spre SE, de-a lungul actualului braţ Sf. Gheorghe. Foraje executate pe extinderea peninsulei Dunavăţ au întîlnit la aclîncimi mici
formaţiuni mezozoice (triasice şi jurasice) din cuvertura miezului paleo:
zoic. (Trias la 82 m în sonda de la Dunavăţul de Jos ; Dacian la 178 m,
aşezat pe Jurasic la 349 m, în sonda de la Sf. Gheorghe).
Peninsula Chilia apofiză sudică a podişului Bugeac este
bine conturată geofizic. Morfologia şi extinderea peninsulei sînt mult
diferite de ceea ce s-a putut prezuma din foraje [17]. Peninsula pă
trunde pe teritoriul deltei de la norei spre sud, la est de canalul
Par:dina şi paralel cu el. Din corpul său se desprind două ramuri spre
est şi o ramură spre vest. Ramura vestică reîntîlneşte braţul Chilia
la nord de localitatea Tatanir ; ramurile estice reflectă un relief complex, din care se desprind direcţii predominante pe orientări V-E şi N-S.
referă
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Ramurile V-E sint mai extinse (ramura din nord, cuprinsă între
Cî'!la Chiliei şi Sfîştovca, şi ramura din sud care pătrunde sub complexul de grinduri Letea). In partea estică a complexului de grinduri
Letea - între Periprava şi C. A. Rosetti, şi de-a lungul litoralului
marin, intre Sfîştovca şi Sulina - apar, ca dezvoltări ale ramurei nordice Cîşla Chiliei - Sfîştovca, reliefuri complexe orientate N-S. Forajele hidrogeologice săpate în această zonă au întîlnit argilele villefranchienne în poziţii ridicate (între 19 şi 66 m) pe aria reliefului pozitiv conturat geofizic şi la adîncimi mult mai mari (peste 80 m) pe
ariile reliefului negativ. Astfel : forajul de la Letea pătrunde în argilele
villefranchienne la 38 m, cel de la Periprava la 66 m (unde acestea
stau pe depozite levantine), iar cele de la Chilia Veche între 19-20 m
(dl'puse pe nisipuri daciene). In fine, schema structurală reprodusă în
fig. 1 înregistrează pe aria complexului lagunar Razelm-Sinoe, trei
reliefuri pozitive ale fundamentului imediat, interpretate ca vechi peninsule : prima între Jurilovca-Bisericuţa-Portiţa ; a doua, traversează de la NV spre SE Grindul Lupilor, Lacul Sinoe şi Grindul Chituc,
şi a treia, la nord de Gura Buazului. De remarcat că forajul de pe
aria ultimei peninsule a întîlnit la numai 25-30 m şisturi cristaline.
Sistemul peninsular este completat cu două insule bine conturate
pc aria deltei propriu-zise, şi două insule pe aria complexului lagunar
Razelm-Sinoe. Primele două insule sînt situate între peninsulele
Dunavăţ şi Chilia. Ambele se extind pe direcţia SE-NV, de-a lungul
următoarelor aliniamente : Sulina Mila 23 - Pardina şi Cişla Vă
danei - Caraorman - Maliuc. Gravimetric. insulele sint reflectate de
două benzi cu termeni locali de maxim. Morfologia benzilor indică,
foa1·te probabil, un relief variat pentru cele două insule. Forajele
hidrogeologice din partea centrală a deltei au scos in evidentă ridicări
ale fundamentului predeltaic, astfel : forajele de pe grindul Caraorman
pătrund in argilele villefranchienne în jurul adîncimii de 50 m ; la
cherhanaua Roşuleţ, la 55 m ; la mila 9 de pe braţul Sulina la 58 m
etc„ în timp ce forajele situate pe ariile benzilor gravimetrice negative,
întîlnesc argilele villenfranchienne la adincimi ce depăşesc 70 m.
Insulele de pe aria complexului lagunar Razelm-Sinoe sînt
situate între peninsulele Dunavăţ şi Portiţa.
Termenii anomali de maxim care prefigurează aceste insule rămîn
deschişi pe litoralul marin. Forajele hidrogeologice săpate în această
zonă. indică ridicări ale fundamentului predeltaic pentru ambii termeni anomali de maxim (forajul de pe grindul Ţigănuş pătrunde în
formaţiuni pliocene la numai 40 m, iar forajul de la cherhanaua Dranov
\ntîlneşte aceleaşi formaţiuni la 45 m), în timp ce sondele săpate pe
ariile termenilor anomali de minim indică prezenţa pietrişurilor torenţiale pînă la adîncimi ce depăşesc 75 m.
,
,
Secţiunea geologică şi profilele geofizice (~g. ~Za, R2.s. şi mR2,s•
de pe aliniamentul Periprava - Crişan - Dunavăţ - Portiţa - Gura
Buaz (fig. 2) sintetizează, la nivelul datelor existente, contribuţiile
lucrării la cunoaşterea reliefului predeltaic de pe teritoriul Deltei
Dunării.
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Fig. 2. S ecţi un e geologică şi profile gravimetrice şi magnetice în corelare cu structura şi relieful predeltaic, pentru aliniamen t ul P eriprava Cr işan Gu ra Buazului : 1, complex deltaic al transgresiunii stadiu ilui vechi a·l Mării Negre ; 2, complex deltaic al transgresiunii
stadiului
neo-euxinic: 3,
complex
deltaic
depus în stadiul Uzunlar-Caragat al Mării Negre (delta veche) ; 4, complex deltaic al transgresiunii pa leo-euxinice ; 5, complex torenţial depus în stadiul Ceauda al Mării Negre ; 6, argile roşii villefranchienne ;
7, depozite pl iocene nedivizate ; 8, depozite tri asice ; 9, şistur i cristaline ; 10, surse perturbante încorporate în
depozitele pliocen e şi mai vechi.

Anomaliile ~g şi ~Za însumează efectele tuturor structurilor în
contrast de masă şi de intensitate de magnetizare situate în substraL
Termenii anomali ~g majori de maxim şi de minim corespund la
horsturile şi grabenele fundamentului adînc [4] ; termenii anomali ~Za
reflectă fundamentele sudate (baikalian, hercinic şi al şisturilor verzi)
[1, 12] şi masele intrusive din sub~trat.
,
Termenii anomali locali R 1.:. şi mR 2,::; corespund, preponderent~
la efectele structurilor sau la repartiţia volumelor de sedimente cu
susceptibilităţi magnetice diferite din subetajul structural superior al
fundamentului imediat "·
'
Termenii anomali magnetici mR:.::. au intensităţi cuprinse intre
+ 25 y. Cu excepţia termenilor de maxim Periprava şi nord Gura
Buazului (care corespund la surse geologice mai adînci), ceilalţi termeni se suprapun pe zonele de maximă îngroşare a materialului deltaic
(cu prezenţa frecventă a oxizilor de fier fe!·omagnetici), iar termenii
de minim pe zonele cu relief pozitiv al sistemului peninsular şi insular
intersectat (depozite argiloase, nisipoase şi calcaroase cu susceptibilităţi
magnetice reduse). Termenii anomali R~.s au intensităţii între + 5 mgal.
Secţiunea geologică intersectează zece termeni de acest tip (fig. 2).
Dintre ei, patru (notaţi 1-4 încercuit) corespund la patru reliefuri
pozitive predeltaice verificate prin foraje hidrogeologice (Letea, Caraorman, Dranov şi nord Vadu). Ceilalţi şase termeni (Crişan, Dunavăt.
nord Ţigănuş, sud Periteaşca, sud Portiţa şi Chituc), nu sint confirmaţi
de-a lungul secţiunii prin foraje hidrogeologice, fapt care poate fi
explicat prin trei situaţii distincte : talpa unor foraje hidrogeologice·
a rămas în materialul deltaic ; lipsa de foraje hidrogeologice pe unele·
segmente importante ale secţiunii (cazuri în care secţiunea geologică
a fost interpretată în modul cel mai simplu) ; sursele geologice sînt
mai adinci, încorporate în depozite pliocene sau mai vechi (poziţia
acestor surse este indicată orientativ pe secţiunea geologică). Notăm,
totuşi, că toţi aceşti termeni au fost confirmaţi de alte foraje hidrogeologice situate pe direcţia lor, cu amplasamente mai mult sau mai
puţin îndepărtate pe aliniamentul secţiunii geologice.
Distribuţia reliefului , preddtaic negativ (conturat de benzile cutermeni anomali locali R~. 5 de minim) din sistemul peninsular şi
insular pre- 7i cuaternar, permite trasarea a trei paleobraţe active în
faza prelagunară sau de estuar a Dunării. Pe aliniamentele paleobraţelor sînt situate şi astăzi segmente din canale ale sistemului deltei:
actuale (d.e„ Sireasa, Şontea, Pardina, Litcov etc.).
Zona Lascăr Catargiu pare să fi fost vîrful din care s-au desprins
paleobraţele. Aliniamentele acestor braţe, considerind de la nord la:
sud, sînt : Plaurul - Matiţa - Cardon (apele sale se scurgeau printrepeninsula Chilia şi insula Sulina - Mila 23 - Pardina) ; Plaurul Anomaliile locale R;. 5 şi mR;, 5 sînt obţinute ca diferenţe între anomaliile-anomaliile regionale R 2.s şi mR2,5, determinate pentru reţelele pătratice
cu latura de 2,5 km. Schema anomaliilor locale: R 2 .~=~g-R2.5 şi mR;, 5 =~Za- mR2,5~
5

iniţiale şi
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Gorgova Crişan sud Sulina (cursul apelor se afla intre insula·.
Sulina - Mila 23 - Pardina şi insula nord Cîşla Vădanei - Caraorman Maliuc) şi sud Pardina Ilgad Cîşla Vădanei (apele
avînd cursul printre insula nord Cîşla Vădanei - Caraorman - l\Ialiuc
şi peninsu~a Dunavăţ Sf. Gheorghe). Ne este exclusă existenţa unui
al patrulea paleobraţ, care ar fi curs pe la sud de peninsula Dunavăţ Sf. Gheorghe, desprins, eve!1tual, într-un loc, undeva, la vest de Tulcea.
Deplasarea paleobraţelor spre cursurile
actuale ale braţelor
Sf. Gheorghe, Sulina şi Chilia trebuie privită ca o consecinţă a miş
cărilor verticale inegale în timp pe teritoriul deltei, care au e\·oluat
de la sud spre nord odată cu deplasarea progresivă a amplitudinei
subsidenţei [17].
Paralel cu măsurătorile geofizice efectuate pe teritoriul Deltei
pentru hărţile geofizice naţionale ti, au fost executate 18 panouri de micromagnetism, situate de-a lungul litoralului între Carcl'Jn
şi Gura Portiţa şi pe grindurile interioare Letea şi Caraorman. Măsu
rătorile micromagnetice au urmărit : (a) stabilirea e\·entualului aport
al nisipurilor marine cu oxizi de fier la configurarea anomaliilor magnetice cartate pe teritoriul deltei şi (b) definirea direcţiilor ele redistribuire şi sedimentare a materialului deltaic pe grindurile interioare
şi pe cordonul litoral actual.
Dimensiunile unui panou micromagnetic sînt ele 30 X 30 m. Staţiile măsurate în interiorul unui panou sînt dispuse în reţea piHratică
cu latura de 3 m. Microanomaliile cartate au valori cuprinse între + 2
şi + 26 y. Pentru fiecare panou s-a întocmit o diagramă a frecvenţei
direcţiilor de orientare a microanomaliilor
(„imagini Lauterbach").
Figurile 3 şi 4 reproduc microhărţile /\Z şi diagramele corespunzătoare
pentru panourile măsurate pe litoral la Cîşla Văclanei si pe limita ele
SE a complexului de grinduri Letea, la nord de localitatea Cardon (a•.
se vedea amplasamentul lor în fig. 1).
Microanomaliile sînt produse de variaţia conce!".trării compuşilor
feromagnetici din materialul deltaic dinspre suprafaţa solului. Intensitatea şi modul lor de distribuţie exclude posibilitatea interpretării că
materialul deltaic contribuie la configurarea anomaliilor magnetice
cartate pe teritoriul Deltei Dunării. Menţionăm că aceste anomalii au
intensităţi cuprinse între 100 şi 600y, şi că sursele pertmbante care le
corespund din punct de vedere geologic, sînt, probabil, mase de roci
eruptive, asemănător anomaliilor magnetice cartate pe teritoriul Dobrogei
[1, 3, 5].
Direcţiile preferenţiale ale orientării microanomaliilor magnetice
se înscriu, după frecvenţă, în raport de 800/0 într-un unghi de + 40°
faţă de direcţia N-S şi de 200;0 într-un unghi de +50° faţă de direcţia V-E. Menţionăm că unghiurile de incidenţă a curenţilor maritimi şi eolieni, de-a lungul litoralului, se grupează în intervalul + 40c
Dunării

6 Şt. Ai rinei Lucrări de teren executate pentru „Hărţile geof izice ale R. S.
România, scara 1 :200.000". Rapoarte, I.G. şi I.G.A. ale C.S.G., Bucureşti, 1962-1966.
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fa ţă d e direc ţia N-S, şi că direc ţiile de cu rgere ale apelor fluviatile pe
b raţele p rincipale şi canalele subordonate, se înscr iu în unghiu l de
+50° faţă de di recţia V-E. Cum r edistribu irea ş i sedimentarea mate..rialului dellaic are loc sub influ e nţa ag e nţilor flu iatili-eoli eni (distri-
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F ig. 4 P an ou microm agn etic m ăs ur a t
La nord de localitatea Cardon , pe zona
de sud-est a compl exu lui de gri nd u ri
Letea şi d ia grama d irecţiilor corespu n z ătoare
microanomaliilor magnetice
în registrate.

î n unghi ul + 50°) ş i age n ţi lor m artimi-eolie ni (grupaţi în unghiul
+ 40 ), e poate afi r m a . calitativ, că p roces ul d e r edi stribuire ş i sedim e ntar a materialului deltaic
te di rijat î n p roporţie de 200/ o de
age nţi fl u viatili- olieni şi în propo rţie d e 800/ 0 de agenţi
maritimiolieni.
C orelările m e nţionate sînt clar exprimate de direcţiile preferenţi ale di n diagram ele m icroanomaliilor magneti ce din fig. 3 ş i 4. In P 1 ,
direc ţia N 15° E es te paralelă cu di rec ţia a c tuală a litoralului marin;
!) 8

.direcţia
.actuală

N 40° E, de maximă frecvenţă, reprezintă pentru sedimentarea
unghiul de incidenţă al valurilor pe linia de ţărm, iar pentru
sedimentarea mai veche, poate, direcţia precedentă a cordonului litoral;
direcţiile cuprinse în intervalul N
60 - 145° E, însumează efectul factorilor fluviatili şi eolieni.
Mult mai grupate sînt direcţiile preferenţiale ale microanomaliilor
_panoului P 2. Direcţia N-S, cea mai frecventă, coincide cu direcţia
structurii grindului Cardon şi corespunde, probabil, cu direcţia fostului
cordon litoral. Direcţiile cuprinse între N 20 - 50° E, reflectă direcţiile factorilor eolieni care redistribuie nisipul din dunele complexului
de grinduri Letea. Subordonat, direcţiile N 135 160:.i E, ar putea
reflecta cauze mai vechi, de origină fluviatilă.
Structura depozitelor litorale este caracterizată prin terase de
plaje pe cordoanele litorale actuale, cu elemente subordonate şi încrucişate în funcţie de modificările în timp ale factorilor de redistribuire
şi sedimentare marini şi eolieni [16], şi sistemul de dune la suprafaţa
grindurilor interioare, cu morfologii schimbătoare, în funcţie ele factorii eolieni [17]. Structura majoră din zona deltei maritime este caracterizată de o succesiune de cordoane litorale orientate
în general
NE-SV, transversal pe direcţia V-E a sistemului peninsular şi insular
subiacent. Cordoanele litorale sînt alăturate sau parţial suprapuse pe
-eomplexul grindurilor interioare Letea şi Caraorman, sau distanţate şi
separate prin benzi lagunare şi cvasilagunare către cordonul litoral
-actual. Succesiunea cordoanelor litorale şi fîşiilor lagunare
trebuie
privită ca o consecinţă a oscilaţiilor pozitive şi negative ale mişcărilo1·
verticale ale fundamentului deltei : cordoanele litorale corespund la
ridicări ale fundamentului, iar fîşiile lagunare la scoborîrile fundamentului dintre două ridicări succesive ale sale. Ritmicitatea cordoanelor litorale şi benzilor lagunare, reflectă, prin urmare, ritmicitatea
·Oscilaţiilor pozitive şi negative ale mişcărilor verticale ale fundamentului Deltei Dunării.
CONCLUZII
Contribuţiile

noi aduse de lucrare pot fi grupate în trei categorii
-Oe concluzii, care se referă la : gradele de interdependenţă şi independenţă dintre structurile majore ale fundamentului adinc şi fundamentului imediat ; paleomorfologia fundamentului imediat predeltaic şi
procesul de redistribuire şi sedimentare a materialului deltaic.
1. Interdependenţă, prin orientarea generală V-E a structurilor
majore ale fundamentului adînc (dislocaţii crustale, trepte, horsturi şi
.grabene), impune aceeaşi direcţie generală structurilor majore ale fundamentului imediat ; independenţă, prin variaţia în grosime a depo.:zitelor de cuvertură platformică a fundamentului imediat şi structurarea lor în elemente cu grade de regionalitate subordonate, uneori cu
direcţii uşor divergente.
59

2. Paleorelieful fundamentului imediat predeltaic este reprezentat
printr-un sistem peninsular şi insular complex, orientat în general V-E.
Distribuţia ţărmurilor sistemului peninsular şi insular defineşte traseelea trei paleobraţe din faza prelagunară sau de estuar a Dunării.
3. Se demonstrează poziţia ortogonală a formelor morfologice ale
depozitelor deltaice din zona marină, orientate în general NE-SV, pedirecţia V-E a formelor paleomorfologice ale fundamentului predeltaic.
Se indică pentru procesul complex de redistribuire şi sedimentare a
materialului deltaic, calitativ, aportul procentual al factorilor fluviatili-eolieni (circa 200 'c) şi factorilor maritimi-eolieni (circa 800/0 ).
Se face legătura intre formarea şi distribuţia cordoanelor litorale din
zona maritimă a Deltei Dunării, cu ritmicitatea mişcărilor oscilatorii
verticale ale fundamentului părţii nord-vestice a bazinului Mării Negre:.
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CONTRIBUTIONS GEOPHYSIQUE A LA C'ONNAISSA~C'E DE L'EVOLUTION
GEOLOGIQUE ET DE LA MORPHOGENf.:SE DU DELTA DU DANUBE

Re sume
On presente une corrclation des donnees geologiques (fournies surtout par
des forages) et des donnees geophysiques (gravimL•triques et magnetiques) acquises
sur le territoire du Delta du Danube (le delta. proprement-dit el le complexe lagunaire Razelm-Sinoe). Les informations geophysiques concernent : la structure du
soubassement profond de la region ; la structure du soubassement immediat, le
relief de la structure et d'erosion du soubassement immcdiat predeltaîque et Ies
directions de redistribution et de sedimentation du matL>riau deltaique. Le soubassement profond (l'etage structural inferieur de plate-forme) aparaît fortement
disloque par des failles crustales qui le font se ranger en blocs deniveles - tels
que gradins, horsts ou grabens - orientes W-E. Le soubassement immediat (l'etage
structural superieur de plate-forme) prL·sente une structure subordonnee au plan
structural sous-jacent et un relief d'erosion submerge par Ies depots deltaiques.
Le prerelief deltaique est la prefiguration du svsteme peninsulaire et insulaire de la zone de debouche du Danube dans la Mer Noire. invad0 par la premiere
transgression paleo-euxine (Pkisto-cene inf0rieur). Sur le territoire du delta proprement-dit, le systeme peninsulaire et insulaire e.>t constitue par un ensemble de
quatre alignements W-E, tandis que sur le territoire du complexe lagunaire
Razelm-Sinoe il se compose de relief.> isoles. Le relief predeltai"que, d'âge pleistocene
inferieur et pliocene, mis en evidence 'par les forages hydrogeologiques, coincide
.avec le systeme pcninsulaire et insulaire defini gravimdriquement par des termes
anormaux Jocaux de maximum. Du fait que les termes anormaux de !'est restent
QUverts sur le littoral, on en deduit que le systeme insulaire et peninsulaire se
prolonge, avec Ies memes directions, dans le substratum de la plate-forme continentale actuelle.
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Les termes locaux de m1mmum gravimetrique, disposes en bandes paralleles
aux alignements des termes anormaux de maximum, marquent Ies traces de troisbras predeltaiques du Danubes (Pleistocene inferieur), ramific·s vers l'est a partir
de la zone Lascar Catargiu et disposes dans un espace plus etroit entre Ies bras
actuels Chilia et Sf. Gheorghe.
La transition de la phase predeltaique (Pleistocene moyen) a la phase deltaique (Pleistoicene superieur) est suivie, morphogenetiquement, par l'individualisation, pendant l'Holocene, du delta fluviatile a l'ouest et du delta maritime a
l'est. Leur separation est realisee par Ies grinds de Letea et de Caraorman, disposes transversalement aux directions du systeme insulaire sousjacent et formes par
suite de la redistribution du materiau d'alluvion et de plage sous l'influence des
courants maritimes et eoliens. La redistribution recente du materiau deltaique
provenant d"origines diverses sur Ies zones fluviatiles et maritime du Delta est.
dominee par des agents genetiques fluviatiles et maritimes caracteristiques qui
travaillent sans treve au modelage du microrelief sous-aenen (cordons alluvionnaires fluviatiles, terre ferme continentale, grinds internes et cordons littoraux)
et sous-aquatique (depressions delta1ques).

PARTICULARITAŢI

ALE REGIMULUI PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE DIN DELTA DUNARII
Lector uni\·. ELENA DUMITRESCU

Delta Dunării se individualizează, în cadrul teritoriului ţării noastre,
prin cele mai reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice. Scăderea treptată a valorilor medii anuale de la vest la est, ilustrează accentuan~a
continentalismului climei pe măsura înaintării spre est. Astfel, cantităţile medii anuale de precipitaţii sînt în jm· ele ·150 mm în partea estică
continentală a deltei (Tulcea 452 mm) şi în jur de 350 mm în extremitatea vestică a acesteia (Chilia 348 mm). Acestea sînt consecinţa continentalizării maselor de aer vestice şi nord-vestice care în înaintarea lor
spre est îşi pierd treptat cantitatea de umezeală. La acestea se aclaugi:'1
particularităţile calorice ale suprafeţei active subiacente.
Predominarea suprafeţelor acvatice, a tcrenmilor îmbibate cu ap<'t
şi a stufărişurilor care rămîn vara puţin încălzite, favorizează mişcarea
descendentă a aerului.
în consecinţă, sînt condiţii nefavorabile pentru dezvoltarea precipitaţiilor atmosferice.
Regimul anual al precipitaţiilor din Delta Dunării, diferă de cel înregistrat pentru majoritatea teritoriului ţării noastre. în cursul anului
sînt înregistrate două maxime şi două minime de precipitaţii. Un maxim
principal este localizat în luna iunie, ca rezultat al activităţii frontale
care se dezvoltă în lungul frontului polar şi al convecţiei termice intensl'
din cadrul maselor instabile de aer din partea posterioară a ciclanilor.
Al doilea maxim de precipitaţii, secundar, este înregistrat în lunile octombrie-noiembrie, datorită intensificării activităţii ciclonice din Marea
Mediterană.

Minimul principal al precipitaţiilor este înregistrat la sfîrşitul iernii
începutul primăverii, în luna martie, datorită regimului ele mare presiune atmosferică generat de dorsala anticiclonului eurasiatic. Minimul
secundar este localizat la sfîrşitul verii şi începutul toamnei, în augustseptembrie, ca rezultat al frecvenţei regimului anticiclonic (fig. 1).
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Regimul precipi taţiilor atmosferi ce se caracterizează printr-o mare
în timp. De la un an la altul, valorile medii ale c antităţilor
-Oe apă provenite din precipitaţii, sînt foarte diferite datorită fluctuaţiilor
•c onrtinue al<E=~ ci1;culaţiiei :artmosr~
fe riae. In unii ani, cu int e nsă
l~
.- activitate ciclonică,
valorile
:medii anuale ale precipitaţiilor ,
~ $l
.aiu fost foarte ridi c.alte ,
fiind
['<l
de două ori mai mari decît
L~
media
plurianuală.
Astfel
.~
la Letea în anul 1924, s-au
'"'
însumat 1091,6
mm
can"'
·titate care este de peste trei ori
:mai mare decît media plurif~
anuală (351 mm). La Sulina,
I~
'în anul 1939 s-au înregistrat
~
680,5 mm, cantitate aproape
.,,._
"
dublă faţă de media pluri anuală
1(385 mm), iar la Chilia în anul
~
1901 au fost totalizaţi 746 mm.
~
~
Ce le mai fr ecvente valori
. ianua~e
sîrut în jur de 400~
"'
450 mm, pentru ChHia Veche,
„"
fapt care ara tă că m edi'a de
"'~ '=
348 mm, masche'ază u neori a...adevăiraba
repartiţie
cantitativă a p:recipiitaţHlor.
Arceasta
·s e datoreşte valorilor extreme
maxime care sfo t laooliza te la
.o distanţă d e 600 mm faţă de
.cele minime (fiig. 2) .
Frecivenţia oaintită ţilor a:notimpuale de p.rec;Lpitaţii ilus-trează
de asemenea limite
.la1igi de I"'epiarti1ţie, cu o gamă
de 800 m între limitele exi rieme dair cu f1ieevenţă rnaxi-=-~~
~ :]l
"'~
mă p entru valoiriLe
cuprinse
intre 150-200 mm. Aces·t e li~
~
mite largi de re partiţie a va~
~
JorHor anotimpuaJ.e sînt inre~
gistrabe pentru lo'Ca'li tatiea :LJe~~
~
~
~
~
·tea, u n!de ploile torenţiale de
·natură
coniveoti vă au avut o
~ '8
:frecvenţă mare. La Chilia, în
.aceeaşi parte a anului, valorile
M
"I:
toitallie de pre:oipirtaţii nu au deMl'
·pă'Şit în nici un an 400 mm,
=
.:IV
11,eovenţa
maximă fiind dată
-:;--~ ~ ~ ~ ~ ~
~variabilitate
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Variabilitatea cantităţilor de precipitaţii apare clar în evidenţă şi
din valorile lunare extreme înregistrate în cursul timpului.
Cele mai mari valori lunare de precipitaţii au depăşit uneori cantităţile medii anotimpuale şi s-au apropiat de valorile medii anuale.
Astfel, la Letea în anul 1924 în luna august, s-a înregistrat cantitatea
de 696 mm, iar la Sulina. în anul 1939, au fost totalizaţi 259 mm. Cantităţile respective au fost înregistrate în special în perioada caldă a anului, datorită averselor de natură frontală sau convectivă (fig. 3).
Cantităţi lunare maxime de precipitaţii au fost înregistrate şi în
perioada rece a .anului ca rezultat al ·averselor de natură frontală, în
cadrul ciclanilor deplasaţii din :Marea Mediterană. Acestea au oscilat
între 160 mm pentru partea continentală a deltei (Tulcea) şi 110 mm
pentru cea vestică (Sulina).
Cantităţile lunare minime ilustrează faptul că în unii ani precipitaţiile sînt foarte reduse, iar în unele luni acestea nu se produc.
Astfel, la Chilia în anul 1896, în lunile ianuarie şi decembrie, nu
au căzut precipitaţii, iar în celelalte luni valorile au fost reduse, fapt
care' a dus de altfel la cea mai mică valoare anuală de precipitaţii
(181 mm).
În acelaşi an la Sulina nu au căzut precipitaţii în ianuarie şi
februarie.
In anul 1897 în lunile august şi noiembrie de asemeneia nu au căzut
precipitaţii, iar în ianuarie, acestea au însumat numai 0,7 mm. In 1898
de asemenea în luna octombrie nu au căzut precipitaţii. Frecvenţa l<milor în care precipitaţiile nu au căzut în timp de o lună sau mai multe
luni este destul de mare pentru Delta Dunării.
In unii ani, cantităţile de precipitaţii nu au căzut timp de două
luni consecutiv. Astfel, în 1905 la Chiliia, lunile august şi septembrie au
fost lipsite de precipitaţii ; la Letea în 1929 în lunile iulie şi august, precipitaţiile nu s-au produs.
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 ore reprezintă de
asemenea o caracteristică importantă a regimului precipitaţiilor din
Delta Dunării.
In 1această regiune a ţării ploile sub formă de averse au totalizat
cantitatea maximă record pentru întreg teritoriul ţării. Astfel, într-o
singură zi, cantitatea de apă provenită dintr-o ploaie torenţială a depă
şit cantitatea anuală medie multianuală. De exemplu, la Letea în zilele
de 29-30 august 1924, într-un interval de 16 ore s-au însumat
530,7 mm apă din precipitaţii. Această cantitate depăşeşte cu 1720°/o
cantitatea medie lunară şi cu 1780;0 pe cea anuală. In aceeaşi zi la Sul}na
s-au însumat 219 mm precipitaţii.
Ploi torenţiale intense de natură frontală sau convectivă au fost
înregistrate şi în alte luni ale anului. Astfel la Sulina în luna ianuarie
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din anul 1933 într-o singură zi s-a înregistrat o cantitate de precipitaţii
dublă faţă de media lunară.
Deoarece precipitaţiile torenţiale au o frecvenţă mare în Delta
Dunării, este important de cunoscut care sint C'antităţile de apă care cad
cu probabilitate mare. Limitele extreme maxime şi probabilitatea căderii
anumitor cantităţi de precipitaţii trebuie luate în consideraţie în proiectarea diferitelor lucrări tehnice.
Din analiza valorilor maxime diurne căzute la Sulina se desprinde
faptul că în lunile de vară cele mai frecvente valori ale precipitaţiilor
sînt cuprinse între 20 şi 25 mm, cele cuprinse intre 0-25 mm depăşind
probabilitatea de peste 700/o, iar limitele extreme se situează între 70 şi
220 mm. ln lunile de iarnă cele mai frecvente cantităţi maxime diurne
sînt cuprinse între 10 şi 15 mm, cele între 0-15 mm depăşind probabilitatea de peste 800/0, iar limitele extreme fiind cuprinse între 50 şi
70 mm (tabel 2).
Regimul precipitaţiilor din Delta Dun<"1rii se particulariz0ază în
cadrul teritoriului ţării .şi printr-o frecvenţă mică a zilelor cu precipitaţii.

Alături de litoralul Mării Negre, Delta Dunării înregistrează cele
mai mici valori ale zilelor cu precipitaţii. Ele oscilează în jur de 65-75
zile anual, scăzînd de la vest spre est. Datcrită descendenţei aerului deasupra suprafeţelor reci şi în consecinţă a destrămării norilor frontali
ajunşi în această n?'giunc, intcn-.alcle lungi fără precipitaţii sînt destul
de frecvente.
In cursul anului, cele mai numeroase zile cu precipitaţii sînt înregistrate la sfîrşitul primăverii şi începutul verii, ca urmare a proceselor
frontale şi convective, şi la sfîrşitul toamnei şi începutul iernii, datorită
intesificării activităţii ciclanilor din Marca Mediterană. In cazul predo_minării timpului senin, frecvenţa zilelor cu_ precipitaţii se reduce apreciabil. Aceste situaţii sînt caracteristice pentru sfîrşitul verii şi începutul
toamnei.
In Delta Dunării şi, în general, pe litoral, precipitaţiile sub formă
de zăpadă au cea mai mică frecvenţă din ţară. Prima şi ultima zi cu
zăpadă se produc cu o întîrziere de 10 zile faţă de restul ţării. Stratul
de zăpadă are o grosime mică, este repartizat neuniform şi arc o,
durată mică.

Din analiza regimului anual al precipitaţiilor atmosferice din Delta
se desprinde faptul că acesta se particularizează în cadrul teritoriului ţării prin cantităţile medii cele mai reduse, prin cele mai ridicate
valori ale cantităţilor de apă căzute în 24 ore, printr-o frecvenţă redusă
a zilelor cu precipitaţii şi a zilelor cu zăpadă. Dintre acestea un deosebit
interes îl reprezintă precipitaţiile torenţiale. Astfel, pentru dimensionarea canalelor de scurgere a apei provenite din precipitaţii, pentru calcularea anumitor parametri necesari lucrărilor de îndiguire, precum şi
Dunării,
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Probabilitatea de producere a cantităţilor maxime
de precipitaţii (diurne). Sulina 1881-1960.

~--

pentru cunoaşterea condiţiilor de propagare a anumitor boli la animale,
se impune luarea în considerare a frecvenţei de producere a anumitor
cantităţi de precipitaţii diurne.

PARTICULARITES DU REGIME DES PRECIPITATIONS
DU DANUBE

DANS

LE

DELTA

Re sume
Dans l'ouvrage sont analysees les particulariks du reg1me des precipitations
atmospheriques dans le Delta du Danube conformement aux donnees fournies par
15 stations meteorologiques pour une periode de 50 ans.
Des caracteristiques de la repartition territoriale des precipitations a valeurs
reduites au fur et a mesure qu'on se deplace vers l'Est, sont aussi indiqu~es.
Pour illustrer la variabilite accentuee du regime annuel des precipitations, les
valeurs extremes annuelles, mensuelles et journalieres sont anal.vsees.
Pour le benefice des differents secteur d'activite, sont calculees Ies frequences des quantites annuelles, saisonieres et des quantites maximales journalieres.

CARACTERISTICI MORFOGENETICE ŞI HIDROLOGICE·
ALE LACURILOR DIN DELTA DUNARII
ele Dr. PETRE

GAŞTESCL

Delta Dunării cu o suprafţă de 5 640 km 2, din care 4 400 km::! pe·
teritoriul R. S. România, este a doua din Europa ca mărime după Delta
Volgăi (18 OOO km'.!). Ca unitate morfohidrografică se conturează la sfîrşi-· ·
tul terţiarului şi începtul cuaternarului. ia1· la formarea ei au contribuit
o serie de factori ca : amplitudinea extrem de redusă a mareelor, existenţa unui şlef continental dezvoltat şi cu adîncimi mici. debitul mare ele
aluviuni în suspensie pe care îl aduce Dunărea la gurile ei (debitul mediu pe perioada 1921-1960 la virful deltei a fost de 2 140 kg/sec. sau:
67,5 mil. tone pe an), prezenţa in fata zonei de vărsare a unui curent
maritim litoral cu direcţia nord-vest. sud-est, curent care antrenează.
aluviunile din rîurile ce debuşează în traectul lui şi le depune în faţa
golfurilor mai mari sub forma cordoanelor litorale.
în dezvoltarea Deltei Dunării se desprind mai multe faze, în funcţie de oscilaţiile de nivel ale Mării Negre, dar actuala configuraţie se·
schiţează la începutul holocenului şi se continuă şi astăzi.
O dată cu schiţarea grindurilor marine, zona ele vărsare a Dunării
din spatele lor a intrat într-o fază de liman.
În faza de liman acţiunea ele barare a gurii fluviului de către curenţii litorali a depăşit pe cea ele .acumulare fluviatilă. Ca urm.are, au
apărut cordoane maritime dispuse aproximativ N-S, iar puterea de
eroziune a fluviului s-a micşorat.
Apele fluviului, străpungîncl cordoanele marine. au extins procesul de acumulare fluviatilă si în sectorul marin al deltei, creînd condiţiile schiţării altor cordoan°e marine secundare care au permis astfel
individualizarea unor lagune marine, atît în cadrul deltei (laguna clin-·
tre cordoanele Letea, Caraorman şi Sărăturile), cît şi în afara ei (laguna'.
oomplexului Razelm, fostul golf marin Halmyris).
Procesele de acumulare fluviatilă au contribuit ulterior, prin crea-·
rea grindurilor fluviatile din lungul braţelor şi gîrlelor principale, la'.
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-compartimentarea celor două mari sectoare ale deltei (fluvio-limanic şi
lagunar-maritim) într-o serie de depresiuni mai mici. Concomitent cu
:schiţarea actualei configuraţii prin aluvionare, vegetaţia acvatică s-a
.dez\·oltat contribuind şi ea la procesul de colmatare prin resturile vegetale, care se pare că predomină în etapa actuală. Din suprafaţa totală
a Deltei Dunării 80-900/o este acoperit permanent sau temporar cu
.apă. Observaţiile de nivel efectuate la Tulcea în perioada 1879-1965
.au arătat : la cota apelor Dunării de + 115 cm (adică 1,669 m faţă de
nivelul Mării Negre) suprafaţa emersă este de 2525 km 2, la cota de
+ 319 cm (adică 3,759 m) ea scade la 560 km 2, iar la + 477 cm aproape
·de asigurarea de IO/o (adică 5,329 m), cotă înregistrată în 1897 şi care
reprezintă nivelul maxim observat, suprafaţa emersă a fost de numai
380 km2 reprezentată prin partea superioară a grindurilor Chilia, Stipoc, Letea şi Caraorman. întreaga deltă se transformă la aceste niveluri
într-un imens lac.
In mod obişnuit, din suprafaţa deltei 3 660 km 2 sînt ocupaţi de
lacuri, braţe, girle şi zone acoperite cu plaur, şi numai 680 km:! revin
grinduriloi· fluviatile .şi cordoanelor maritime. Luciul propriu-zis al
zonelor cu apă stătătoare totalizează 255 km:!, fără complexul Razelm
(731 km:!).
Lacurile din Delta Dunării prezintă o serie de caracteristici morfobatimetrice care le fac să se deosebească de lacurile de luncă propriu-zise. Astfel. dacă cuveta lacustră a acestora din urmă este izolată
-de rîurile în a căror luncă se găseşte, prin porţiunea mai ridicată dată
de grindurile fluviatile, cuveta lacurilor din deltă este separată de braţe
sau gîrlc printr-un grind foarte ingust, prin care legătura subterană a
apelor se face foarte uşor. Lacurile din deltă sint conturate în mod
frcc\·ent de vegetaţie - stuf s.au plaur - şi numai pe zone restrînse
sint delimitate de pseudo-grinduri submerse formate prin consolidarea
vegetaţiei cu materialul aluvionar împins de valuri spre marginea lacului. Din aceste motive, în delta Dunării majoritatea lacurilor nu sint
altceva decit porţiuni neacoperite de vegetaţie din depresiunile lacustre propriu-zise. Conturul nedefinit al lacurilor din deltă face oa şi
·calcularea unor eleme:1te morfometrice şi aprecierea valorii unor componente de bilanţ hidrologic să fie aproximativă.
O trăsătură caracteristică a lacurilor din delta Dunării este aceea
că ele se asociază în complexe lacustre, care se suprapun peste marile
unităţi depresionare. Cu toate acestea se pot constata unele deosebiri atît
·între complexele lacustre ale celor două sectoare (fluvio-limanic şi la,gunar-maritim), cit şi între complexele din cadrul sectorului fluviolimanic.
Astfel, în timp ce lacurile din sectorul lagunar (maritim) sînt cantonate între vechile cordoane maritime, au orientări diferite, sînt mai
izolate şi comunică, îndeosebi între ele şi cu braţele Dunării, lacurile din sectorul fluvio-limanic alcătuiesc complexe bine individualizate prin caractere proprii şi se află într-o permanentă legătură cu
braţele fluviului.
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Ţinînd seama de aceste caractere şi grupări în sectorul fluvio-lirnanic (I) s-au deosebit complexele lacustre : Gorgova, Sireasa, FurtunaMatiţa şi Pardina.
A. Complexul lacustru Gorgova este situat între grindul Rusca,
braţul Sulina, braţul Sf. Gheorghe şi cîmpul Caraorrnan. Suprafaţa
aproximativă a lacurilor din acest complex este de 5 700 ha. Ele sînt
drenate de canalul Litcov şi, în mică măsură, de gîrlele care fac legă
tura dintre lacuri şi braţele Dunării.
Cuvetele lacustre din acest complex sînt bine conturate şi se cai-acterizează prin prezenţa pseudo-grindurilor.
In lungul gîrlelor mai importante ca şi al canalului Litcov, 'l-au
format, în decursul timpului, grinduri fluviatile emerse la niveluri medii
si minime.
'
Lacul Gorgova, cel mai mare din acest complex (12,91 km 2), are
a.dîncimea maximă de 3 m. Forma lacului este aproape circulară, delimitarea sa de celelalte lacuri făcîndu-se prin vegetaţia de stuf fixată de
fund sau plutitoare (plaur). Are o strînsă legătură cu lacurile înconjură
toare : Cuzminţul Mare, Rotund, Corciovata, Gorgovăţ, Potcoava, care
au suprafeţe şi adîncimi mult mai mici.
B. Complexul Sireasa, denumit astfel după gîrla care îl drenează
€ste situat în partea cea mai vestică a deltei şi este încadrat de braţele
Chilia, Sulina şi gîrlele Păpădia şi Şontea. Caracteristica lui o formează
numărul foarte mare de lacuri cu suprafeţe relativ mici aflate într-un
stadiu avansat de colmatare, datorită vechimii lor mai mari şi deci acţiunii îndelungate şi intense de .aluvionare. Aceasta a ff1cut ca lacurile
complexului să aibă, în general, fundul deasupra nivelului mării.
Dintre cele mai importante cităm lacurile Baciu (0,84 Ion:!), Corciovata (0,72 km2), Simion (0,62 km2).
C. Complexul Furtuna-Matiţa este situat între braţul Sulina, gîrlele Păpădia şi Şontea, cîmpurile Stipoc, Chilia, Letea şi braţul Chilia.
"In limitele acestui complex întîlnim cele mai multe lacuri aflate într-o
fază de evoluţie mai puţin avansată faţă de cele din depresiunea Sireasa.
Ele prezintă unele asemănări cu lacurile din complexul Gorgovei şi au
fundul cuvetei sub nivelul mării. Complexul este drenat de girla Şon
tea spre V, care confluează cu Dunărea Veche la Mila 23, şi gîrlele
Lopatna, Matiţa, Sulirnanca, spre Chilia. Dintre lacurile mai importante
amintim : Merhei (10,5 km2), Furtuna (9,1 km\ Matiţa (6,25 ha),
Ledeanca etc.
Lacul Matiţa, unul din cele mai importante din acest complex, se
caracterizează prin legături numeroase şi foarte scurte cu lacurile învc-cinate - Rădăcinoasele, Poludionca, Şerbota etc. Comunicarea cu celelalte lacuri ale aceleiaşi unităţi se face prin gîrla Lopatna.
D. Complexul Pardina este denumit aşa după gîrla principală care
-drenează depresiunea dintre cîmpurile Ştipoc, Chilia şi braţul Chilia.
Lacurile din acest complex sînt de formă alungită şi se dispun între
gîrle paralele care au o mare dezvoltare. De asemenea, o altă caracteristică a acestui complex este şi marea dezvoltare a grindurilor fluivaţile
:submerse, în lungul tuturor gîrlelor importante.
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Printre lacurile mai principale amintim : Tatomir (6,3 km2), Baciu (4,1 km 2), Pojareţ (1,3 km 2), Gr. Antipa (1,3 km2) etc.
Lacul Tatomir, situat aproximativ în mijlocul complexului, intre·
girlele Pardina şi Gotca, are o cuvetă alungită, imprimată de paralelismul numeroaselor girle ale acestei depresiuni. Ele comunică prin girle·
scurte cu lacurile Serhănoiul, Pojareţ., Hîlboca, precum şi cu alte lacuri
mai îndepărtate. Prin intermediul acestora primeşte aluviunile ce se·
depun la marginile cuvetei.
/n sectorul lagunar-maritim (II) s-a deosebit un singur complex, şi:
anume Roşu-Puiul (E). Caracteristicile fizice şi hidrologice apropie aceste·
lacuri
de sistemul lagunar al Razimului. Ca lacuri mai importante
amintim : Roşu (13,3 km 2), Lumina (8,87 km 2), Puiul (8,25 km:!).
Lacul Puiul are o formă aproximativ triunghiulară, imprimată de·
direcţiile celor două cordoane maritime învecinate Caraorman şi.
Puiul. Cu lacurile îm·ecinatc -- Lumina şi Roşu - comunică prin numeroase girle. Legătura cu braţele principale ale Dunării fiind foarte·
slabă, colmatarea lor se face mai mult pe cale vegetală. Dovadă este·
briul de vegetaţie re înconjoară lacul Puiul, fenomen ce se observă şi
la celelalte lacuri mai mari ale complexului.
Aşadar, lacurile din delta Dunării, care se încadrează în tipul ge-·
netic al lacurilor de luncă. prezintă caracteristici proprii, pe baza că-
rara au fost deosebite mai intîi cele două mari unităţi lacustre (din
sectorul flu,·io-limanic şi din cel lagunar-maritim) şi apoi cele citeva.
complexe lacustre care se suprapun unităţilor depresionare ale deltei.
ln cadrul acestora lacurile evol11iază în mod diferit, datorită proceselor·
r:Je colmatare vegetală şi minerală.

*
Delta Dunării, ca zonă de vărsare, prezintă caracteristici hidrologice care depind de doi factori mai importanţi : regimul hidrologic al
fluviului la ,·irful deltei, şi oscilaţiile nivelului Mării Negre în cursul
unui an sau pe o perioadă scurtă de ani.
Variaţiile ele nivel ale apPi în cadrul deltei sint într-o strinsă legă-
tură cu debitul Dunării, panta generală a teritoriului deltei (0,006~0o)·
de nivelul „o·• al mării şi de posibilitatea de acumulare a apei în inte-riorul ei. Sub acesf aspect delta constituie zona de atenuare a proceselor hidrologice care se desfăşoară pe verticală pe Dunăre în amonte şi
a componentelor hidromecanice. Amplitudinea nivelurilor scade dinspre virful deltei spre litoralul mării, atît pe braţele principale (Chilia„
Sulina şi Sf. Gheorghe) cît şi pe canalele şi lacurile din interior.
Corelaţiile stabilite între amplitudinea nivelurilor zilnice sau mul-tianuale ~i lungimea braţelor, scot în evidenţă că braţul Sulina are·
panta cea mai mare datorită lungimii mai mici a dragajelor, care se facsistematic şi a corecturilor de meandru efectuate în vederea imbună-
tăţirii navigaţiei. După datele calculate de Comitetul de Stat al Apelo1rezultă că la asigurarea de 500;0 corespunzătoare nivelului mediu al'..
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;apelor, braţul Sulina are panta 0,022o/oo, braţul Sf. Gheorghe 0,0170/oo şi
'.braţul Chilia 0,015o/o0 •
Amplitudinea ridicată a nivelelor şi panta mai mare a apelor pe
:braţul Sulina are o importanţă deosebită în evidenţierea direcţiei de
.vătrundere şi ieşire a apelor din interiorul deltei.
Deşi cele două artere principale ale depresiunilor lacustre de la
·vîrful deltei - canalul Litcov pentru Rusca-Gorgova, .şi canalul Şon
tea pentru Sireasa-Fortuna, se desprind din braţul Sf. Gheorghe şi res:pectiv Chilia, în pătrunderea iniţială a apelor în aceste depresiuni un
rol important îl are braţul Sulina. Acest fapt este ilustrat şi de core.laţiile de niveluri instantanee dintr-o fază de creştere şi descreştere a
unui hidrograf concret între două posturi, unul pe braţul Tulcea sau
·vîrful deltei, .şi altul de pe cele trei braţe principale. Numai la repre:zentarea grafică cu un post de pe Sulina se remarcă acest lucru printr-o corelaţie de tip buclă în partea superioară. Această buclă ilustrează
faptul că pentru un anumit nivel de la postul hidrometric din vîrful
·deltei, la cel de pe braţul Sulina corespund două niveluri, unul fazei
·de pătrundere a apelor în interior şi altul de scurgere către braţe.
Hidrografele nivelurilor din unităţile lacustre sau de pe canale au
.aceea.şi alură în majoritate fazelor de regim cu cele de pe braţele prin·cipale. ln timp ce la lacurile din apropierea braţelor, hidrograful pre·zintă asemănări pină în cele mai mici detalii, la cele mai depărtate hi·drograful este mai generalizat, păstrind totuşi aspectul general.
O caracteristică a lacurilor din Delta Dunării este legătura permanentă cu braţele principale printr--0 reţea de canale. Canalele de
legătură cu cotele profilului longitudinal al fundului mult sub media
nivelelor minime din lac şi braţ, ceea ce face imposibilă întreruperea
legăturii în condiţiile unui regim natural.
Pentru calcularea componentelor bilanţului hidrologic a lacurilor
·din deltă, trebuiesc avute în vedere mai multe particularităţi : lipsa
unui bazin de recepţie a lacurilor, lipsa unui contur propriu-zis al unui
"lac oarecare, existenţa aceloraşi canale prin care vine apă în lac .şi pe
·care pleacă din lac spre braţele principale şi existenţa unui schimb
·subteran de ape între complexele lacustre, ca urmare a coeficientului
·de permeabilitate mare a depozitelor litologice din grindurile fluviatile şi maritime şi a cotei fundului lacurilor sub ni\·elul minim multia·nual al apei braţelor principale.
Urmarea acestor particularităţi - bilanţul hidrologic al unui lac
izolat - s-ar putea calcula numai teoretic, considerîndu-se stuful sau
plaurul care înconjoară lacul ca un perete vertical care-l limitează.
Practic, bilanţul hidrologic trebuie extins la întreaga depresiune în care
·se găseşte un complex lacustru.
De asemenea, efectuarea schimbului de ape dintre complexele
1acustre şi braţe pe acelea.şi canale, face ca ecuaţia bilanţului hidrologic adoptată de noi să reflecte această particularitate.
Pentru exemplificare vom lua din delta Dunării complexul la~ustru Roşu-Puiul conturat de grindul Caraorman în vest, Ivancea Mare
1n sud şi sud-est, al litoralului marin în est şi cel fluviatil al Sulinei
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în nord. Intocmirea curbei batigrafice şi a volumelor pentru întregul corn~
plex lacustru s-a făcut după curbele batimetrice existente din 0,5 m ridicate de Comitetul de Stat al Apelor şi a nivelurilor înregistrate în mira
hidrometrică de pe canalul dintre lacurile Puiul şi Roşu, situate aproximativ în mijlocul lui, în perioada 1960-1963.
Ecuaţia generală a bilanţului hidrologic pentru acest complex este :.
(1 >

în care X este cantitatea de precipitaţii căzută la suprafaţa apei ; Z cantitatea de apă evaporată de la suprafaţa lacului ; Y1 - aportul de
apă ce vine din braţele Dunării prin canale; Y 2 scurgerea de apă
din comphi.xul lacustru prin canele către braţe ; + ti V - valiaţf,a
lunară sau anuală de volum.
O scrie de componenţi ai ecuaţiei ca alimentarea subterană (U 1 )
şi scurgerea subterană db lac (U 2 ) au fost consideraţi egali ca valori.
Datorită coeficientului mare de permeabilitate al depozitelor litologice
din grinduri şi a unui nivel al apelor din braţe şi interiorul deltei
relativ egal, există un nivel hidrostatic egal cu cel al apelor în cea mai
mare parte a anului.
Dat fiind faptul că legătura dintre lacuri şi braţele principale
pentru alimentare şi scurgere se face pe aceleaşi canale, cei doi termeni ai ecuaţiei Y 1 şi Y 2 nu pot coexista şi în acest sens prezenţa
unui sau altuia în formulă se precizează prin ± :\ V. Atunci cind
avem + .\ V adică nivelul apei în lacuri este mai mare faţă de luna
sau anul precedent, în ecuaţie vom avea termenul Y1 şi în situaţia
inversă (-~V) il vom avea pe Y 2 •
Din ecuaţia (1) faţă de cele două situaţii vom avea două variante :
X
.\V
şi

X -

+

+

Y1

Z -

Z -

-

Z =

+ :\V

şi

deci termenul necunoscut Y1

X

Y2 =

(2)
.\ V de unde Y 2 =

:\ V

+

X -

Z

(3)

Deşi semn ul ,, +" şi „-" ne indică nouă că în lac avem o pătrun
dere de ape sau scurgere, se poate întîmpla ca totuşi creşterea sau
scăderea nivelului din lac să se datorească cu totul altor cauze. Din
aceste motive este bine ca înainte de a aplica formula (2) sau (3) să se
analizeze raporturile.: X - Z > + ti V în care caz Y1 ,......, O şi deci
Y·J = X - Z - A V
(4)

şi

Z -

X

>-

L\ V în care caz Y 2

,......,

O şi deci Y1 =

Z -

X -

fi V (5}

Atunci cind valorile noastre se încadrează in unul din cele două
raporturi, determinarea lui Y1 şi Y 2 nu se mai face după formulele (2)
şi (3), ci după (4) şi (5).
Aceste cazuri particulare, deşi apar în desfăşurarea proceselor
hidrologice, au totuşi o pondere mică faţă de schimbul normal de ape
dintre braţe şi complexele lacustre. Legătura strînsă prin numeroase
canale adinci -şi distanţa foarte mică dintre braţe şi complexe, face ca
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Schiţa

complexelor lacustre d in delta Dun ări i. 1. gri nduri fluviatile ş i m ari ti m e ;:
2. depresiuni acoperite cu stuf ; 3. lacuri ; 4. b raţe, gîrle şi can a le ; 5. limi ta d intr ·
sectorul fluvio -limantic (I) ; cel lagunar (II) ; 6. limi ta com plexelor la custa r e ~
7. Complexele lacustre ; 8. Uscatul dobrogean.

atun ci cînd a par astfel de cazuri particulare s ă se prod uc ă c omp ensaţi i
rapide de ape încît valorile m edii lunare sau anuale cu care lucră m să
fie mult atenuate.
D u p ă cum se remarcă, o serie d e c omp o n e n ţi ai ecu a ţi e i hidrol ogice (Y1 şi Y 2) s-au calculat cu ajutorul
V din curba batig rafi că
şi a volumelor, iar alţii (X şi Z) se d e t ermină după valorile directe
obţinute la staţia meteorologică Gorgova (X) ş i la pluta evapo rim etr ică
de pe lacul Gorgova (z).
Deoarece o b servaţiile directe ale evaporaţi ei nu a acoperit întreaga
perioad ă de timp fără p od de gheaţă dintr-un an, s-au fă c ut cor e l a ţi i
cu deficitul de umiditate (legături funcţionale) şi s-a completat ş irul
v alorilor. Tot în cazul evaporaţi ei , deocamdată , nu s-a putut calcula
separat evoporaţia de p e suprafaţa liberă a apei, şi evapor1aţiia apei
cît şi evap otran spiraţia zonelor acop rite cu vegetaţie acvatic ă, deo arece·
valorile obţinute ex perimental nu sînt concludente.

+
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TJtBEL Nr. I

VALOUILE COMPONENTELOR BILANŢlTLlll

Hli>ROLOGIC

PF.

PERIOADA

1960-1963 IN COMPLEXUL LACUSTRU ROŞU-PUIUJ,

I~

I

II

llI

IV

V

\'I

\·11

\'III

JX

X

XI

XII

Tola I

1

•

/:,,.V

+45,00 1-19,00 ! 20,00 +54,00 +22 ,00 --44 ,00 : .10,00 -54.00 -38,00 -12.00 -!-2,00 -J-30,00 +14,00

X

13,40

17,40

10,6:3

11 , G3

11,00

11,00

13. 43

7.82

8. 70

10, 10

15.25

I7,70

147,04

z

3,42

4,45

14.45

30,80

45.40

64,50

65,00

57,80

37,00

21. 70

13.30

4.35

362' 17

Y1

35,02

G.05

2:3,82

73. 17

56,40

9.50

22.57

-

-

-

0,07

Yz

-

-

-

4.02

9,70

O,·IO

-

-

-

-

-

16,65 243.25

-

14, 12

Analiza sumară a tabelului cu valorile concrete ale componentelor ecuaţiei bilanţului hidrologic, pe o perioadă scurtă de ani (I !)601963), arată că o mare cantitate de apă ajunsă în lacuri atît prin canale
din braţe (Y 1) cît şi prin precipitaţii (X) se evaporă în interiorul
deltei (Z) (Tabela nr. 1).
Volumul de apă acumulat în interiorul deltei variază pentru
acel~i nivel la Tulcea după cum am văzut în funcţie de faza de
pătrundere sau scurgere a apelor. Curba integrală a volumului acumulat
faţă de postul hidrometric Tulcea este de 1 550 X 10r. m:J la nivelul
de + 100 cm şi 6 880 X JOG m:i la nivelul de + 500 cm.
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LES CARACTERISTIQUES MORPHOGENETIQUES HYDROLOGIQUES DES
ETANGS DU DELTA DU DANUBE

Re sume
Apres une breve presentation d"ensemble du Delta du Danube, telle une
unite morphologique et physico-geographique en formation et unique dans son
genre, on analyse succintement les phases les plus importantes dans son evolution
paleogeographique et les principâux facteurs qui ont determine sa configuration
actuelle.
A la suite de cette analyse on arrive a la conclusion que, sous rapport morphohydrologique, dans le Delta du Danube les dements principaux du paysage deltaique sont groupes par grands complexes lacustres superposes aux depressions
morphologiques majeures de cette unite.
On passe ensuite brievement en revue les complexes lacustres en exemplifiant les principales ca.racteristiques. Ainsi, dans le secteur fluvio-'limanique sontils presentes les ·complexes : Gorgova, Sireasa, Furtuna-Matiţa et Pardina et dans
celui lagunaire-maritime, seulement le complexe Roşu-Puiul.
Les caracteristiques morphobathymetriques et les liaisons hydrngraphiques
·des lacs et des bras principaux du Delta du Danube confcrent aussi quelques particularites dans le regime hydrologique, surtout dans le bilan des eaux de ceux-ci.
En analysant en detail le complexe lacustre Roşu-Puiul, sous le rapport du bilan
hydrologique on etablit les principaux aspects de l'equation du bilan, qui difkrent
·meme de ceux des lacs du pre du Danube en amont.
Les valeurs des composantes de l'equation du bilan refletent la zonalite
geographique des unes (precipitations et evaporation) et l'azonalite des autres
(l'alimentation superficielle et l'ecoulement superficiel du lac), c'est-a-dire, la participation alternative des deux termes en fonction du niveau de l'eau des bras
principaux, dans les memes chenaux de liaison.
G -
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Pe teritoriul României, Delta Dunării cuprinde o suprafaţă totală
de 3465 km 2 (4345 km 2 împreună cu grupul de lacuri salmastre
Razelm - Goloviţa - Zmeica - Sinoe). Referinţele ei poziţionale, îi
conferă o structură fizico-geografică variată, un climat temperat-continental de un tip deltaic dunărean, generat de vecinătatea Mării Negre
şi de componenţii propriei naturi, soluri neevoluate, în curs de formare,
un mozaic biogeografic particular ale cărei principale componente sînt
stuful, esenţele albe de foio:ase, peştii şi păsările. In medie 800/0 din
suprafaţa totală a Deltei Dunării este acoperită permanent sau temporar cu apă, ceea ce permite existenţa unei bogate faune ihtiologice
şi a unor masive stuficole compacte.
Morfohidrografic, Delta Dunării se caracterizează prin prezenţa
unui întreg eşalon de forme ale microreliefului, distincte după geneza
şi evoluţia lor. Aceste forme care îmbracă terenurile emerse şi submerse ale Deltei nu pot fi riguros delimitate. întrucît aria lor devine
simţitor schimbătoare în procesul legic al variabilităţii sezoniere a nivelului general al apelor. La cele mai mari niveluri, respectiv 10 hidrograde, Delta este acoperită cu apă într-o proporţie care depăşeşte evident media indicată anterior. Scăderea periodică a nivelului apelor,
conturează mai exact şi dezvăluie compartimentele morfohidrografice
pozitive (martori din uscatul predelatic, grinduri fluviale şi fluviomaritime simple şi asociate) şi negative (reţea hidrografică, mlaştini,
lacuri). Ca urmare a suprafeţelor reduse de uscat şi a prezenţei a
numeroase japşe, braţe principale şi secundare, sahale, gîrle, canaluri,
periboine, densitatea reţelei hidrografice a Deltei Dunării este foarte
ridicată, atingînd o valoare de circa 1,97 km/km2 (calculat după hărţile
1 : 100.000/1963 şi raportînd lungimea totală a reţelei hidrografice de
1743 km la suprafaţa terenurilor neinundabile şi acoperite temporar
cu apă).
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Toate aceste elemente şi caractere conturează un peisaj specific,
o originalitate distinctă a Deltei Dunării în cadrul pămîntului romflnesc
~i chiar a întregii Europe. Acest potenţial geografic, generat de complexul funcţional al naturii deltaice şi limitrofe, manifestă o influenţă
mai puternică decit în alte părţi asupra profilului demografic şi economic al Deltei Dunării. Adaptarea activă a omului la condiţiile fizicogeografice ale Deltei româneşti se concretizează în unele modalităţi
particulare ale vieţii lui, în caracterele topografice ale aşezărilor, în
profilul lor economic şi chiar în specializarea activităţilor economice.

*
Insemnătatea Deltei Dunării provine atit de la resursele sale
naturale dt şi de la poziţia sa la gurile marelui fluviu, fapt care
explică popularea ei şi mai ales a regiunilor limitrofe, din cele mai
îndepărtate
Hemuri. Documentele arheologice şi istorico-geografice
atestă şi în această parte a \ării noastre continuitatea elementului autohton geto-dac şi romanesc. stabil şi puternic aici chiar în vremurile
grele ale perindării popoarelor migratoare şi chiar în timpul dominaţiei
<.>tomane. Populaţia acestor meleaguri şi-a menţinut în toate vremurile
ca ocupaţii principale pescuitul şi păstoritul, aici fiind pînă pe la
începutul veacului al XIX-lea şi capătul unui important drum transhumant moldovean. De fapt, păstorii din ţinuturile carpatice, daci şi
mai tîrziu români. au păstorit din timpurile cele mai vechi în stepa
ierboasă a Dobrogii, păşunile dunărene fiind cele mai bogate. Pendularea acl'asta este un fenomen care depăşeşte şi epoca dacică, adincindu-se în neolitic. Pe diferite hărţi din secolul al XVIIl-lea, se poate
identifica toponimicul „cişlă" în mai multe locuri din Deltă (grindurile
Letea, Sărăturile. Chilia) ca şi toponimicul „cherhana'' (harta rusă din
1835), mai ales pe malurile braţului Sf. Gheorghe, ceea ce sprijină
ideea priorităţii economiei pastoral-piscicole.
Prin secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea iau
fiinţă cele mai multe aşezări permanente actuale din Delta Dunării,
printre care Sf. Gheorghe (cunoscută încă din anul 1813), Caraorman
(1819), C. A. Rosetti (1860). Crişan (1887), Vulturul (1916), Pătlăgeanca,
Sâlcieni, satul Nou (azi Nufărul) etc. Intre cele mai vechi aşezări din
Deltă figurează Sulina. amintit în documentele istorice încă din secolul
al X-lea (Constantin Porfirogenetul).
Morfohidrografia DL'ltei Dunării imprimă anumite trăsături şi
repartiţiei populaţiei locale, care
nu depăşeşte 22000 de locuitori,
datorită poknţialului de habitat foarte scăzut. Această valoare actuală
redusă indic[1 şi o creştere în general lentă a populaţiei din Deltă, d3.că
o comparăm cu unele valori anterioare (19300 locuitori în anul 1912,
aproximativ 19î00 în anii 1930 şi 1956, 20500 în anul 1963). Evoluţia
numerică a populaţiei din ultima perioadă de timp nu reflectă natalitatea ridicată din această parte a ţării (întotdeauna peste media pe
ţară) şi scăderea substanţială a mortalităţii, deoarece dezvoltarea industriei în oraşul Tulcea şi în alte centre dobrogene, a atras mină de lucru
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din mediul rural, inclusiv din Deltă. Lucrările întreprinse pentru
recoltarea stufului au atenuat migraţia populaţiei rurale, nu însă, deocamdată, în proporţii stabilizatoare.
Revenind la repartiţia populaţiei, se constată că cele mai multe
aşezări deltaice sînt concentrate în lungul braţelor Dunării (820/0 ), mai
ales ale bratelor Chilia (34° o) şi Sulina (33n;0). Deşi în Delta fluvială
aşezările omeneşti sînt mai numeroase, acestea sînt însă mici ca număr
de locuitori ; din cele 19 aşezări, numai Chilia Veche arc peste 1000
locuitori (datorită potenţialului de locuit mai ridicat al cîmpului de
loess Chiliia), restul fiind aşezări în majoritate cu mai puţin de 500
locuitori. In schimb, în Delta fluvio-maritimă, din 0 aşezări, trei au
peste 1000 locuitori şi numai una singură are sub 500 locuitori. Prezenţa unor aşezări mai mari în estul Deltei se explică prin prezenţa
aici a singurului oraş din Deltă (Sulina), cit şi prin existenţa grindurilor fluvio-maritime asociate Letea, Caraorman şi Sărăturile, cu
potenţial de locuit mai ridicat dC'cît grindurile fluviale din vestul Deltei.
Condiţiile geografice menţionate generează şi o densitate redusă
a populaţiei. In medie, densitatea populaţiei pe întreaga Deltă, abia
depăşeşte 6 locuitori pe 1 km:.! fiind mai ridicată în Sulina (16.2 loc./km:!)
şi comunele Ceatalchioi (16,6) C. A. Rosetti (10,6) şi Chilia Veche (8, 4)
şi foarte reduse în comunele Crişan (4.4), Pardina (3,0) şi Sf. Gheorghe
(2,6). Luînd în consideraţie numai suprafaţa grindurilor, densitatea
populaţiei ajunge însă la o valoare de circa 50 loc./km:.!, asemănătoare
cu aceea din marginea nordică a Dobrogei înalte (fără oraşul Tulcea) ;
dar chiar aşa densitatea populatiei este redusă, mult sub media pe ţară,
ceea ce indică posibilităţi de sporire a populatiei stabile. Aceste posibilităţi pot fi însă materializate în Delta Dunării prin întărirea potenţialului de habitat, înţelegînd prin aceasta atît dezvoltarea condiţiilor
teritoriale cit şi antrenarea populaţiei în diferite activităţi.
Structura pe ramuri de activitate a populaţiei Deltei Dunării
reflectă în bună parte raportul dintre resursele naturale
şi
stadiul
actual al valorificării lor. Se constată astfel o pondere însemnată a
populaţiei active antrenate în economia piscicolă, ca activitate permanentă şi mai puţin temporar~, precum şi în alte activităţi specifice
(recoltarea stufului, navigaţie) ; economia agricolă cuprinde şi ea o
bună parte din populaţia acti\·ă a Deltei, remarcîndu-se chiar, la locuitorii aşezărilor situate pe cîmpurile aluviale şi fluvio-maritime, o anumită dualitate în ocupaţiile lor de bază, în sensul asocierii sau succedării ocupaţiilor agricole cu cele piscicole şi stuficole. Aceste ocupaţii
specifice generează o serie de deplasări interioare temporare pentru
muncă, diurne sau sezoniere, ale localnicilor, putînd fi identificate trei
categorii principale : migraţii pentru munci piscicole cu un caracter
general, mai frecvente în părţile estice ale ostroavelor Letea şi
Sf. Gheorghe, inclusiv zona maritimă din faţa Deltei şi în ostrovul
Dranov (la fel ca şi în complexul lagunar Razelrn-Sinoe), migraţii
pentru munci agricole, evidente mai ales în comunele Chilia Veche
(spre ostrovul Tătaru) şi C. A. Rosetti (spre Periprava), migraţii pentru
r~oltarea stufului.
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In legătură cu această structură profesională a populaţiei s-au
putut deosebi cîteva tipuri funcţionale de aşezări rurale : sate piscicole,
sate agro-piscicole şi sate piscicole-agricole şi există o evidentă legătură
intre profilul lor economic şi caracterele geografice ale zonelor în care
sint amplasate.
Structura fizico-geografică specifică nu a permis în cadrul Deltei
dcz\·oltarea unor aşezări mari. Sulina, singurul oraş din Deltă, cuprinzind puţin peste 4000 de locuitori (18,50/o din populaţia Deltei), este
în principal un centru de deservire a transporturilor pe apă (aproape
jumătate din populaţia activă lucrează în ramura transporturilor) şi
un important centru piscicol (aici îşi are sediul una din cele mai i~por
tante întreprinderi piscicole din ţară şi două cherhanale - puncte de
colectare a peştelui).
Dintre a'?ezările rurale, o importanţă specială prezintă localitatea
Sf. Gheorghe, a cărei secţie piscicolă este specializată în pescuitul sturionilor şi în recoltarea caviarului, funcţie la care se asociază creşterea
animalelor.
Sub raport economico-geografic se cuvine a sublinia că o parte
însemnată a populaţiei adi\·c din aşezările limitrofe Deltei participă
la \·alorificarca primar5. a resurselor sale naturale, multe asemenea
aşezări situate pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe sau la ţărmul
complexului Razelm, prezentînd un profil economic asemănător cu acela
al aşezărilor din Deltă. Elementul precumpănitor al acestei asemănări î1
constituie participarea acestor locuitori la exploatarea piscicolă a Deltei,
a complexului Razelm şi a zonei maritime din faţa acestor unităţi morfohidrografice. In mod deosebit se distinge municipiul Tulcea (circa
40000 locuitori), oraş-municipiu de reşedinţă al judeţului Tulcea, a cărui
funcţiune economică predominant industrială (mai ales industria alimentară) este generată mai întîi de toate de faptul că el constituie centrul
polarizator al vieţii economice din regiunile naturale menţionate. Includerea acestor regiuni naturale, aproape în întregime, în limitele aceleiaşi unităţi teritorial-administrative majore (judeţul Tulcea) nu poate
<lecit să creeze o premiză favorabilă coordonării unitare a economiei
piscicole ca ramură de specializare economică în această parte a ţării
(circa trei pătrimi din valoarea producţiei industriale globale a ramurii
pe ţară).

*
Cele relatate conduc la ideea că economia piscicolă constituie
ramura de bază a activităţii economice din nord-estul Dobrogii. Ea
generează de fapt cele mai multe legături economice interioare şi exterioare ale acestei zone economico-geografice. Condiţiile naturale ale
Deltei au favorizat întotdeauna pescuitul : predominarea apei, prezenţa
a numeroase lacuri, zone dintre cele mai prielnice de reproducere, creş
tere şi iernare a peştilor, existenţa a aproape 40 specii de peşti, din
care multe cu o apreciabilă valoare industrială, prezenţa unor specii
migratoare de mare valoare economică (morunul, scrumbia). Adăugăm
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la acestea tradiţia şi specializarea localnicilor, valoarea nutritivă a peş
telui, reorganizarea şi intensificarea în ultimul sfert de veac a lucră
rilor de amenajări piscicole (pepiniere, crescătorii, unităţi indiguite pentru
creşterea dirijată a peştelui în regim natural, canaluri care să permită
o circulaţie lesnicioasă a peştelui şi o scurgere permanentă a apelor
precum şi reducerea în lunca inundabilă a Dunării a terenurilor piscicole în urma indiguirilor pentru mărirea terenurilor cu folosinţă
agricolă).

Se poate spune că Delta alcătuieşte, împreună cu complexul lagunar
Razelm - Sinoe şi chiar cu zona litorală din faţa gurilor Dunării,
un domeniu piscicol comun, dacă ţinem seama de faptul că în această
parte a ţării acţionează cele mai mari întreprinderi piscicole din ţară
(Tulcea, Jurilovca, Sulina), a căror producţie globală depăşeşte jumă
tate din producţia de peşte a ţării, legate deopotrivă de Intreprinderea
.de industrializare şi desfacere a peştelui din Tulcea cu o puternică
fabrică de conserve, cu numeroase .anexe şi cu puncte de colectare a
peştelui (cherhanale) care acoperă întreg acest domeniu piscicol. Intre
aceste trei complexe piscicole (Deltă, Razelm, Mare) sînt legături şi sub
aspectul condiţiilor hidrobiologice, întrudt în complexul Razelrn-Sinol:',
cu ape salmastre, regimul chimic şi biologic al apelor este determinat
de legăturile lor cu Dunărea şi marea, iar sectorul mării clin dreptul
Deltei (circa 4 km de la ţărm) are un carartcr relativ salmaslru, datorită
aportului masiv de apă dulce al Dunării.
Exploatarea stufului dunărean constituie alături de economia
piscicolă, o altă ramură conducătoare a economiei Deltei Dunării. Compactitatea celor peste 260 OOO ha de suprafeţe stuficole, precum şi
posibilitatea folosirii stufului ca materie primă în industria celulozei
şi hirtiei, constituie premizele principale ale cuprinderii lui în circuitul
valorificării industriale, acţiune care datează de numai două decenii.
Stuful crează totodată un element specific al peisajului umanizat al
Deltei Dunării, fiind utilizat de localnici, cu o străveche măiestrie,
pentru împletituri, construcţii de garduri şi alte dependinţe gospodă
reşti, pentru acoperitul caselor şi chiar ca furaj pentru animale.
Transporturile pe apă, al treilea component principal al profilului
economic al Deltei Dunării, satisface în proporţie de circa patru cincimi
traficul de mărfuri şi călători din această unitate geografică. Important
este faptul că pe gurile Dunării (braţul canalizat Sulina) pot pătrunde
pînă la Galaţi şi la Brăila vase maritime, ceea ce favorizează comerţul
de tranzit şi descongestionează porturile maritime.
Ţinînd seama mai mult de posibilităţi şi de perspective, includem
între principalele direcţii ale dezvoltării economice a Deltei Dunării si
turismul. Originalitatea deosebită sub aspect morfohidrografic, faunistic
şi floristic, face din această regiune unul dintre cele mai interesante
şi mai atractive obiective turistice, de vînătoare şi pescuit din ţara
noastră, o rezervaţie naturală unică în Europa.
Posibilităţile de exploatare turistică a Deltei sînt folosite ascendent. în anul 1967 Delta Dunării a fost vizitată de circa 8000 turisti
.români şi aproape 17000 turişti străini. În :acest scop la Tulcea s~a
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construit un mare şi modern hotel turistic cu o capacitate de 220 de
locuri, un alt hotel s-a construit la Maliuc, la Ilgani s-a amenajat o
cabană turistică, iar pe malul lacului Murighiol s-a amenajat o cabană
camping cu o capacitate de 40 de locuri în căsuţe. Pentru deplasările
de scurtă durată sînt folosite vase-dormitor cu condiţii confortabile
de cazare.
Cu toate acestea. turismul poate căpăta aici o dezvoltare mai
mare ; el poate deveni unul dintre elementele cele mai reprezentative
ale vieţii economice a judeţului Tulcea. Două condiţii se cer împlinite
mai activ în acest scop.
Una din aceste condiţii se referă la mărirea punctelor turistice de
sprijin care să asigure cazarea vizitatorilor. Unele construcţii turistice
pot fi executate mai ales la Sulina şi Sf. Gheorghe şi chiar la Jurilovca
şi Caraorman, cheltuielile pentru asemenea construcţii, cît şi pentru
ambarcaţiunile corespunzătoare şi personalul necesar putînd fi relativ
uşor amortizate, dacă avem în vedere că turismul ar putea atrage zilnic
dteva sute de vizitatori, pe o perioadă de cel puţin 150 de zile pe an.
Bineînţeles că extinderea exploatării turistice a Deltei Dunării trebuie
stabilită în anumite limite raţionale, pentru a nu dăuna totuşi echilibrului natural.
O altă condiţie, nu de mai mică eficacitate. o constituie popularizarea competentă a obiectivelor turistice ale Deltei sau. cu alte
cuvinte, lărgirea sferei de cuprinder~ a literaturii informaţionale, redui;;ă
de regulă la elementele floristice şi mai ales faunistice. Unul din obiecli\'ele turistice şi ştiinţifice mai importante îl constituie într-adevăr
\'egetaţia variată. luxuriantă şi specifică. Dar alături de masivele stuficole şi de pădurile de esenţe albe. deosebit de interesante sînt pădurile
mixte de foioase de pe grindurile Letea şi Caraorman, unde dunele de
nisip oferă şi ele un peisaj original. Deopotrivă de interesantă ca
obiectiv turistic este fauna caracteristică, mai ales fauna ornitologică
autohtonă şi de pasaj.
Alături de acestea trebuie încadrate între obiectivele
turistice
formaţiunile morfohidrografice specifice, mai ales lacurile, canalurile
şi plajele marine. La Sulina şi Sf. Gheorghe, plajele, cel puţin sub
aspectul extinderii şi al fineţei nisipului, pot rivaliza cu orice altă plajă
a litoralului românesc şi nu numai al nostru. Aşezările omeneşti, ocupaţiile populaţiei, p_escuitul, exploatarea stufului şi chiar agricultura,
pot constitui şi ele obiective nu numai pentru cercetarea ştiinţifică„
ci şi pentru turism, datorită caracterelor lor originale.
Alături de cele patru ramuri principale de activitate economică,
în Delta Dunării se mai dezvoltă, ca ramuri complimentare, agricultura
şi economia forestieră. Deşi s-au obţinut rezultate favorabile privind
intensificarea creşterii animalelor şi extinderea suprafeţelor cultivate·
cu porumb şi legume, ţinînd seama de eficienţa economică, de ponderea agriculturii în venitul populaţiei, de indicatorul suprafeţei agricole pe locuitor, de proporţia de numai 120,'0 a suprafeţelor agricole
în totalul suprafeţei Deltei Dunării şi de fertilitatea naturală a solurilor, neevoluate, în curs de formare, rezultă că agricultura ocupă un
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important in ansamblul economiei Deltei. Ea trebuie
în principal spre satisfacerea cerinţelor locale de produse
agro-alitnentare.
Economia silvică din Delta Dunării trebuie şi ea orientată mai
ales spre întărirea rolului protector al pădurilor pentru fixarea şi protejarea malurilor fluviului, canalurilor şi digurilor, fixarea nisipurilor
mobile, protejarea aşezărilor şi a terenurilor agricole.
orientată

*
Dezvoltarea economica a Deltei Dunării în ultimul sfert de veac
se concretiZL'ază prin cre5terea substanţială a valorii producţiei materiale pron_'nite din exploatarea resurselor sale naturale, prin îmbunătăţirea sisll'matică a nivelului de trai material şi cultural al populaţiei. Ea s.__, inscrie în ansamblul de măsuri luate de partid şi de statul
nostru socialist pentru dezvoltarea armonioasă şi multilaterală a tuturor
judeţelor tăi-ii, în cadrul complexului economic naţional unitar.
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logică şi cronologică

LE POTENTIEL GEOGRAPHIQUE DU DELTA DU DANUBE ET SON PROFIL
DEl\lOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE

Re su mi!
Le Delta du Danube (3465 km~ sur le territoire de la Roumanie) presente
une structw·e physico-geographique variee, un climat tempere continental, d'un
genre deltaique danubien, engendre par la proximite de la Mer Noire et par
Ies composantes de sa propre nature, des sols nonevolues, en cours de formation,
un mosaique biogeographique particulier, dont Ies principaux elements sont : le
roseau, le bois blanc de feuillures, Ies poissons et Ies oiseaux. Environ 800/o de
la surface du delta est en permanence ou temporellement couverte par l'eau.
Morphohydrographiquement, le Delta du Danube se caracterise par la presence
des formes de relief typiques : positives (temoignage de la terre ferme predeltaique, bandes de terre recouvertes par Ies crues, tant fluviales que fluviomari times, s~mples ou associees) et negatives (le reseau hydrographique, marais
et lacs).
Tous ces elements et caracteristiques, forment un paysage specifique, original auquel la population autochtone s'est adaptee d'une maniere active, des
temps Ies plus eloignes.
La popul.ation, qui ne depasse pas 22000 milles habitants, est concentree sur
la terre qui n'est pas soumise a l'inondation. La pulpart des agglomerations
rleltaique sont concentrees au long des bras du Danube (820/o). La configuration
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""Sur branches d'activite de la population denote une preponderance de !'economie
piscicole, toutes les agglomerations du Delta ayant presque en exclusivite une
fonction piscicole, associee quelquefois a d'autres fonctions (l'exploitation du
roseau, l'agriculture, la navigation).
L'economie piscicole constitue la branche fondamentale de l'activite economique dans le nord-est de la Dobroudja, engendrant la plupart des liaisons
economiques. Les 260 OOO ha de roseau epais justifie son exploitation industrielle,
comme matiere premiere dans !'industrie du papier et de la cellulose. Cette
exploitation ne date que d'une decennie.
Les transports navals couvrent en proportion de 4/5 le trafic de marchandise
et des passagers dans cette region du pays ; !'important c'est que Ies embarcations
maritimes peuvent penetrer sur le bras canalise Sulina juspu'a Braila. L'originalite remarquable du point de vue morphohydrographique, faunique. floral,
ainsi que l'adaptation active de l'homme a ces conditions, font du Delta du
Danube un des ·plus interessants et attrayants objectifs touristiques, pour la chasse
et pour la peche, de la Roumanie. Complementairement, dans le Delta se developpent l'agriculture (l'elevage du betail. la culture du mais et maraîchere) et
!'economie s:rlvicole (dirigee surtout i1 l'appui du r6le protecteur des fon"ts).
L'analyse des possibilites offertes par Ies conditions geographiques et demographiques du Delta du Danube aux activiti:•s economiques, conduit a l'idee quc
}'economie piscicole, le tourisme, la navigation et l'exploitation du roseau constituent Ies prin6pales directives a envisager. dans Ies travaux d'amenagement et
valorisation integrale de cette unite geographique.

tCONTRIBUŢII
OMENEŞTI

LA STUDIUL POPULAŢIEI ŞI AŞEZARILOR
DIN ORIZONTUL COMPLEXULUI RAZELM
prof. BĂLUŢA 1\1. STELIAN
Inspectoratul şcolar judeţean Tulcea

Sectorul locuit al complexului lagunar Razelm se întinde în partea
a ia.cestuia pe o distanţă de circa 130 km şi o suprafaţă de
1050 km 2 .
Salba cela;r 28 de localităţi (27 de sate şi un oraş Babadag)
şi merelele lor se înscriu pe o cîmpic litorală, de abraziune marină,
rezultat al oscilaţiilor de nivel ah~ apelor şi bazinului Mării Negre în
cuaternar.
Spre est, această cîmpie se termină la litoralul lacustru (fostul
litoral marin), de regulă, prin abrnpturi ele eroziune în cuvertma de
loess, pe cînd spre Dobrogea continentală lirnit2. acestei cîmpii, m11lt
mai complexă. este marcată printr-un plan de racord cu relieful pcneplenizat mai înalt ; în nord este mărginită de Dealmile Tulcei alcătuite
din calcare jurasice, iar spre vest, în dreptul localităţilor Sabangia,
Sarichioi şi Zebil, de podişul Uzum-Bair, o ramificaţie sudică a Dealurilor Tulcei, caracterizat prin prL'dominarea reliefului ele insclberg.
în dreptul podişului Babadag. al cC1rui relief înaintează ca o peninsulă
spre sud-est în apele complexului lagunar, cîmpia litorală se îngustează
însoţind ca o treaptă exterioară înălţimile acestei unităţi. Spre sud de
aceasta, cîmpia litorală se suprapune ultimelor trepte ale pndişului
·Casimcei, lărgindu-se din nou apreciabil.
întreaga cîmpie cit şi versanţii cu can~ se racordează spre Vl'St
,este acoperită de un strat gros de loess care, în anumite sectoare, dă
peisajului o culoare galbenă caracteristică, fapt ce se răsfrînge şi în
toponimia acestor locuri : „Sarichioi", numele celei mai mari aşezări
rurale din sector, tradus din turcă înseamni'.l „Satul galben"; ,.Sarighiol",
vechea denumire a comunei Valea-Nucarilor. înseamnă „Lacul Galben";
,.Sarinasuf", numele unui sat din comuna Murighiol, se traduce „Pă
·mînt Galben" şi în sfîrşit „Sariurt", numele derelei ce trece prin
M. Viteazu şi Sinoe, înseamnă „Bordei Galben".

·vestică
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Caracteristic pentru această zonă este climatul, unul dintre cele-mai călduroase şi mai secetoase din ţara noastră. Prezenţa marilor întinderi de apă ale lacurilor şi Mării Negre se resimte în cîmpia litorală
redudnd într-o oarecare măsură continentalismul excesiv al climei.
Reţeaua hidrografică, deşi în cea mai mare parte este permanentă, are un debit supus influenţelor anotimpuale ceea ce reduce
valoarea lor economică. Necesarul de apă este completat de pînza freatică şi de Canalul Magistral (Lipovenesc) prin care se aduce apă din
braţul Sf. Gheorghe pînă la Saric hi oi.
Actualele lagune provin din vechiul golf Halmyris pe care
curenţii litorali ai Mării Negre l-au separat de cuveta marină prin
cordoane de nisip. Asupra datării împotmolirii Halmyrisului încă nu
s-a ajuns la un consens ; unii cercetători văd în aceasta însăşi c3uza
declinului şi pieirii Histriei ; după alţii, navigabilitatea lagunelor s-ar
fi menţinut pînă in secolul al XVIII-lea. Ţinînd seama de interesul pe
care turcii l-au acordat cetăţii Enisala după cucerirea Dobrogei (sec. al
XV-lea), s-ar părea că ultima părere este mai aproape de adevăr.
Trebuie remarcat că existenţa golf ului Halmyris alături de celelalte condiţii naturale (relief, climă, floră, faună) a făcut ca în această
parte a litoralului românesc. în antichitate. popularea şi viaţa economică
să fie mult mai intense în comparaţie cu jumătatea sudică. Dacă situaţia
astăzi s-a inversat aceasta se datoreşte atît factorilor geografici cit şi
celor istorici şi social-economici.
Cercetările arheologice de pînă acum
au adus dovezi pri\·ind
locuirea acestor meleaguri încă din neolitic. Incepînd cu pur1:ăt01ii culturii Hamangia (cultivatori, crescători de animale, pescari şi vînători)
şi pînă în zilele noastre, zona a fost constant populată cu o intensitate
mai mare sau mai mică. în funcţie de condiţiile social-istorice. Necontenita dezvoltare istorică a limesului Razelmului ca şi a întregii
Dobroge, în strinsă legătură cu aceea a cîmpiei din stînga Dunării este
pe deplin dovedită, cu toate că Dobrogea în anumite perioade a fost
mai intens supusă unor influenţe fie sudice, fie nord-pontice.
Astfel, spre sfîrşitul secolului al Vii-lea î.e.n. grecii milesieni
zidesc pe un promontoriu la actualul lac Sinoe cetatea Histria. cel mai
vechi oraş de pe teritoriul ţării noastre. Faptul impulsionează dezvoltarea social-istorică a populaţiei locale getice care, în jurul Histriei
ca şi a celorlalte fqctorii histriene de pe ţărmurile complexului Razelm,
se îndeseşte într-o măsură fără precedent.
In timpul ocupaţiei romane densitatea populaţiei şi a aşezărilor,
vicus şi pagi, se menţine ridicată ; oraşele cunosc o nouă etapă de
prosperitate crescînd importanţa lor ca centre de producţie şi de schimb.
Se ridică nivelul vieţii rurale. Urme de aşezări şi drumuri romane se
întîlnesc, de la Dunavăţ şi pînă la Vadu, peste tot în jurul Razelmului.
Odată cu decăderea imperiului roman ş1 mceperea năvălirilor
popoarelor migratoare în sectorul de care ne ocupăm se petrec evenimente importante : menţionăm, în primul rînd, distrugerea definitivă
a cetăţii Histria, după aproape 13 secole de existenţă, la sfîrşitul seco94

lului al VI-lea, precum şi grelele pierderi umane şi materiale care nu.
permit redresarea decît spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea.
Intr-adevăr,
spre sfîrşitul ocupaţiei turceşti popularea zonei
cunoaşte o nouă ascensiune datorată, în principal, afluxului crescînd
de populaţie românească din stînga Dunării în căutare de pămînturi
sau de condiţii sociale mai favorabile. Fenomenul acesta se continu[t
şi după 1878 cînd, după înlăturarea jugului otoman, judeţele dobrogene
Tulcea şi Constanţa trec la România.
Aşadar în zona studiată cadrul natural a fost ş1 este o premisa
favorabilă pentru apariţia şi dezvoltarea unui număr apreciabil cleaşezări omeneşti încă din cele mai vechi timpuri ; condiţiile istorice au
influenţat însă fixarea şi evoluţia lor atît în timp cît şi în spaţiu. Sectorul a cunoscut atît perioade de înflorire cît şi perioade de pustiin:
cînd populaţia, în cea mai mare parte, fie că părăsea sectorul, fie că-ş1
găsea refugiul în stufărişurile nepătrunse ale bălţii sau în pădure, fie
că era exterminată.
In ciuda tuturor acestor vicisitudini, pe baza izvoarelor literare şi
a descoperirilor arheologice, se poate urmări în toate timpurile o indiscutabilă continuitate a populaţiei autohtone româneşti.
In ultimul secol populaţia a crescut necontenit atît pc baza sporului natural cît şi a celui migratoriu.
In anul 1967 limesul Razelmului era locuit ele 51310 oameni concentraţi în 27 de localităţi rurale şi un oraş Babadag. Comparînd
aceste date cu acelea ale anului 1896, cînd în acclca~i localităţi populaţia însuma 23077 locuitori, rezultă că în acest interval s-a înregistrat
în fiecare an o creştere de 403 locuitori corespunzînd unei mcclii
de 17,5%0 anual.
Linia creşterii numărului populaţiei pe malurile complexuliii
Razelm nu este însă lipsită de sinuozităţi. Astfel, cea mai mare creştere
se constată la începutul secolului nostru; recensămîntul clin 1912 găscşk
34864 oameni, rezultînd un spor anual de 736 locuitori, de 1,8 mai mare
faţă de media de creştere anuală a întregului interval (1806-19G7).
Acest spor este explicat atît de natalitatea ridicată cît şi de sporul migratoriu pozitiv, căci în această perioadă numeroşi ţărani din judeţele~
învecinate îşi întemeiază aici gospodăriile ca urmare a împroprietăriri
lor ce se fac. '
Recensămîntul din 1930 evidenţiază o populaţie de 41:358 locuitori, rezultînd deci pentru perioada 1912-1930 un spor mediu anual
de 360 locuitori. Ritmul de mai bine de două ori mai lent comparativ
cu perioada precedentă este o consecinţă a primului război mondial
care a afectat serios şi această zonă a ţării.
In următorii 18 ani se înregistrează un spor mediu anul de numai
110 locuitori astfel că în 1948 populaţia ajunge la 43353 oameni. Cauzele care au generat această situaţie au fost, în primul rînd morUi.li tatea ridicată din timpul celui de al doilea război mondial şi al anilor de
foamete 1946-1947, dar şi de natalitatea în regres.
Profundele transformări social-economice care s-au produs în viaţa
satelor după anul 1948 s-au reflectat printre altele şi sub aspectul creş95.

1056t.

646:
58 St.

:...
:•n ·-

'n.'j~a~ttcnâ

. l;-1.i ;,1 11.-rt

2 J- .c.-

·.,

Do D D
.„,r,....iot.

:

~~

5.1~

~·~

-- -

:,

!15

f·. ::, ...

3 „

>.

-~ ~

„„

~:

Plecări

Fig. 1.

!3AB„:•C· „';..llii".L.O•C.li

U•JlvP,,.&~.J.)5

9:

8C

B•

„

~

75

,.,CE
61

·S'"'-"••

S„CEU:

55

4)

VADU

JJ

definitive din sector in anul 1965.
Tabelul 1

R ura I
Sosi li
<!

-"
c

-.:

.,,c.c "'.,.

c..

Pleca li Spor migra.

o~

o
,o
0>'

_c
"~
c-:;
Si~

"'-::

c
o-

-o

~

;;::,

18. 7 -318

4~~)

9.8 800 17, I -341

c..=-

o
-o
c-

Q~

---

---

"'
-r.

"'

„-"'

_c

1962 463il !j:J4 li .\I
1%3 46732

Sosii i

--c,

Cum u I a t c

Urban (8abada1n

-

~j658j
I

,.l('.;s1

1%4 46859 413 8,8 92;-. 19,7 -512 -10,\l

6~10j

- - - - -- S02 10,8 1717 38.4 -12i!l -19,6

Spor
migra.

Plecai i

--- --- --~
"'
cio
_c
"'o
„"'
<:J

~-=

-~i

:-:

,o

C'

o

-;;

_40 3:„R 148

2~,

o

,o

O'

Plecai i

Spor
migra.

- - - --<!

-;:;-

:;

Q.

o
o.

"'„"'

_c

Q~

"'::>

<!

~
o

c~

~c
~~

o-:;

o
~~

~~

".o

QCO

o

-<>

O'

6 0,9 52956 i3!l 13.9 10.:.1 19.8 -312 -5,9

17!) 27,I

:85 2:,0

V,

o~

~~

Q.g

Sosii i

92 13,i 53413 699 13,0 948 17,7 -249 -4,7

I

82 12,9 53762 691 12,8 1114 20,7 -423 -7,9

278 40.3 189 27,4

-- - - - - -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -1966 44179 547 12,3 1128 '.!5.G -581 -13,2 i374 305 41,2 221 29,9 84 11,3 51553 852 16,5 1349 26,I -497 -9,6
-- - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - --

--

1965 46224

-

-

663~·

-

-

-

-

-

-

339 49.1 341 49,4 -2 -0,3 52863 841 15,9 2118 40,1 ·1277 -24,2

1967 43735 75.G 17,3 1362 31.I -607 -15,8 7515 327 43,0 206 25,7 121 17,3 5131 o 1082 21,0 1568 30.5 -486 -9,5
Mişcarea

migratorie în orizontul complexului Razelm între anii 1962- 1967.

:terii numerice a populaţiei. Astfel, la recensămîntul din 1956 populaţia
'.Sectorului studiat ajunge la 48851, realizîndu-se un spor mediu anul
de 687 locuitori.
Terminarea cooperativizării ·agriculturii în 1957 şi dezvoltarea ştiin
ţifică a acesteia, mecanjzarea ei, eliberează un mare număr de braţe de
muncă din agricultură dirijîndu-le către industrie, în mediul urban. Din
această cauză în 1966 populaţia deşi ajunge la 51522 locuitori, înregistrează un spor mediu anual de numai 267 locuitori cu vădite semne
de a fi şi mai mic în viitor. Pentru a ilustra cele afirmate e suficient a
se arăta că în perioada amintită (1956-1966) populaţia rurală a sectorului cunoaşte o creştere medie de 88 locuitori pe cînd oraşul Babadag 179 locuitori, creştere la care a contribuit mai mult sporul natural, căci
_mişcarea migratorie pe întreaga regiune este deficitară. Din acest punct
de vedere se observă că dacă în primele decenii ale secolului nostru orizontul complexului Razelm era o zonă de convergenţă a popubţiei, în
ultimele decenii şi mai ales după cooperativizarea agriculturii, dt'Vine
o zonă de divergenţă a acesteia.
Un mare număr de locuitori se îndreaptă spre oraşul Tulcea, dar
mai ales spre Constanţa, în unna dezvoltării în ritm rapid a· industriei
-şi a celorlalte funcţii ale celor două municipii.
Diagrama plecărilor definitive din sector în anul 1!165, an în care
s-au ridicat restricţiile privind st.rămutările in Constanţa, ne îngăduie
să constatăm că puterea de atracţie a acestui oraş afectează în special
partea sudică a sectorului, dovedind şi în acest fel justeţea actualei îm:părţiri teri torial-admi nis tra ti ve.
Cel de al doilea curent de migraţie ia populaţiei, cel nordic, este
către municipiul Tulcea.
Densitatea medie a populaţiei în sector este de 52,1 locuitori pe
lcm 2 de teren agricol (la 1 iulie 1967). O arie de mai mare concentrare
a populaţiei se evidenţiază la nord şi lra sud de podişul Babadag dato1'îndu-se lacalităţilor Sarichioi şi Jurilovca, 81,0 locuitori pe km'..! şi res_pectiv, 82,8 locuitori pe km 2. Densităţi mai mari decît media se înregistrează în localităţile ce aparţin din punct de vedere administrativ d~
judeţul Tulcea, adică cele grupate în jurul lacului Razelm şi Goloviţa,
pe cînd localităţile din jumătatea sudică, grupate în jurul lacului Sinoe
şi care aparţin de judeţul Constanţa, au o densitate mai mică, oscilînd
în jur de 30 locuitori pe km2.
Condiţiile istorice şi chiar cele geografice de dezvoltare a acestei
regiuni se răsfrîng şi în structura naţională a populatiei. Românii reprezintă 80,80/r. din populaţie, după care urmează ruşii (lipovenii) în pro'Cent de 14,10/o concentraţi în satele Sarichioi şi Jurilovca şi ucrainienii
(haholii), 3,40/o, în satele Dunăvăţul de Jos, Dunăvăţul de Sus şi Murighiol. Celelalte minorităţi - turcii, tătarii, ţiganii, bulgarii, reprezintă
sub lO/c fiecare.
Singura aşezare urbană din sector este Babadag, a cărei populaţie
(7374) reprezintă 14,20/o din intreaga popuLaţici trăitoal'e pe ţărmurile
lagunelor. InsufiCienta lui dotare industrială face ca cea mai mare parte
..., - c. 1096
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populaţiei sale active să se ocupe cu agricultura. Din aceleaşi cauze
oraşul Babadag este într-o măsură neînsemnată un centru polarizator
al forţei de muncă din aşezările apropiate. Ar lichida această stare de·
lucruri o posibilă industrie a lemnului, a materialelor de construcţie
(cărămida) şi alimentară, ramură în care s-a dat de curind în exploatare
o fabrică de prelucrare a laptelui.

a

Mărimea mijlocie a satelor din orizontul complexului Razelm ino regiune agricolă bogată şi cu un nivel de trai ridicat. Astfel
luînd drept bază datele reccnsămîntului din 1966 se poate constata că
sînt predominante satele mari şi foarte mari. Ele reprezintă 490_.'o din
numărul total al satelor şi sînt răspîndite pe întreaga suprafaţă a sectorului. Ca sate foarte mari (cu o populaţie de peste 2 OOO locuitori)·
menţionăm Agighiol, Sarichioi, Zebil, Jurilovca, Lunca, Baia, Sinoe şi
Săcele, dintre care se remarcă Sarichioi cu 4225 locuitori şi Jurilovca cu
3472 locuitori. In categoria satelor mari, (cu o populaţie cuprinsă între
1500-2000 locuitori), intră cinci aşezări şi anume : Murighiol, Valea
Nucarilor, 6 Martie. Ceamurlia de Jos şi Istria. In grupa satelor mijlo('ii (1000-1500 locuitori) intră şase sate (220/o din total) : Sarinasuf,
Satu-Nou, Enisala, Vişina şi Nunta5i. Tot în număr de şase sînt şi satele
mici, cu o populaţie cuprinsă între 500-1000 locuitori : Dunăvăţul de
Jos, Dunăvăţul de Sus, Plopul, Sabangia, Visterna, Vadu. Foarte mici
sînt satele Colina şi Traian, ultimul avînd numai 146 locuitori.
Urmărind evoluţia mărimii satelor în ultimii 70 de ani, se constată
următoarele :
1. O marc parte a satelor mici şi mijlocii la sfîrşitul secolului al
:>(!X-lea, au trecut în deceniile următoare la categorii superioare. Dacă in
1896 acestea reprezentau 880,·0 <lin numărul satelor, în 1966 procentul
lor a scăzut la 51 O/o. Procentul satelor mari şi foarte mari, dimpotrivă.
a crescut ele la 1201 •0 la 490/o;
2. Unele şi-au păstrat categoria : Colina, Traian, Sabangia;
3. Altele, după perioade de progres demografic, au reintrat în categorii inferioare. Dintre acestea amintim : Dunavăţul de Jos, Dunavă
ţul de Sus, Murighiol şi Valea Nucarilor.
Privind a-:;ezarca geografică. se observă caracteristici care diferenţiază satele din jurul grupei de nord a lagunelor (Razelm şi Goloviţa)
de cele din jurul grupei de sud (Zmeica şi Sinoe). Astfel, în primul caz
aşezările sînt situate fie chiar la contactul cîmpiei cu lacurile (Sarinasuf,
Agighiol, Sabangia, Sarichioi, Zebil, Enisala, 6 Martie, Jurilovca, Vişina).
fie la distanţe foarte mici (Iazurile, Valea Nucarilor, Satu-Nou, Badadag,
Ceamurlia de Jos, Lunca, Baia), pe cînd în cel de al doilea caz, aşezările
sînt situate în interiorul cîmpiei litorale la distanţe de 3-6 km de ţăr
mul lacurilor. Explicaţia rezidă în gradul diferit de mineralizaţie a apelor
celor două grupe de lacuri. Apa lacurilor Razelm şi Goloviţa, mai dulce,
poate fi folosită chiar direct (pentru adăpatul vitelor, de exemplu) iar
fauna lor ihtiologică, mult mai bogată şi mai variată, a favorizat şi
dezvoltarea pisciculturii.
dică
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manm11 satelor din orizontul complexului Razelm intre
anii 1896-1966.

Dintre dezavantajele mai puternicei mineralizări a lacurilor sudice,
acela de influenţare negativă a apei din puţuri a fost hotărîtor pentru
retragerea satelor mai spre interiorul cîmpiei.
Ţinînd seama de profilul economic al fiecărui centru populat, de
structura populaţiei pe ramuri de activitate, modul de utilizare a terenurilor de particularităţile condiţiilor naturale, se disting în orizontul
complexului Razelm următoarele trei tipuri de sate :
a. Sate cu funcţiune piscicolă predominantă asociată cu funcţiune
agricolă. Am inclus în această grupă numai satul Jurilovca, sediul unei
mari întreprinderi piscicole care administrează cea mai mare parte a
complexului Razelm, toate lacurile litorale, precum şi cea mai mare
parte din platforma continentală a Mării Negre inclusă teritoriului ţării
noastre. Din cei 906 bărbaţi apţi de muncă recenzaţi în 1966, un număr
de 669 (peste 730/0) erau ocupaţi cu piscicultura, în vreme ce în agricultură activau numai 99 bărbaţi (100;0 din totalul populaţiei masculine active).
în acelaşi timp, Jurilovca care împreună cu Vişina formează o singură C.A.P., dispune de 3428 ha teren agricol. Profilul acestei unităţi
90

este caracterizat prin predominarea producţiei vegetale, a cărei valoare
este de 3.3 ori mai mare decît a celei animale.
Forta de muncă clin agricultură este caracterizată printr-o puternică feminizare; în 1966 din cei 1440 oameni ocupaţi cu agricultura,
1019 erau femei. Numărul bărbaţilor din sectoarele de activitate ale
C.AP.-ului proYin, mai ales, de la Vişina (283 de inşi).
b. Sate cu functiune agriculă predominantă asociată cu funcţiune
piscicolă. Satele din această categorie sînt răspindite în jurul grupei de
nord a complexului lagunar (Razelm şi Goloviţa).
Profilul L'Conumic al acestor aşezări este, în primul rind, cerealier
şi animalier. Populaţia activă este încadrată. în marea ei majoritate, in
diferite sectoare economice legate de agricultură, 02upaţie de bază care
r:-onstituie principala sursă de Yenit a locui~orilor.
Terenurile ag1icole de care dispun aceste aşezCd sint întinse, iar în
cadrul lor terenurile arabile ocupă cele mai mari suprafeţe. Se cultivă
cu precădere griu ;;i porumb, plante uleioase (floarea soarelui şi in
pentru ulei) şi plante de nutreţ. Cultivarea legumelor şi zarzavaturilor
este facilitată in acest sector de existenta Canalului Magistral (Lipovenesc) care asigură apa dulce adusă din braţul Sf. Gheorghe pe toată
rama nordic<l a Razelmului. pină la Sarichioi.
l:n procent scăzut din populaţia acth·ă este 02upată cu piscicultura fie constituită în brigăzi piscicole în cadrul C.A.P.-urilor, cum
esw cazul la Dunăvăţul de Jos, Murighiol şi Agighiol, fie in cadrul Intreprinderii piscicole Tulcea, sau I. P. Jl!rilovca ca pescari sau ca salariaţi la crescătoriile Sarinasuf, Iazurile, Toprachioi, Tauc şi Enisala. O
menţiune specială trebuie făcută pentru Sarichioi, care prin cei 253 de
pescari ai săi ocupă în sector locul II după Jurilovca în ceea ce priveşte
numărul de locuitori ocupaţi cu piscicultura. In afară de Sarichioi mai
fac parte din această grupă Dunavăţul de Jos, Dunavăţul de Sus, Murighiol, Sarinasuf, Iazurile, Agighiol, Sabangia, Zebil. Satu-Nou, Enisala,
6 Martie, Vişina, Lunca şi Vadu.
c. Satele cu funcţiune agricolă sînt amplasate mai ales în partea
de sud a complexului Razelm, unde salinitatea care împiedică dezvoltarea unei faune piscicole bogate, ca şi depărtarea centrelor populate de
lacuri nu au fav~rizat apariţia pisciculturii ca ocupaţie a locuitorilor.
Aici, populaţia activă, în majoritatea ei covîrşitoare, este încadrată
în sectorul primar (agricultura cu ramurile conexe).
Sînt dezvoltate, în mare, aceleaşi ramuri ale agriculturii ca şi in
cazul aşezărilor din grupa precedentă, mai puţin legumicultura a cărei
dezvoltare este limitată din cauza sărăciei surselor de apă dulce.
Viitoarele clasificări funcţionale ale satelor din orizontul complexului Razelm, vor trebui să ţină seama de diferenţele ce au început
să apară în domeniul creşterii animalelor. Astfel, Săcele se profilează
ţe creşterea vacilor de lapte şi a oilor ; Nuntaşi, pe vaci de lapte şi
păsări ; 6 Martie porci şi oi ; Jurilovca - taurine şi porci etc.
Trebuie, de asemenea, menţionat că în cadrul fiecărui tip de sate
încep a se deosebi sate cu funcţiuni noi, legate de condiţiile fizico-geo100
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satelor de pe limesul complexului Razelm.

grafice. Astfel, Murighiol şi Nuntaşi au început să aibă şi funcţiuni
balneo-climaterice pe baza unor nămoluri terapeutice ce se formează,
în primul caz, în lacurile din culoarul depresionar Murighiol-Sarinasul
(L. Sărat, Murighiol I şi Murighiol II), iar în al doilea caz, în lacul
Tuzla.
Majoritatea satelor au o structură adunată cu o vatră bine închegată, excepţie făcînd un număr de trei sate care prezintă o structur<'i
lineară şi anume : Dunavăţul de Jos dezvoltat în extremitatea estică a
peninsulei Dunavăţ, Plopul, apărut şi dezvoltat în lungul drumului
Murighiol-Sarinasuf şi Visterna, situat pe fundul şi versanţii văii cu
acelaşi nume, în partea sudică a lacului Babadag.
Textura satelor este, în general, ordonată, cu străzi drepte, paralele între ele, ceea ce trădează vîrsta lor recentă. Satele Agighiol, Enisala şi Ceamurlia de Jos au însă o structură neregulată. Specifică este
şi textura satelor Sarinasuf, Zebil, Sin oe şi Istria care au un nucleu cu
structura neregulată precum şi zone exterioare cu textură regulată ca
urmare a creşterii satului în etape diferite.
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în conformitate cu cele

arătate pînă aici putem împărţi zona loa complexului Razelm în două raioane : Raionul nordic care cuprinde aşezările situate în jurul Razelmului şi Goloviţei şi raionul sudic
în care am inclus aşezările situate în preajma lacului Sinoe şi a anexelor sale.
Raionul nordic este caracterizat printr-o populaţie mai densă, aşe
zări amplasate chiar pe ţărmul lacurilor sau în imediata apropiere a
acestora şi care, în marea br majoritate, au şi o funcţiune piscicolă.
Raionul sudic cuprinde aşezări amplasate mai spre interiorul cîmpiei litorale cu o economie mai puţin legată de lacuri, marea lor majoritate avînd funcţiuni exclusiv agricole. Densitatea populaţiei este mai
mică în comparaţie cu aceea din raionul nordic.
Din punct de vedere administrativ raionul nordic a fost atribuit
judeţului Tulcea, iar cel sudic, judeţului Constanţa.
Scrutînd viitorul, credem că satele se pot dezvolta pe mai departe
fie ca aşezări predominant piscicole (Jurilovca), fie ca aşezări agrn-piscicole, avînd în vedere valorificarea resurselor agricole şi piscicole ale
orizontului complexului Razelm.
In aceste direcţii mai sint multe de făcut. Atit pentru agricultură,
cit şi pentru piscicultură. socotim oportună prelungirea Canalului Magistral (Lipovenesc) pînă la Capul Midia pentru a da posibilitate irigă
rii întregii cîmpii litorale a complexului Razelm şi chiar mai departe,
spre sud, în bazinul lacului Taşaul {zona Corbu-Piatra) pentru a se face
joncţiunea cu sistemul de i1;gare Carasu. Pe de altă parte, prelungirea
acestui canal va da posibilitatea înfiinţării de nci crescătorii de peşte
astfC'l incit Razelmul să devină unul din cele mai importante domenii
piscicole ale ţării.
Avînd în vedere că vintul este o componentă caracteristică a climei
acf'stor Jocuri. fapt pentru care C. Brăte<;cu supranumea Dobrogea .. drumul vintului'', credem că n-ar fi de loc lipsită de avantaje folosirea
forţei eoliene în irigaţii. de exemplu, ţinînd seama atit de faptul că în
trecutul nu prea îndepărtat morile de \'Înt erau caracteristice peisajului dobrogean. cît şi de experienţa altor ţări ale lumii în acest domeniu.
ModL'rnizarea drumului care leagă majoritatea aşezărilor din sector va diversifica şi amplifica legăturile dintre sate şi va stimula apariţia unor centre mari de cultivatori, crescători de animale şi pescari,
centre cu dotări de. natură să diminueze în cea mai mare măsură diferenţele dintre sat şi oraş.
Ca urmare a condiţiilor naturale favorabile. a muncii intense a
oamenilor călăuziţi de partid în vederea dezvoltării economiei şi a ridicării nivelului de trai, orizontul complexului Razelm va căpăta strălu
cirea meritată, devenind un îmbelşugat colţ al pămîntului românesc.
cuită
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CONTRIEUTIONS A L'ETUDE DE LA POPULATION E1' DES i\GGLOMER/\TIONS HUMAINES AUTOUR DU COMPLEXE RAZELM
Resuma

Autour du complexe lagunaire Razelm s"alignent 28 localites, toutes emplacees
dans une plaine littorale d'abrasior.. Le conti1wntalisme excessif du climat se
reflete dans Ies caracteristiques assez rpauvres du reseau hydrographique.
L'ancien golfe Halmyris, ainsi que le relief, le climat, la flore, la faune ont
attire ·l'homme des le neolithique. Dans l'antiquite surtout fleurirent ici de nombreuses agglomerations humaines, dans la periode greque et romaine, ".]uancl la
region a joue un .râle important dans le dl·veloppement de la Dobrnudja septentrionale et de la campagne situee a gauche du Danube. Pendant le ree;ne ottoman,
toute la region connut la decadence. Les sources litteraires et surtout Ies decouvert2s archeologiques nous permettent de constater que, malgre Ies vicissitudes, la
population roumaine a reellement subsistc dans cette zone.
Pendant, mais surtout apres la fin de la domination ottomane, le nombre
de la population aHat croissant, atteignant en 1966 Ie chiffre de 51522.
Le faible developpement demographique des dernieres annees, ainsi que
1'ampleur de la migration vers Constanza et Tulcea, determinee par Ies nouvelles
conditions socio-economiques, ont transforme a l'heure actuelle la zone dans une
regirm de divergence de la population.
Les grands et Ies tres grands viUages dans leur majorite, sont divises
d'apres leurs fonctions economique, en trois : a) des villages a fonction piscicole
predominante, associt'e a la fonction agricole ; b) des villages :1 fonction agricole
predominante, associee a la fonction piscicole ; c) des villages a fonction agricole.
Parmi Ies solutions qui pourraient conduire au developpement cr:mtinuel de
la zone, a une meilleure valorisation de ses conditions naturelles, on preconise :
l'extension du chenal Magistral (Lipovenesc) jusqu'au Cap „Midia" en vue de
l'irrigation de la plaine ; l'emploi de la force eolienne dans les ir;:igations ; le
developpement de la pisciculture dirigee par 1'0levage ; la modernisation de routes.

103

MĂSURĂTORI

DE RADIOACTl\'ITATE ÎN PROSPECTAREA
DE TITAN ŞI ALTE ELEMENTE RARE DIN ZONA
TERITORIALA ŞI ACVATORIALĂ A DELTEI DUNARII

ZĂCĂMINTELOR

ELISABETA

BRATAŞANU,

*

E.

GOHN.

*

I.

ISVOREANlJ

*

Lucrările geologice din ultimele decenii au clescopC'rit unele zone
din litoralul Mării Negre in care nisipul conţine, ahHuri ele componentele uşoare (cuarţ, calcit), cantităţi importante ele minerale grck (granaţi,
ilmenit, magnetit, zircon şi altele). Aceste zone de concentrare.' a mineralelor grele prezintă importanţă ca zăcăminte potenţiale cit• clemente
rare, în special de Ti şi Zr. Prezenţa cîto1·va mim•ralc radiun.cti\'e în
„fracţiunea grea" a nisipurilor, determină o radioactivitate naturală mai
ridicată şi face posibilă aplicarea diferitelor tipuri de măsurători radiometrice în lucrările geologice care se efectuc.azC:-1 pentru aceste zăc<1mintL'.
Lucrarea prezintă rezultatele studiilor de radioactivitate natura!i"i
întreprinse în ultimii ani în astfel de zone, situate în cuprinsul Deltei

Dunării.

RADIOACTIVITATEA NISIPURILOR MARINE ÎN CORELAŢIE
CU CONSTITUŢIA MINERALOGICĂ ŞI CHIMICĂ

Radioactivitatea

fracţiunilor

minerale.

Concentraţiile de minerale grele clin nisipurile grindului Sărutu
rile au fost studiate prin lucrări de sedimentologie, explorare şi prep3rare. Utilizînd produsele proceselor de separare mineralogică s-au putut
stabili, prin analize de laborator, activităţile cîtorva minerale din amestec (tabela I).
Pentru mineralele cu activitate gama ridicată (monazit şi zircon)
s-au determinat şi conţinuturile de U şi Th ; acestea sînt asemănătoare

* M.I.M.G. Institutul de

Geofizică Aplicată

clin

Bucureşti.
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Tahela 1.
Material

Acli\'ila\c'a gama 10-4 (% c.V.)

I

,....., 32 OOO
< 750
< 20

fl\onazi t
Zircon
Magnetit

<
<

Ilmenit
Grnnat
Activitatea gama a

19
14

citorva minerale grele din nisipurile grindului
Sărăturile.

·cu cele citate de către alţi autori pentru roce granitice nedislocate.
S-a încercat totodată o estimare orientativă a contribuţiei diferitelor minerale, din fracţiunea g1~a. la activitatea gama măsurată. Pentru aceasta s-au utilizat activităţile gama ale mineralelor din fracţiunea
grea care s-au măsurat pentru componentele importante (vezi tabela 1)
şi s-au estimat pentru o parte dintre celelalte componente, în baza datelor din literatură privind roee granitice.
Rezultatul este prezentat în tabela 2. Se observă că activitatea
gama calculati"'1 în sistemul menţionat reprezintă cca. 90o;0 din activitatea măsurată. Se poate presupune că diferenţa provine din contribuţia mineralelor a căror activitate nu s-a putut măsura sau estima.
Fără a rezolva complet problema, acest rezultat permite să se aprecieze că anomaliile radiometrice sînt legate în special de prezenţa monazitului şi zirconului. Celelalte minerale grele, deşi în cantităţi mult
mai mari. au un rol secundar în apariţia anomaliilor radiometrice. Situaţii asemănătoare s-au întîlnit şi pentru zăcămintele de minerale
grele conţinute în nisipurile de pe coasta Atlanticului [3].
Tabela 2.
C.•nlribu\ia în .1ctivilalca gama a asocial ici
Mi n c r a

1

Pc>nd<·rC'a
t n !(rcut~t i

10--4 (% c.V.)

I

O'
.'O

.l\\onazit

o. OOl(i

51. o

52

Zircon

0.03

22.5

23

Gr~na\i

0,53

7,4

7.G

11 menit

0.35

3, I

3,2

,\l\e minerale

0,09

4.5

4,G

88,5

90.4

TOT.\L
Bilanţ
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I

calculat
măsurat

orientătiv

J.00
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al activităţii gama în fracţiunea de minerale grele a
nisipurilor litorale din zona grindului Sărăturile.

şi conţinutul

Radioactivitatea

de Ti

Elementul cel mai important din punct de vedere economic este,
'în cazurile discutate, titanul. Cu toate că mineralele de titan întîlnite
în nisipuri (ilmenitul şi rutilul) nu au o radioactivitate crescută, măsu
rătorile radiometrice pot furniza indicaţii folositoare în estimarea r~
zervelor de titan. Astfel de lucrări de probare radiometrică indirectă
s-au dovedit posibile şi în alte cazuri ÎP. care condiţiile de zăcămînt
sînt caracterizate printr-o asociaţie mineralogică constantă între ,.trasorul" r,adioactiv şi mineralele căutate [4].
Rezultatele obţinute au demonstrat că în cazul studiat, condiţiile
de zăcămînt sînt extrem de avantajoase pentru aplicarea probării ra·diometrice, deoarece s-a putut constata existenţa unor corelaţii regulate
(apropiate de cea liniară) între radioactivitatea globală pe de o parte şi
conţinuturile de Ti pe de altă parte. atît pentru nisipurile de pc plajă,
cît şi pentru cele dintr-o zonă de concentrare a mineralelor grele situată
în mare în apropiere. (fig. 1). Aceste rezultate se explică probabil prin
,existenţa unor rapoarte constante între conţinuturile ele titan şi rele de
minerale radioactive în cuprinsul zonelor respective.
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Fig. 1. Corelaţii între concentraţia de Ti şi activitatea
gama a nisipurilor în zona grindului Sărăturile.
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S-au experimentat pînă în prezent, cu rezultate bune, mai multe
metrologii de mă urare radiometrică de teren destinate pro pectă rii au
explo rării zon lor cu concentrări de minerale gr le.
.
întrucît contrastele de radioactivitate urmărite înt mici, ace te
l ucrări au reclamat apara ură d
con tructi
pecială. S-a lucrat în
general cu in lalaţii de con trucţie proprie, constituite din numără-

„

0

•

•

„

- -GL. -

uliliz3tă pentru mă urar a rad1 activităţii nisipurilor.
: a) Radiometru po1 labil cu numărător de plusuri pentru mă ură
tori la uprafaţa solului.
b) Detector d radiaţii pentru măsurători pe fundul m &rii rocordabil la iradi metrul portabil (3).
c) Detector de radiaţii pentru măsurători in găuri de foraj , racordabil la rnd1ometrul portabil (a).

F ia. 2. Aparatura
Legendă

toa re portabile d

plusuri la care se

racordează

diferite detectoare de·

ra diaţii.

Utilizarea unui numărător de plu uri în locul intensimetrelor folo site în pros p ec ţiun a radiometrică p nlru mi nereuri radioactive. a p rmi s adaptarea p reciziei măsurătorilor la ne cesi t ăţi 1) ş i deci , xecutarea
determ in ărilor de precizie car se impuneau în aceste lucrări.
S-au efectua t o serie de măsurători radio metrice în zone t eritori ale şi ac ateritoriale ale Deltei ş i -au conturat zon cu co n ce n tr aţii
1)
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Fig. 4. Concentraţia medie de Ti (O/o) determinată prin microcarotaj radiometric
pentru intervalul de adîncime 0-0,50 m în perimetrul indicat în fig. 3.

de minerale grele. Sp!"c exemplificare se prezintă rezultate obţinute
în zona grindului Sărăturile unde s-au efectuat atît cartări radiometrice
pe plajă cît şi măsurători pe fundul mării. Rezultatele acestor măsură
tori au fost controlate şi prin analize radiometrice de laborator pe probe
de nisip. Figura 3 prezintă contrastele de radioactivitate cartate în
această zonă, exprimate prin raportul dintre radioactivitatea măsurată
şi cea a nisipului fă1·ă minerale grele.
Măsurătorile numeroase şi preci:;e, care au putut fi executate pe
plajă, au permis conturarea zonelor de concentrare a mineralelor grele
prin izolinii de contrast de radioactivitate. Staţiile de măsurare din
mare sînt mai puţin numeroase şi nu au putut fi localizate foarte precis,
din acest motiv zona de concentrare a mineralelor grele descoperită
aici nu a putut fi încă conturată.
Întrucît măsurătorile radiometrice efectuate la suprafaţa solului
dau indicaţii numai cu privire la radioactivitatea unui strat de cîţiva
110

cm grosime, evoluţia concentraţiilur de minerale grele în adîncime a.
fost urmărită prin microcarotaj radiometric în găuri de fora,i.
Corelaţia dintre concentraţiile de Ti şi radioactivitate, constatată
pentru plaja grindului Sărăturile (vezi fig. 1) a permis, în acest caz._
exprimarea rezultatelor direct în concentraţii medii de Ti. Fig. 4 prezintă un exemplu.
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1. Ahrens L. H. -

LA MESURE DE LA RADIOACTIVITE DANS LA PROSPECTION DES GISE-MENTS DE TITANE ET D'AUTRE f:LEMENTS RARF.S DE LA ZONE TERRITORIALE ET AQUATIQUE DU DELTA DU DANUBE

Re sume
L'ouvrage presente Ies resultats des etudes sur la radioci_ctivite nalurclie
enlreprises au cours des dernieres annees dans le Delta du Danube. On a constate que Ies concentrations de mirn.:•raux denses dans le sabie sont cC1rackrisL;es
par des maximums de radioactivite, ce qui a permis l'emploi de la methode radiometrique, en vue de la prospcction de ces gisements.
En employant un appareilh:.ge construit specialement pour ces prospections,
Ies concentrations des mineraux denses ont ete delimikes dans le „grind·' de
Să,rături].e, la plage de Sulina et le „grind" de Letea. Une zone interessante a
ete decouverte sur la plateforme continentale vis-a-vis du „grind·· Săr[1turile.
La comparaison des analyses radiomdriques, minC:•ralogiques et ehimiques
effectuees pour le „grind Sărăturile" a mene C:1 la constaiation que, dans cette zone,
Ies anomalies radiometriques sont produites notamment par le monasite et le
zircon. L'element le plus importa.nt du point de vue cconomique est nt'.·anmoim
le titane.
Quoique Ies mineraux de titane dans les sables (ilmenite, rutile) ne presentaient pas une radioactivite elevee, on a constate l'existence des correlation;,
regullieres, entre le contenu global du titane et 'la radioactivik globale, tant
pour les sables de la plage du „grind Să,răturile" que pour ceux d'une zone ele
concentration des mineraux denses, situce dans la mer, a la proximite du sus-dit
„grind". Parce que Ies mesures radiometriques effectuees a la sur face du sol
donnent seulement des indications sur la radioactivite d'une couche de quelques
centimetres d'epaisseur, l'evolution des concentrations de mineraux denses en
profondeur a ete poursuite, par microoarottage radiometrique dans des trous de
forage. La correlation entre Ies concentrations de titane et la radioaclivitc a permis, dans ce cas, a exprimer directement les resultats en concenlrations moyenn05
de titane.
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REZULTATELE CERCETARILOR GEOLOGICE PENTRU SUBSTANŢE
MINERALE UTILE SOLIDE IN DELTA DUNĂRII ŞI ZONELE
INCONJURATOARE
V. BACALU, L. PREDIC:\

şi

GH. l\L\RTINOF

ln ultimii 25 ani, odată cu dezvoltarea impetuoasă a cercetărilor
ştiinţifice din ţara noastră, Delta Dunării a devenit un vast cîmp de
invesiigaţii, unde un imens material de studiu a permis obţinerea unor
rezultate de mare valoare ştiinţifică.
Mergînd pe această linie, cercetările geologice clin ultimii ani efectuate în Delta Dunării şi zonele înconjurătoare, au adus importante
·contribuţii la cunoaşterea mai profundă a constituţiei sale geologice şi la
obţinerea unor noi rezultate de interes economic, pentru diferite ramuri
·de activitate industrială.
După cercetările efectuate pînă în prezent, Delta Dunării so dezvoltă
pe amplasamentul părţii sudice a unei unităţi structurale majore cunoscută sub denumirea de Depresiunea Predobrogeană, încadrată la sud
de horstul nord-dobrogean de care o desparte falia Tulcea-Sf. Gheorghe, iar la nord încadrată de Platforma Podolică.
ln alcătuirea fundamentului Deltei intră formaţiuni paleozoice şi
mezozoice a căror grosime ar atinge cca 6000 m în zona sa centrală.
Peste acestea se dispun transgresiv depozite neogene aparţinînd sarmaţianului cu o grosime de 20-80 m cu calcare organogene, argile şi
nisipuri, precum şi depozite pliocene, aprţinînd celor 4 etaje ale sale.
Date certe cu privire la constituţia litologică a depozitelor neogene
~i cuaternare din cadrul Deltei, au fost obţinute prin cele 4 foraje hidrogeologice cu adîncimi de peste 400 m executate de Comitetul de Stat
al Geologiei între anii 1956-1958 la Chilia, Periprava, Maliuc şi Sf.
Gheorghe.
Menţionăm că după datele forajului de la Sf. Gheorghe (521 m).
acesta a interceptat jurasicul din fundamentul Deltei la adîncimea
de 350 m.
.8 -

c. 1096
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De la adîncimea de 178,50 m pînă la suprafaţă s-au întîlnit forcuaternare dispuse în două orizonturi distincte :
- Orizontul inferior, constituit din nisipuri grosiere şi medii, cu
intercalaţii subţiri de argilă.
- Orizontul superior, constituit din nisipuri fine, uneon slab
argiloase, argile vinete şi argile negre, bogate în faună actuală marină.
Paralel cu cercetările geologice de ordin stratigrafic şi hidrogeologie, în Delta Dunării s-au întreprins lucrări de prospecţiuni şi explorare în vederea depistării în interiorul ei şi în subsolul zonelor înconjurătoare a unor substanţe minerale utile valorificabile în condiţii
economice şi strict necesare unor ramuri industriale din ţara noastră.
Unul dintre rezultatele cele mai interesante obţinute în ultimii·
ani, a fost sesizarea mineralelor grele de tipul ilmenitului, zirconului.
rutilului şi magnetitului în nisipurile de pe litoralul Mării Negre.
Pentru aprecierea şi stabilirea valorii lor economice, Comitetul de
Stat al Geologiei a executat prin IGEX lucrări de cercetare detaliată cu
foraje şi puţuri miniere.
maţiuni
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Cercetările
braţul

la sud de

Cercetări

au fost extinse pe tot litoralul Mării Negre de la Sulina
Sf. Gheorghe inclusiv grindul Perişor şi insula Sahalin.
similare au fost efectuate de Ministerul Minelor pe grin-

dul Chituc.
Cercetările detaliate pe care le-am întreprins ne-au dus la constatarea că între Gîrla Impuţită şi braţul Sf. Gheorghe pe grindul Sără
turile există cea mai dezvoltată acumulare de nisipuri cu minerale
grele, ce se întinde pe o lungime de cîţiva km.
Prezenţa mineralelor grele în această zonă este trădată de culoarea pronunţată cafeniu-roşcată a nisipurilor.
De-a lungul litoralului, la o distanţă de 150-200 m ele la ţărm,
nisipurile formează dune cu înălţimi ce variază de la 1 m la 3 m.
Pentru a verifica existenţa mineralelor grele pe o suprafaţă cît
mai mare, precum şi în adîncime, s-au executat foraje cu adîncimi de
5-10 m la distanţe de 200 m şi maximum 400 m unul de altul.
S-au luat probe mineralogice şi chimice din metru în metru, care
în final au fost comasate pe grupe de cîte 3 foraje, formîndu-se probe
ce cuprind nisipul de deasupra nivelului hidrostatic şi probe ce cuprind
nisipul de sub nivelul hidrostatic.
Analizele mineralogice şi chimice au arătat că nisipul ele deasupra
nivelului hidrostatic are un conţinut mai ridicat în minerale grele decît nisipul de sub nivelul hidrostatic.
Pe baza analizelor chimice pe grindul Sărăturile s-au putut contura 4 zcne cuprinzînd nisipuri cu concentraţii mai interesante.
Conţinuturile medii ale acestor zone descresc de la malul mării
spre interiorul Deltei.
Prima zonă se întinde de-a lungul litoralului. în imediata apropiere a ţărmului mării, o .a doua zonă avînd o concentraţie mai slabă cu
minerale grele decît prima, este situată spre interiorul Deltei.
A treia zonă este situată mai spre vest de prima şi a doua zonă.
iar a patra zonă este situată la sud de a doua şi a treia, la o distanţă
de 1 km vest de ţărmul mării.
Pe baza analizelor mineralogice s-a stabilit că aceste zone au conţinuturi medii variabile în minerale grele şi anume :

ilmenit
rutil

şi

9,000 kg la

tonă

1,010 kg

şi

0,700 kg

"

1,700 kg

şi

0,900 kg

"

între 20,000 kg

magnetit

"
"

granaţi

" 26,000 kg

şi

20,000 kg

"

Zirconul prezintă conţinuturi ce pot fi avute în vedere pentru o
valorificare.
Suprafeţele cuprinse între zonele enumerate au nisipuri ce conţin
minerale grele în cantităţi mai mici, care variază între 3 şi 6 kg/t.
eventuală
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Pe baza analizelor chimice a numeroase probe colectate în aceste
-zone, s-au calculat următoarele conţinuturi medii informative :
Fe 10 1 %

Ti0 1 ~ 0

Nr.
zonei

D.N.H.X)

I

S.N.H.x)

D.N.H.:t)

I

S.N.H.x)

I

I.Ol

0,44

4.20

3.50

II

O.îl

0,43

3,00

2.50

II I

0,52

0.41

2.80

2, 10

I\'

0,53

0,50

2.85

2.20

Pentru întreaga rczer\"3 de nisipuri cu minerale grele existentă
in cele 4 zone mai importante de pe grindul Sărăturile, s-au calculat
conţinuturi medii informatiYe prin metoda mediei ponderate, în funcţie
de cantităţile de rezerve. Deasupra niv. hidrostat. Ti0 2 = cca 0,770;0 ;
Fe:.PJ
cca. 3,000,'iJ. Sub niv. hidrost. Ti02
cca 0,460/o;
Fe203 = cca 2,4°,'o.
De asemenea, lucrările de explorare geologică executate pe grindul
Perişor la sud de braţul Sf. Gheorghe, pe o lungime de ciţiva kilometri
s-au pus în e\·idenţă rezer\"e de nisipuri cu minerale grele deasupra
ni\·elului mării aYînd conţinuturi medii informative mai scăzute faţă
de cele existente în grindul Sărăturile. Ele se prezintă astfel :
Ti0 2 = cca 0,450/o ; Fe 20:1 = cca 2,300/o.
Sint în curs de cercetare nisipurile cuprinse între plaja oraşului
Sulina şi Gîrla Împuţită, unde primele analiz~ mineralogice şi chimice
indică conţinuturi în minerale grele apropiate de cele din grindul Perişor,
la sud de braţul Sf. Gheorghe. Rezultate similare se conturează şi pe
insul.a Sahalin, în apropierea gurii de vărsare în mare a braţului
Sf. Gheorghe.
Menţionăm că nisipuri cu minerale grele mai există şi la nord de
braţul Sulina. pe grindul Letea, intre comuna C. A. Rosetti şi Sfiştofca.
Urmează ca şi în această regiune să se stabilească în viitorul apropiat
prin lucrări de explorare conţinuturile în minerale grele şi importanţa
rezen·elor ce se vor contura.
Despre originea mineralelor grele din nisipurile de pe litoralul
Mării Negre, cercetătorii au exprimat diferite păreri. Amintim că
geologii A. Pricăjan şi Şt. Airinei le pun pe seama eroziunii unui ţărm
vechi, constituit din formaţiuni cristaline existent cindva în zona Deltei
Dunării între Chilia şi Insula Şerpilor, actualmente scufundat şi sesizat
prin prospecţiuni geofizice (1).
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După părerea noastră ele ar proveni din rîurile ale căror cursuri
traversează formaţiunile
mijlociu al Dunării (2).
au ajuns în Dunăre şi

cristaline şi eruptive din bazinul superior şi
Mineralele grele antrenate şi rulate de ape
de aici ,au fost tîrîte de-a lungul .albiei sale,
depunîndu-se pe ostrovurile şi insulele de la coturile Dunării, unde
există condiţii de formare ale acestora. O mare parte din mineralele
grele transportate de Dunăre, au ajuns în mare unde sînt depuse în
faţa Deltei Dunării, apoi reluate de curenţi şi valuri şi aduse pe plajele
dintre braţele Chilia, Sulina, Sf. Gheorghe, pînă în apropiere deCapul Midia.
De altfel, analizele granulometrice cit şi mineralogice efectuate
arată o mare asemănare între nisipurile cu minerale grele de la
Sf. Gheorghe (Sărăturile, Perişor) şi cele de pe ostrovurile Dunării din
faţa oraşului Galaţi, cu deosebire că cele de la Sf. Gheorghe au un
grad mai mare de rulare şi sortare.
Paralel cu lucrările de conturare a rezervelor s-au făcut încercări de preconcentrare pe cale gravitaţională a mineralelor grele din
nisipurile de la Sf. Gheorghe, cu o instalaţie mobilă montată pe
malul mării.
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De remarcat că operaţia de preconcentrare a nisipurilor cu minerale grele este foarte simplă şi necesită doar instalaţii mobile adecvate,
de construcţie ieftină prin care nisipul este trecut printr-un curent
continuu de apă luată din mare sau din Dunăre. Curentul de apă
antrenează particulele uşoare de nisip, iar mineralele grele se concentrează şi se captează în mod separat.
In faza de preconcentrare în flux continuu a mineralelor grele,
s-a ajuns ca dintr-o tonă de nisip brut să se obţină cca 80 kg preconcentrat. Nisipurile cu un conţinut mai ridicat de Ti0 2, se găsesc pe
un perimetru restrîns în cadrul zonei I din apropierea litoralului.
S-au continuat apoi cercetări de concentrare electrică şi magnetică a preconcentratelor într-o instalaţie pilot.
Cercetările executate la scară pilot au demonstrat
posibilitatea
obţinerii clin preconcentratele gravitaţionale arăt3te mai sus a unor concentrate separate de ilmenit, rutil, zircon şi granaţi.
S-a apreciat că dintr-o tonă de preconcentrat se pot obţine 1) :
300-400 kg concentrat ilmenit ;
10- 20 kg concentrat de rutil ;

65- 85 kg concentrat de zircon cu un important
30- 40 kg concentrat magnetită cu 60-620/0 Fe.

conţinut

de Zr ;

Aceste rezultate confirmă posibilitatea tehnologică de separare
a mineralelor grele din rezervele de nisipuri cercetate şi conturate în
zona grindului Sărăturile - Sf. Gheorghe, în vederea valorificării lor
în diferite ramuri industriale.
Precum se ştie, din concentratul ilmenitic se extrage titanul şi
compuşii săi care au importante întrebuinţări în industria metalurgică.
Astfel, aliajul ferotitan se foloseşte la obţinerea oţelurilor speciale, rezistente la trepidaţii etc.
O largă întrebuinţare o are oxidul de titan (albul de titan) în
industria vopselurilor şi emailurilor speciale.
Rutilul extras din concentratul de rutil, serveşte în industria
~lectronică, pentru învelişul aparaturii şi a electrozilor.
Din concentratul de zircon se separă zirconul (mineral) iar din
acesta se prepară oxidul de zirconiu (Zr02) folosit în industria materialelor refractare la fabricarea creuzetelor, a sticlelor de cuarţ rezistente la acizi şi temperaturi înalte.
Zirconiul (element) se întrebuinţează la fabricarea unor oţeluri
speciale, la construcţia reactoarelor nucleare etc.
Granaţii care rezultă din procesul de separare a mineralelor grele,
pot fi utilizaţi ca abrazivi la confecţionarea hîrtiei sau pînzei de granaţi,
1 I. Huber Panu, B. Georgescu, Maria Tănase şi Cr. Muşeţeanu. „Raport,
stabilirea posibilităţilor de valorificare economică a aluviunilor marine cu titan din
zona grindului Sărăturile (arh. IGEX 1966).
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pentru lustruirea lemnului tare, a sticlei de oglindă, a pieselor de
celuloid etc.
După extragerea mineralelor grele clin sterilul rezultat prin deş
lamare într-un clasor, se poate obţine nisip pentru turnătorie.
Zăcămintele de nisipuri cu minerale grele din ţara noastră. localizate pe litoralul Mării Negre, au o poziţie geografică avantajoasă,
fiind situate la cca 160 km depărtare de Combinatul siderurgic dl~ la
Galaţi, unde concentratele de minerale grele ar pulea fi transportalc
cu uşurinţă pe Dunăre şi supuse prelucrării şi v.alorificării. O instalaţie
de prelucrare a preconcentratelor de minerale grele poate fi construită
şi la Tulcea, un viitor şi puternic centru industrial al Dobrogei.
Tot pentru nevoile Combinatului siderurgic de la Galaţi, în Delta
Dunării a fost cercetat şi conturat de către Ministerul Minelor un
important zăcămînt cu nisipuri cuarţoase ele turnătorie. Zăcărnîntul c ...;tc
situat pe grindul Caraorman, iar rezervele calculate pot acoperi nevoile
industriei pc un mare număr ele ani. Compoziţia chimică a acestui
nisip
este
următoarea :
SiO:!
90,800,'11 ;
Al:!0:1
l ,3:~n '11 ;
Fe:.!0:1 = 0,140/0 ; CaO = 3,75n
Conţinutul prea ridicat în CaO face ca acest nisip să nu poată
fi utilizat în stare naturală la turnătorii. El va trebui supus în prealabil
unei operaţii de curăţire prin flotaţie.
Deocamdată, nisipul de la Caraorman se utilizează în construcţii,
unde este foarte solicitat.
Cercetările geologice pentru descoperiri de noi zăcăminte de substanţe minerale utile s-au desfăşurat şi în zonele înconjurătoare Deltei
Dunării, îndeosebi de-a lungul braţului Tulcea şi Sf. Gheorghe. unde
formaţiunile geologice din fundamentul Deltei se găsesc la suprafaţă.
1n urma acestor cercetări, la vest de Tulcea. între comunele Cîşla astăzi satul Mineru şi Somova s-au descoperit importante zăcăminte
de baritină. Această substanţă este foarte necesară în industria petroliferă. Pînă în 1956 baritina se aducea în totalitate din import.
Prin punerea în exploatare a acestor zăcăminte se aduc mari
beneficii economiei naţionale. Remarcăm că după intrarea în funcţie
a primei staţii de flotare a baritinei construită la Somova s-au creat
condiţii ca ţara noastră să exporte baritină flotată în alte ţări.
Intre Cîşla şi Somova au fost descoperite şi importante rezerve
valorificabile de sulfuri complexe.
La sud de braţul Sf. Gheorghe, în dreptul comunei Mahmudia,
prin cercetările geologice recente, s-au conturat mari zăcăminte de
calcar pentru siderurgie a căror rezerve pot acoperi nevoile Combinatului siderurgic de la Galaţi pe o durată îndelungată. In aceeaşi zonă
-s~a descoperit şi un zăcămînt de dolomită, cu un conţinut de peste
180/o MgO, din care se vor confecţiona căptuşeli din blocuri dolomitice
legate de gudron pentru convertizoarele cu insuflare de oxigen de la
Combinatul siderurgic Galaţi.
Rezervele descoperite pot acoperi nevoile Combinatului pe o
1
,:.

perioadă considerabilă.
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Fig. 2.

Secţiune geol g1ca prin zacammde carbonaţi Pb-Zn-Cu şi baritină
din D. Carierei Cî ş la 1. lOess ; 2. barit ină m e tasomatică ; 3. calcare compacte
u carbonaţi de Pb-Zn-Cu ; 4. calcare
tratificate cu carbo naţi de Pb-Zn-Cu ~
5. calcare şi marnocalcare.

Fig. 3.

t le

fo zonele înconjurătoare Deltei Dunării , la sud de braţul
Sf. Gh eorghe ex istă şi alte su bst anţe minerale utile, care pot servi
ca materii prime p ntru noi într prinderi industriale, a căror con trucţie ·
în cadrul j ud eţului Tulcea ar aduce un aport substanţial la dezvoltarea.
unor ramuli ale economiei naţionale.
Astfel pe ntru dezvoltarea industriei materialelor de cons trucţie ·
exi stă numeroase zăcăminte de calcare marmoreene, diferit colorate,
din care se pot confecţiona plăci ornamentale, mozaicuri, materiale atît.
de căutate în momentul de faţă.
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Asemenea calcare de culoare roşcată există la Cîşla (Minerii),.
Tulcea (Cataloi), Agighiol, Nicolae Bălcescu etc.
Calcare marmoreene de culoare neagră există la Nicoliţel şi
Parcheş. Calcare marmoreene şi roci porfirice multicolore se găsesc
în împrejurimile Somovei.
Granite roşcate din care se pot executa plăci ornamentale şi
socluri de statui de diferite dimensiuni se găsesc la Atmagea. Pentru
valorificarea acestor bogăţii se poate construi o fabrică pentru producţia diferitelor materiale de construcţii.
De asemenea, în jurul oraşului Tulcea, există rezerve de calcare
pe baza cărora s-ar putea construi o fabrică de ciment care să valorifice
în condiţii superioare această materie primă. Se va putea produce
ciment atît pentru nevoile interne, cît şi pentru export. În aceste condiţii, portul Tulcea va cunoaşte o nouă dezvoltare, uşurincl în parte
sarcinile portului Constanţa.
In concluzie, cercetările geologice efectuate în Delta Dunării şi
în zonele înconjurătoare au dat rezultate, descoperindu-se o seric de·
substanţe minerale utile a căror
rezerve asigură dezvoltarea unei
industrii miniere în nordul Dobrogei.
Judeţul Tulcea, care în trecut cunoştea un singur zăcămînt ele
cupru şi o mină rudimentară la Altîn-Tepe, pe cale de dispariţie, dispune astăzi de 3 exploatări miniere de importanţă republicană (Sornova,
Altîn-Tepe, Mahmudia).
Există posibilităţi ca şi rezervele de nisipuri cu minerale grelcde la Sf. Gheorghe - Deltă, cît şi celelalte substanţe minerale utile
enumerate să devină obiectul unor viitoare exploatări miniere, pentru
recuperarea ilmenitului, rutilului, zirconiului, în vederea valorificării
lor în industrie.
Punerea în valoare a acestor zăcăminte va contr~bui la schimbarea
condiţiilor de muncă şi de viaţă a populaţiei din jurul viitoarelor centre
miniere, unde bunăstarea şi civilizaţia va cunoaşte noi dimensiuni.
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LES RtSULTATS DES RECHERCHES GEOLOGIQUES CONCERNANT LES
l\IINERAUX UTILES SOLIDES DANS LE DELTA DU DANUBE
ET L'ENVIRONNEMENT
Resume

L·ouvrage fait une sommaire presentation de la geologie du Delta du Danube
el des environnements, apres quoi suive un expose des resultats des recherches
geo!ogiques des dernieres annees, ayant comme objectif principal de mettre en
~\·idence Ies n:·serves des substances minerales utiles solides, necessaires au
dt\•cloppement de !'economie nationale.
Les giscments de sablcs <.i mineraux denses sur le littoral de la Mer Noirc
sont a11ssi dl;crites. tout en presentant Ies principaux n:·sultats et Ies perspecti\·es
de la valorisation economique de ces mineraux : ilml'.·nite, magnetite, etc.
On prl'.·sente aussi Ies resultals des recherches geologiques effectuees dans
la znne environnc.nte du Delta, dans la proximile du bras Tulcea et St. Gheorghe.
On conclut par Ies donnees economique.~ concern:mt la valorisation des
gisements de baryline, sulfures complexes, calcaires sidc·rurgiques et par l'influence positive exercce actuellement et a l'avenir sur la population du Delta et
du district Tulcea, ainsi que sur l'entiere economie nationale, par la mise en
exp!oitation de ces gisements.

NEUNIFORMITAŢI

HIDROLOGICE ÎN MUS I. -

SONTEA

Ing. ALEX. STOICA, ing. D-TRU POPESCU

Neuniformitatea pe teritoriu şi nepermanenta în timp a condiţiilor
hidrofizice şi hidrochimice, pe suprafeţele interioare ale Deltei Dunării,
au fost remarcate de toţi cei care au abordat acest domeniu al cercetării ştiinţifice şi au fost considerate ca principali factori determinanţi
ai zonalităţii dezvoltării floristice şi faunistice.
Astfel, în lucrările sale clasice consacrate acestei probleme, Gr.
Antipa (1) (2), a relevat rolul funcţional al deltei şi luncii în scurgerea
apelor, în toate fazele regimului hidrologic 9i mecanismul interdependenţelor hidrologice şi hidrobiologice dintre fluviu şi deltă.
Mai recent, cercetători ca : Teodorescu Leonte R. (3) (9), Popovici
P„ Drăguşanu S. (4), Popp N. (5), Rudescu L. (6) (7) (8) etc. aduc contribuţii preţioase la cunoaşterea influenţei regimului hidrologic al Dunării asupra regimului hidrologic şi hidrochimic din deltă, a dependenţei regimului hidrochimic al diverselor obiecte de apă interioare, ele
distanţa faţă de fluviu şi de configuraţia reţelei hidrografice locale. a
variabilităţii sezoniere şi diurne, a conţinutului apei în oxigen şi prindpalele săruri minerale biogene etc.
Subordonate sarcinilor economice noi de valorificare deplină a
terenurilor din deltă, aceste lucrări îşi propun ca obiectiv final stabilirea potenţialului productiv al zonelor deltaice, determinarea factorilor
hidrologici şi hidrochimici ce influenţează nivelul productivităţilor biologice şi a căilor de îmbunătăţire a acestor condiţii pentru sporirea
producţiilor de peşte şi stuf.
Studiile respective au arătat că, datorită condiţiilor lor hidrologice.
lacurile şi bălţile din delta se pot împărţi în două mari categorii : lacuri
:şi bălţi bine alimentate şi lacuri şi bălţi insuficient alimentate cu apă
din Dunăre.
Din punct de vedere hidrochimic această clasificare s-a impus prin
-stabilirea unor dinamici distincte, în decursul perioadei de vegetaţie, a
concentraţiei sărurilor minerale biogene dizolvate în apă.
Totuşi trebuie să precizăm că dinamica conţinutului apei în diverşi compuşi minerali, reprezentînd variaţia acestora în unitatea de
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volum a apei, poate constitui expresia biogenităţii apei m zona respectivă. dar nu poate da nici o indicaţie asupra intensităţii aprovizio-nării hidrochimice şi a consumului mineral biologic.
Dimpotrivă, bilanţurile hidrologice şi hidrochimice, efectuate în
interiorul anumitor perimetre, reprezintă forme mai complete de exprimare a rolului diferenţiat pe care apa, ca mediu şi suport nutritiv al
acti\·ităţilor vitale ac\·atire, il joacă pe marile suprafeţe interioare ale
Deltei

Dunării.

în acest caz metodologia de studiu a zonelor acvatice interioare
include. urmărirea, ele-a lungul unei perioade de consum biologic intens,
a fluxului de apă pc contur şi a concentraţiei apei în săruri biogene la
intrarea şi ieşirea din zone.
Pc această bază în lucrare se vor expune unele rezultate obţinute
printr-un studiu comparativ al realizării bilanţuri.lor hidrologice şi hidrochimice, de-a lungul unei perioade de vegetaţie in două zone din
deltă, funcţionînd în regim hidrologic natural, dar avînd o situaţie diferită faţă de Dunăre.
Cele două zone sînt zona Fortuna şi zona Lideanca-Văcaru din
estul MUS 1-Sontea. perioada ele studiu fiind mai-septembrie 1968.
Zona Fortuna (fig. 1), în suprafaţă totală de 5.648 ha are urmă
toarele limite : la suci canalul Cioban-Girla şi canalul Fortuna, la vest
canalul Păpădia, la nord şi est canalul Sontea. In interiorul zonei se
găseşte ghiolul Fortuna, cu o suprafaţă de 772 ha, legat de canalele
limitrofe printr-un sistem radial de canale.
Zona Lidianca-Văcaru, în suprafaţă de 2004 ha, are următoarele
limite : la norei amenajarea piscicolă Stipoc, la vest canalul Războiniţa,
la sud canalul Lidinet. iar la vest canalul Caţavaia şi Dunărea Veche
Mila 23 Sat. In interiorul zonei se găsesc ghiolurile Lidianca şi Văcaru
cu o suprafaţă de 280 ha şi respectiv 68 ha şi o serie de canale scurte
ce leagă depresiunile între ele şi cu canalele limitrofe.
Datorită grindurilor şi depozitelor de pămînt rezultate din dragarea şi rectificarea canalelor, limitele susmenţionate ale zonelor sînt
insumersi bile pentru cote ale apei inferioare cotei de 1,50 m rMN, caz
în care fluxul de apă pe contur se concentrează prin secţiunea canalelor de acces, astfel incit poate fi urmărit cu uşurinţă şi cu o suficientă
precizie.
Aşa cum se vede din fig. 2, nivelurile de apă în
perioada
mai-septembrie 1968. înscriindu-se cu valmi normale pentru perioada
estivală în interiorul deltei, au fost sub cota generală a conturului zonelor asigurîn:i o funcţionare continuă a surselor de apă urmărite
(fig. nr. 1).
In ceea ce priveşte situaţia hidrologică şi hidrochimică, zona Fortuna, aşezată în apropierea principalei surse de alimentare din Dunăre
a depresiunii Fortuna-Şontea, este caracteristică pentru zonele intens
şi permanent aprovizionate cu apă proaspătă (apa din priză directă) ;
dimpotrivă zona Lidianca-Văcaru are o situaţie caracteristică pentru
zonele slab alimentate cu apă din reţeaua hidrografică interioară (apă
din priză indirectă).
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Metodologia de studiu a n e uniformităţii hidrologice, pe baza valo-rilor bil1anţurilor hidrologice ş i hidrochimice, impunea urmărirea d ebi·telor de apă gravitaţi o nale, de alimentar şi de evacuare de p e conturul
:zonelor, precum şi înregistrarea imult ană a variaţiei co nc ntraţi ei prin·cipalilor compu ş i minerali biogeni, pe traseul parcurs între intrarea şi
:ieş irea din zo ne.

-....__,- canal

--- ltmifa zonelor sfuc//afe
---.. .surs(J de apă ?,e coalur(fl
++++t+ţ

Figura 1.

Situaţia hidrografică

zone/or
sfumate
1
0

/g

incintă ameno/afă

a zonelor Fortu na

şi Lidianca-Văcaru

1n a cest scop s-au efectuat decadal, în perio ada 10 rnai-20 epi:embrie 1968, măsurători ale debitelor de apă la toate su rsele de pe
·conturul zonelor şi d e t e rminări ale concentraţiei apei î n pri ncipalii comJPUŞi minerali biogeni în punctele de alimentare şi de eva cuare.
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Datele obţinute sînt înscrise în hidrografurile debitelor de alimentare şi de evacuare (fig. 3 şi fig. 4) şi hidrografurile chimismului
apei (fig. 5).
Elementele hidrografurilor debitelor de alimentare şi de evacuare
au fost prelucrate, pe unităţi de timp reprezentînd o decadă, în bilanţurile pe etape ale volumelor de apă gravitaţionale scurse prin zoneleFortuna şi Văcaru-Lidianca. Rezultatele obţinute sînt prezentate în.
tabelul nr. 1.
Tabela nr.
BILANŢl'L

PE

ETAPE

r

(DECADE) ALE VOLUMELOR DE APA GRAVITAFORTUNA ŞI VACARU.-LIDIANCA.

ŢIO~ALE PRINZO~ELE

Zona Lidianca·V<lcaru

Znna For I una

~

I

Perioada

\'ol. apei
de alim.
mii mc.

\"ol. apei
de evac.
mii mc.

Dif erenja
\'al·Vcv

19.008
1.1.()7.')

432
237
G48
-·216
,l.GH
-i-2. 808

111ii n1c.

+

\"ol. apei
de al im.
mii mc.

\"ol. apei
de evac.
mii mc.

Dilerenla
Val-Vev
mii mc.

2.808
2.470
J .875
1.771
1.858
1.901
J .771
l, 187
604
432
561
648
777

216
285
- 234
173
561
+
__L
777
-' 259
- 366
' 433
+ 1.555
+2.621
+2.203
+ 951

18.663

+8.058

11-20.V
2)-;}).\I
. 1-10. \'I
11-20. \'I
21-:30. \')
I - JO. \'li
11-20. VII
21-31. \'li
1-10. \'III
11-20. \"I li
21<H.VIII
I-JO.IX
11-20.IX

12.52H
14.688
15 .552
1 I .Gli4
11.400
11.232
12-312
23.275
17·0G4
6.480

18.576
l.'"i.%2
12.528
12.312
12.774
12.774
11.664
11.400
9.9:3G
10.584
17.812
14.688
8.424

--j-1.296
+I .728
-1 5.4G3
+2.376
-1.944

3.024
2, 185
I. G4 I
1.944
2.419
2.678
1.512
821
1.037
1.987
3.182
2.851
1.728

Total

182. 7581 169.324

:-13.434

26.721

11.H~O

-

o

o

+

-

+

..,-

Bilanţul prezentat în tabelul nr. 1 se referă exclusiv la elementele fluxului gravitaţional de apă, acela care, în condiţiile suprafeţe
lor interioare ale deltei, determină neuniformităţile hidrologice locale ;
celelalte elemente conţinute în forma generală a ecuaţiei bilanţului hidrologic (precipitaţiile, consumurile prin evaporaţie şi evapotranspiraţie, etc), nu pot determina aceste neuniformităţi, datorită omogenităţii
condiţiilor climatice pe teritorii atit de apropiate.
Ca indice sintetic al neuniformităţii hidrologice a fost ales hidromodului de alimentare (l/s ha). Astfel hidromodulul de alimentare mediu pe perioada studiată (10.V.-20.IX.1968), a fost de cca 4 ori mai
mare în zona Fortuna (4,35 l/s ha), faţă de zona Lidianca-Văcaru
(1,16 1/s ha). In •ceea ce priveşte valorile extreme ale hidromodulului
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de alimentare acestea au fost înregistrate în aceleaşi perioade în ambele
zone, după cum urmează; valorile maxime (perioada 21-31.VIII) au
fost de 6, 71 l/s ha în zona Fortuna şi 1.67 l/s ha in zona Văcaru-Li
dianca, iar valorile minime (perioada 21-31.VII) au fost de 3,29 1/s ha
în zona Fortuna şi 0,43 l/s ha în zona Văcaru-Lidianca.
Această diferenţă în ceea ce priveşte intensitatea de alimentare
gravitaţională cu apă, care reflectă de fapt distribuţia scurgerii generale a apei din depresiunea Fortuna-Şontea între diversele zone hidrografice componente, este impusă de caracteristicile hidraulice ale domeniilor respective, determinate de orografia zonelor, densitatea reţelei
hidrografice, intensitatea surselor de apă de pe conturul zonelor etc.,
aşa cum s-au prezentat ele în decursul perioadei studiate.
1n ceea ce priveşte condiţiile de mediu liminicole, neuniformitatea
intensităţii de alimentare gravitaţionale cu apă constituie şi prima cauză
a neuniformităţii hidrochimice, a diferenţierii cantitative a resurselor
de elemente minerale biogene, pe care organismele an·atice le au în
apa de inundare.
O a doua cauză a neuniforrnităţii condiţiilor de mediu hidrochimice o constituie diferenţierile de concentraţie în elemente minerale
biogene, pe care apa le prezintă la sursele de alimentare ale fiecăreia
din cele două zone studiate, diferenţieri rezultate datorită consumului
biologic incident pe traseele parcurse de apă, între Dunăre şi sursele
de alimentare respective.
Această a doua cauză a neuniformităţii condiţiilor de mediu hidrochimice depinde, în mod evident, de distanţa amplasării zonelor faţă
de Dunăre.
Scopul etapei a doua a studiului întreprins a constat în evidenţie
rea diferenţelor de consum biologic hidrochimic, reflectate în diferenţele de bilanţ hidrochimic, înregistrate între zonele Fortuna şi Lidianca-Văcaru, ca urmare a celor două cauze menţionate.
Probele de apă1 prelevate decadal, atît la alimentarea cît şi la
evacuarea celor două zone, au fost analizate din punct ele vedere al
-conţinutului în principalele săruri minerale biogene : azotaţii (determinaţi ca N 2 0 5 , colorimetric cu brucină), fosfaţii (determniaţi ca P:!O~,. colorimetric cu reactiv sulfomolibdenic şi reducere cu clorură stanoasă),
sărurile de potasiu (determinate ca K 20, flamenfotometric), sărurile de
magneziu şi calciu (determinate ca Mg şi Ca, complexometric).
In figura 5 este prezentată dinamica sărurilor minerale urmărite,
în apa de alimentare şi de evacuare, pentru zonele Fortuna şi Văcaru
Lidianca, în decursul perioadei 10.V-20.IX.1968.
Diferenţa de poziţie faţă de Dunăre a celor două zone se face
marcată prin concentraţia net superioară, în elemente minerale biogene,
a apei de alimentare a zonei Fortuna faţă de zona Văcaru-Lidianca,
îndeosebi la azotaţi, fosfaţi şi săruri de calciu.
~

- c. 1096
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Pentru fiecare zonă există diferenţieri sensibile ale conţinutului
în săruri minerale biogene între apa de alimentare şi cea de evacuare,
urmare a consumului mineral biologic din interiorul zonei. In acelaş.
timp se constată că acest consum nu epuizează întregul potenţial nutritiv al apei în tranzit, astfel incit în apa de evacuare există permanent cantităţi \'ariabile de săruri minerale. Atrage atenţia, din acest
punct de \'edere, sărurile de potasiu şi magneziu, care prezintă o foarte
slabă diminuare a concentraţiei pe traseul parcurs de apă între alimentarea şi evacuarea zonelor.
Estimarea consumului biologic hidrochimic în fiecare zonă, ca
aspect esenţial al influenţării neuniformităţii hidrologice asupra fenomenelor biologice acvatice, s-a efectuat în cadrul bilanţurilor hidrochimice lunare pentru fiecare element mineral urmărit.
Tabela 2 prezintă rezultatele calculelor efectuate asupra cantită
ţilor totale de săruri minerale introduse, e\'acuate şi consumate în zonele Fortuna şi Văcaru-Lidianca.
Cea mai eficientă discuţie asupra acestor rezultate se poate conduce pe baza valorii hidromodulului de alimentare mediu (l/s ha) şi a
indiciilor medii de alimentare hidrochimică şi de consum hidrochimic
(kg/ha), rezultaţi din raportarea la suprafaţa zonelor a cantităţilor de
săruri minerale total introduse şi respectiv, a cantităţilor de săruri minerale total consumate.
In această problemă sînt de urmărit atît nivelurile valorice ale
acestor Indici, reflectînd potenţialul trofic al apei, cit şi raporturile lor
relative, reflectînd neuniformitatea condiţiilor hidrochimice in cadrul
celor două zone.
Referindu-ne la Ca, Mg şi K:!O se constată că în ambele zone au
existat cantităţi foarte mari disponibile în apa de inundare.
Raporturile indicilor medii de alimentare hidrochimică, între zona
Văcaru-Lidianca şi zona Fortuna, dau valori procentuale asemănă
toare cu cel c>xistent între hidromodulii de alimentare medie (26,70/o) :
22,80/o pentru Ca. 27,9o;0 pentru Mg şi 25,l0/0 pentru K 20, conducind la
concluzia că în cazul acestor săruri diferenţierile de aprovizionare hidrochimică apar datorită, in primul rind, diferenţelor în intensitatea de
alimentare cu apă şi nu a distanţelor faţă de Dunăre a zonelor respective. In aceeaşi măsură trebuie să considerăm că diferenţele care
apar între indicii consumului hidrochimic, la aceste categorii de săruri
minerale. intre cele două zone, se datoresc unor condiţii specifice ale
consumului biologic interne fiecărei zone şi nu diferenţelor de aprovizionare hidrochimică.
Atrage atenţia în mod deosebit consumul redus de K 20 din apă.
deşi sărurile de potasiu au un rol primordial în nutriţia minerală ai
florei dure acvatice.
Azotaţii şi fosfaţii prezintă o situaţie cu totul diferită.
Faţă de zona Fortuna, în zona Văcaru-Lidianca disponibilul de
azotaţi reprezintă numai 120/o, iar consumul de azotaţi numai 14,20/o.
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Tabela nr. 2
BILANŢURILE HIDROCHIMICE LUNARE ŞI TOTALE ALE SARURILOR DE N~O;„ P~O.;. K0 2, Ca şi Mg,
IN ZONELE FORTUNA ŞI VACARU-LIDIANCA IN PERIOADA. 10.V. - 20.IX.-968.
Zona

Zona Fortuna
Luna

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Total
perioadă

.....

w
,_.

Termenii bilantului
h:drochimic

P,o.

N,0 1

Ca

to

kil

to

Alimentare ( +)
Evacuare
(- )
Consum
(±)

121
50
+71

3.642
690
+2.952

I. 769
1.552
+ 217

Alimentare ( +)
Evacuare
(- )
Consum
(±)

147
53
+94

3.714
639
+3.075

2.052

Alimentare ( +)
Evacuare
(- )
Consum
(±)

116
54
+62

I. 738
179
+I .559

Alimentare (-, ·)
Evacuare
(- )
Consum
(±)

101
+44

1.873
268
+I.605

(-)
Evacuare
Alimentare ( +)

4.S
32
+13

+)

Alimentare (
Evacuare
(- )
Consum
( ::'.:)

Indice mediu de alimentare hidrochimică (kg/ha)
Indice mediu de consum hidrochimic
(kg/ha)

57

530
246
+284

145
78

Mtl·
to

416
414

+

605

2

430
432

1.447

+

I

-

2

K,0

N,0 1

to

lu

+

255

242

65

121

193

+134

49

79
-14

19.0
19.5
- 0.5

I I. I
4.4
+ 6.7

258
121
+137

246
1.54

69
83

19.5
19.3

92

-14

+ 0.2

11 •.s
4.4

185

200
18.5
15

55
53

17.5

+2

2!i4
G7
+197

81
17
-f--G4

+20.7

240

60

18.5

76

16

147

120
+ 27

465

465
2

J.51
124
+ 27

2.434

562

206

1.820
.+ 614

541
+121

169
37

753

1.295

46

+

283
242

707

1.294
+ I

11.720
1.822
+9.898

9.519
7.617
+I.902

2.154
1.994
+160

·-

2.tilO

591

2,7

522

3 ')

44

to

2ti
7.8

7

+

+

s:3

+
+

+

2.1

--j-132

+

2.5
o.5
2.0

78
:3

109

4 .4

98
+li

_!_

0.7
3. 7

+ 20

-~164

+44

/lJ9

1.192

:301
+498

1175

330
248

+109

34.9
12.6
+22.3

-j-517

+82

203

17.4

u.4u

594

+

K,O

10.4

463

41

I ~~~- I

C1
to

128

1.504

+

kg
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1.969

+

r,o.

V~caru·Lidianca

748
639

30

I I. I

+

75
23
3

0.25

'·

258

I

+

17.0
0.5
27.9

7.2

+

6.:3

122

102.4
69.3
+33.l

I IG3

51

I

16.5

41

Ind icii înregi s traţi în zona Fortuna arată că numai rn condiţi ile
unui tra nzit intens de apă proa pătă se realizează un nivel sati făcător
al disponi bilului şi consumului d e azotaţi .
Cu totul ne ati făcători înt indicii de aprovizionare ş i d e consum hidrochimici ai fosfaţilor din ambele zone deşi . i la a ceastă categorie de ăruri a pare o p ronunţată neu niformitate a alorilor.
tfel faţă de zona F ortuna în zona Văcaru -Lidian c a di p en ib ilul de fosfaţi reprezintă numai 13 ,50/o, iar con umul de fo faţi 9 30 10.
E t
id nt că în cazul azotaţilor şi fo faţilor difere nţierile în
realizarea bilanţurilor hidrochimice între zona Fortun a şi zona Văcaru
Lidianca se datoresc atît diferenţelor în inten itatea aHm e ntării cu apă,
ît şi di lanţelor diferite la care e gă e c ampla ate faţă de D unăre.
D upă cum
e cunoa le u prafeţele deltei sînt p ute rnic asimilatoare
d e săru ri min rale şi generatoar continuu de sub tanţă vi prin proceul de fotosinteză. Pr ezenţa materialului organic î n su p en ie (zooplancton fitoplancton şi tripton) la evacuările din zon 1 interioare ale
deltei ridică p robl ma
mă urii în car
ace ta
constitui e o componen• L/d/qnca
tă im portantă a bilan• $pf7fea col
ţului
hidrochimic cu
Y- / orfU(JO
e ns d ezacumu lativ.
• Ca11al S- 2j
o vac a ru
Urmări nd
eluci4.0
darea ace tui a pect -a
d etermi nat periodic 1
p rin filtrarea cu fileul
planctoni c,
volumul
u pensiilor (cm / mc) de
material orga ni c din
apă în toate p unctele
im porta nt
de tranzit
de a p ă ale zonelor ; a
rezultat dinamica conţinutului în
suspe n ii
2 .0
orga nice a apei trecute
p rin ace te puncte (fig.
6).

1.0

V

VI

VII

VIII

ll<

Dinamica m aterialului organi c î n suspen ie în apa din zonele Fortuna ş i Lidi a nca-V ă c ar u .

Fi 911ra 6. -
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Materialul r coltat
a fost prelucrat p r in
d e terminări
ale g_!'eutăţii s pecifice aparente
şi
ale co nţinutului în
a zot , fosfor ş i potasiu.
A u fost obţinute urmă 
t oarele date : greutatea
s p ecif i că
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aparent ă

mgr/c m c

(material

organic uscat raportat la volumul rezultat prin sedimentare
în laborator) şi N total = 2,660/o, P 20:; = 0,9030, 0 şi K total
= 1,4850/0, raportat la materialul uscat.
Coroborînd aceste date cu valorile componentelor bilanţului hidrologic a rezultat următoarea situaţie pentru perioada 10.V.-20.X.1968 :
- din zona Fortuna a fost evacuată cantitatea de 8.114 kg. material organic (în stare uscată) care a conţinut 2Hi kg. N total, 73 kg P 20.>
şi 121 kg K 20 ;
- din zona Văcaru-Lidianca a fost evacuată cantitatea de 1.431
kg material organic (în stare uscată), care a conţinut 39 kg N total,
13 kg P20:; şi 22 kg K20.
S-au obţinut deci cantităţi nesemnificative ce nu pot influenţa
bilanţul hidrochimic al zonelor respedi ve.
liberă

CONCLUZII

Studiindu-se, în perioada 10.V.-20.IX. 1968, în depresiunea Forfuncţionînd în regim hidrologic natural, o zonă intens
aprovizionată cu apă proaspătă din Dunăre (zona Fortuna) şi o zonă slab
aprovizonată cu apă din surse interioare (zona Văcaru-Lidianca), s-a
pus în evidenţă diferenţa între condiţiile hidrologice, sub forma bil.anţurilor hidrologice şi hidrochimice.
Nivelurile s-au înscris între valorile normale pentru perioada estivală în interiorul deltei.
Studiile au arătat că datorită condiţiilor generale ale scurgerii din
depresiunea Fortuna-Şontea (orografie, reţea hidrografică, rezistenţe
hidraulice, dispoziţia surselor interioare etc.), intensitc.ttea de alimentare
cu apă a zonei Văcaru-Lidianca reprezintă 26,70/o din cea a zonei
Fortuna.
Aprovizionarea hidrochimică cu săruri de calciu, magneziu şi potasiu este, în zona Văcaru-Lidianca, de 22,80/0, 27,90/0 şi respectiv 25,lO/o
din aprovizionarea hidrochimică a zonei Fortuna, deci este proporţio
nală cu intensitatea alimentării cu apă a zonelor. Nivelul aprovizionă
rii hidrochimice cu aceste săruri minerale a fost mult peste consumul
biologic înregistrat.
Dimpotrivă, aprovizionarea hidrochimică cu azotaţi şi fosfaţi s-a
dovedit dependentă şi de distanţa dintre Dunăre şi zonele respective,
apa suportînd un intens consum biologic pe traseul parcurs pe suprafeţele interioare ale deltei.
Astfel aprovizionarea hidrochimică cu azotaţi şi fosfaţi în zona
Văcaru-Lidianca reprezintă numai 120;0 şi respectiv 14,50;0 din cea a
zonei Fortuna.
Consumul biologic al azotaţilor poate fi asigurat în condiţii satisfăcătoare printr-un tranzit intens de apă proaspătă din Dunăre ; dimpotrivă consumul biologic al fosfaţilor rămîne la un nivel extrem de
coborît indiferent de intensitatea tranzitului de apă.
tuna-Şontea,
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Cadrtil hidrologic şi geografic, ca şi perioada de timp, alese pentru efectuarea studiilor, impun evidente restricţii în calea generaliză
rii rezultatelor obţinute, pe alte suprafeţe ale deltei, în alte perioade
de timp şi în alte faze de regim hidrologic. Ele au menirea de a sublinia neuniformităţile fenomenelor hidrologice pe suprafeţele interioare
ale Deltei Dunării şi implicaţiile ce rezultă pentru nutriţia minerală a
orgc.nismelor acvatice. Rămîne o sarcină a cercetărilor viitoare de a
adînci şi extinde studiile în această direcţie, pentru o înţelegere deplină
a mecanismului funcţional hidrologic al deltei şi a căilor prin care
bogăţiile sale pot fi valorificate la nivelul cel mai înalt.
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NON-UNIFORl\tITf~S HYDROLOGIQUES DANS LE DELTA DU DANUBE

Re sume
En etudiant de 10 mai a 20 septembre 1968, dans Ia depression FortunaSontea, qui jouit d'un reglrne hydrologique naturel, deux zones, dont une abondamment approvisionnee en eau fraîche du Danube (la zone Fortuna) et l'autre,
maigrement arrosee par l'eau des sources interieures (la zone Văcaru-Lidianca),
on a mis en evidence la difference entre leurs conditions hydrologiques, sous
forme des bilans hydrologiques et hydrochimiques.
Les niveaux se sont inscrits entre Ies valeurs normales pour la pcriode
estivale, a l'interieur du Delta.
Les etudes ont dcrnontre que, grâce aux conditions generales de l'ecoulement (orograiphie, reseau hidrographique, resistance hydraulique, disposition des
sources interieures, etc.) l'intensite en alirnentation d'eau de la zone Văcaru
Lidianca represente 26,70/o de celle de la zone Fortuna.
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L"alimentation hydrochimique en sels de calcium, magnes1um, et potassium,
dans la zone Văcaru-Lidianca est de 22,80/o ; 27,90/ 0 et 25,10/o de l'alimentation
hydrochimique de la zone Fortuna. donc elle est proportionnelle a l'intensite de
l"alimentation d'eau. Le niveau de l'alimentation hydrochimique en ces sels a ete
beaucoup au-dessus de la consommation biologique inregistrce.
Au contraire, l'alimentation hydrochimique en azotates et phosphates s'est
montree dependante de la distance entre le Danube et les zones respectives, l'eau
subissant une intense consommation biologique sur le trace. Ainsi cette a!imentation de la zone Văcaru-Lidianca represente seulement 120/o et respectif 14,50/o de
la zone Fortuna.
La consommation biologique des azotates peut c·tre assuree en conditions
satisfaisantes par un transit intense d'eau fraiche du Danube, contrairement a la
consommation biologique des phosphates qui reste toujours .:1 un niveau extremement bas, quelle que soit l'intensite du transit de l"eau.
Le cadre hydrologique et geographique, ainsi que la pcriode choisie pour
J'etude, evidemment imposent des restrictions a la generalisation des rc·sultats
-obtenus, face a d'autres zones du Delta, en d'autres periodes et phases du regime
hydrologique. Ils sont destines a mettre en evidence la mesure de la non-uniformite des phenomenes hydrologiques sur Ies surfaces inter!eures du Delta et Ies
implications qui ·resultent pour l'alimentation minerale des organismes vegetals
aquatiques. 11 reste une tâche des recherches suivantes d'approfondir et dargir Ies
etudes, pour mieux entendre le mecanisme fonctionnel hydrologique du Delta et
Ies modalites de valorifier toutes ses richesses.

POSIBILITĂŢI

DE REGENERARE A STUFULUI IN
AMENAJARE A DELTEI DUNĂRII

CONDIŢIILE

DE

1\IARIOARA GODEANU-NEAGU

Problema amenajării terenurilor stuficolc a determinat intensificarea cercetărilor asupra stufului, plantă cu cC'a mai marc pondere în
fitocenozele Deltei. Adaptarea la condiţiile de mediu, condiţii determinate de variaţiile intense ale regimului hidrologic, factor important in
dezvoltare, a dus la crearea principiilor de amenajare care stau la baza
tehnologiei de recoltare pe terenurile Deltei. Dintre aceste principii
enumerăm:

scoaterea din regim natural a unor suprafeţe de teren prin
de artă (diguri, stăvilare, ecluze) ;
- alimentarea cu apă a incin!Plor prin inundarea terenurilor

-

lucrări

primăvara;

unui ni\·el mediu constant de apă pe aceste tereîn luna august ;
- desecarea terenurilor stuficole toamna pina în primăvara următoare, pentru accesul utilajelor în teren şi pentru intensificarea procesului de mineralizare a terenurilor.
Aceste amenajări au reprezentat condiţii de viaţă noi pentru întreaga vegetaţie, în care factorii artificiali au acţionat împreună cu
cei naturali. Acţiunea lor combinată a determinat atît efecte pozitive,
cît şi efecte negative.
Dintre efectele pozitive putem cita :
- posibilitatea de introducere a utilajelor pe terenurile Deltei,
terenuri cu portanţă foarte scăzută ;
- eliberarea periodică de vegetaţie şi prin aceasta o productivitate mai mare a terenurilor în unele cazuri ;
- dirijarea regimului hidrologic pentru incintele stuficole ;
- asigurarea unui pescuit controlat.
Dintre efectele negative cităm :
- desecarea de lungă durată a terenurilor stuficole cu consecinţe asupra fondului stuficol prin acţiunea fenomenelor de îngheţ, a
-

nuri

menţinerea

pînă
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plantelor de stuf şi rizomilor, în special a celor situate pe terenuri cu
rMN joasă;
- distrugerea stratului de rizomi generatori de suligi pe terenurile joase, cu agregate de recoltare grele în condiţii de portanţă scăzută.
Aceste agregate au acţionat prin :
I. Strivirea şi ruperea suligilor de stuf apărute toamna, suligi care
1n condiţii de temcpratură şi umiditate excesivă pot atinge un număr
mediu de 15-30/m 2, cu înălţimea, în unele cazuri de pînă la 1,50 m.
(zona Cardon). ln medie, înălţimea suligilor atinge 15-50 cm în zonele
de cotă joasă. ln cazul în care nu sint distruse, ele participă la producţia
anului viitor în proporţie de 55-700/o (4, 5, 6).
2. Strivirea, tăierea rizomilor în special pe terenurile joase, unde
stratul de rizomi se găseşte la suprafaţă, spre deosebire de terenurile
de grind, unde stratul de rizomi este protejat de un strat de aluviuni,
a cărui grosime variază între 50 şi 120 cm.
Pierderea integrităţii rizomului prin traumatizare, duce la pă
trunderea apei în interiorul lui iar aceasta atrage după sine favorizarea unui mediu prielnic dezvoltării microorganismelor, care grăbesc
procesul de putrezire (studii efectuate de G. Tărîţă).
In incintele care funcţionează in regim liber de inundaţie mai
acţionează cu efect negativ şi stratul mare de apă.
Dăunătorii se instalează ca fenomen secundar accentuînd şi ei
pierderea productivităţii plantelor la hectar. (1, 2).
Factorii negativi citaii mai sus au dus la scăderea accentuată a
producţiei stuficole în special în incintele stuficole, fapt care a pus în
repetate rînduri problema refacerii fondului stuficol (7, 8).
Observaţii efectuate a<>upra terenurilor stuficole afectate de factorii negativi, cit şi condiţiile de regenerare au arătat că planta (Phragmites) luptă prin diverse mijloace pentru supravieţuire. Terenurile puternic afectate de vehicularea agregatelor pentru recoltare lăsate în
repaus îşi regenerează stuful începînd cu al treilea an de la recoltare
(staţii experimentale obser\"ate în Obretin, Carasuhat, MUS 1, începînd
cu anul 1962 şi respectiv 1964-1967 (2, 6).
ln afară de observaţiile efectuate în terenurile stuficole prin deschiderea de profile s-au efectuat studii asupra depozitelor de rizomi
formate prin dragarea canalului de legătură intre ghiolul Roşu şi braţul
Sf. Gheorghe în zona Ivancea {2). Rizomii tăiaţi au fost depozitaţi în
două feluri de terenuri : teren inundat temporar, cu un strat de apă de
cca. 50-60 cm. şi teren neinundat, în care apa freatică este la o adîncime de 30-50 cm. Depozitele de rizomi din terenul inundat au putrezit lOQO/o ; pe aceste locuri au apărut plante ca Hydrocharis morsuscotă

ranae, Nimphoides peltata, Euphorbia ciparisia

ş.a.

Rizomii depozitaţi în terenul neinundat, cu toate că au prezentat
un grad mare de traumatizare, au generat fiTe de stuf în cca. două luni
de la depozitare.
Analizînd natura fizică a solului din depozit, se constată că este
alcătuit din nisip lutos, prăfos, cu concreţiuni manganoase de culoare
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brun-negricioase. Pentru determinarea naturii chimice s-a recoltat probă
de sol pe trei orizonturi. In urma analizei efectuate *), s-a constatat că
terenul conţine o cantitate mare de azotaţi şi fosfaţi care descresc pe
cele trei orizonturi, orizontul A fiind cel mai bogat. Se constată existenţa unui pH slab alcalin. Analiza chimică a solului pe cele trei orizonturi a indicat următoarele cifre :
Specifica\ ie

1. N205 accesibil mg,/100 g. sol
2. P205 accesibil mg./100 g. sol
3. Mn. accesibil mg./100 g. sol
4. Na. accesibil mg./100 g. sol
5. K20 accesibil mg./100 g. sol
6. pH extras apos
7. co3-2 extras apos mg .. 1100 g.sol
8. HCO- extras apos mg./100 g.sol
9. Ca extras apos mg."100 g. sol
10. Mg. extras apos mg. 1100 g.sol
11. CI-extras apos mg. '100 g. sol
Analiza

chimică

a apei

arată

A

B

0.768
0,400
0.086

0,408
0.200
O, 129
J,80
6,00
7,8

:3.50

4,80
7.8
3 J • !)'.)

10,02
G,08
4,00

următoarele

20.28
14,02
3,64
4.62

0,4G4
0,200
0,086
3,50
5,70
7,8
31.47
10.02
3,64
3,3G

rezultate :

1. pH 7.7

ale. 3,56
Consum KMa04 mg./35,33
Ca. g.) 0,066
Mg. g./l 0,019
P205 mg. '1 0.009
N~O~ mg. 11 0,2:~
Cloruri mg./155.31
9. Rezidiu total mineral g„1 0,333
10. Suma cationi me./l 5,06

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analizele efectuate indică o cantitate destul de ridicată de azotaţi
dar şi o tendinţă de sărăturare, fapt care împiedecă folosirea
substanţelor accesibile.
Numărul de fire de stuf apărute pe terenurile depozitelor în
toamna anului 19G6, adică la două luni de la depozitare, a atins 10-12
fire la m2, cu înălţimea medie de 100 cm cu cca. 3-4 :frunze pe fir.
ln luna aprilie ~ anului 1967 se constată apariţia de 5-9 fire pe m'-\
cu înălţimea de 5-40 cm, iar în luna iulie media numărului de fin~ a
fost de 34/m 2, cu înălţimea medie de 120 cm şi diametrul cuprins între
0,5-0,7 cm. în luna septembrie a aceluiaşi an totalul firelor de stuf, ca
medie la m 2, a fost de cca. 96 fire, cu oscilaţii cuprinse între 31 şi 162
fire la m 2 ; înălţimea medie 160 cm, cu 800/0 pănuşiţă formată.
Firele de stuf au apărut ca rezultat al activităţii bucăţilor de rizom traumatizaţi existenţi în depozit sau a firelor de stuf care au preluat funcţia rizomului (Foto. 1, 2, 3). Umezeala menţinută în teren,

!Şi fosfaţi,

*) Analizele chimice au fost efectuate de ing. E. Constantinescu de la laboratorul de chimie de la S.E.S.D.D. Maliuc.

139

Fi g. J . Rizomi de . tuf traum'.ltiz3.\i c:ire au dat na. tere u nor plante noi.

Fi g. 2. Ri zom tra umatizat în apropierea nodului

şi

care a generat

s ul igă

nouă .

fără să fie în exces, temperatura ridicată obişnuită lunilor de vara rn
c are s-a făcut depozitarea au cons tituit co ndiţii propi ce generării firelor de stuf.
Analizînd sursa de ge nerare a firelor d e stuf s -a con tatat urmă
toarele :
Firele de s tuf provin din :
- n oduril firelor de st uf t ă iat e la dragaj ş i care erau pr in e de
bucăţi mici de rizomi de 15- 25 cm. Suliga de s tuf apă rut ă în tre imea
lui inf e rioară avea înălţimea de 10 cm. (foto . nr. 4) ;

Fi g. 3. Rizomi de stuf cu traum atizare m ij loc ie ca r e a u generat plante n oi.

suligile ap ărute în anul 1966, tot în p orţiun e a lor in ferioară,
care ş i-au dezvoltat rădăcini pe noduri cca. 5- 6, cu î nălţim ea de
3 - 8 cm . (foto 5) ;
- rizomii g e n er aţia 196 5 ex i s t enţi în depozit (fo t o nr. 6) ;
- rizomii de două generaţii cu diame trul de cc.a. 5 cm, cu 2- 3
noduri vizi bile. Ac eş ti ri zomi fa c parte în mod normal din stratul care
jo.acă rol de depozit al s ubs tanţe l o r de reze r vă. Grosimea p eretelui rizomilor este de 2- 3 mm ; sînt d e culoare galben-maronie (foto 7) ;
- rizomii g eneraţi în 1966- 1967.
Trecer ea peste iarnă a majorit ă ţii ri zomilor s-a datorat faptulu i
-c ă ei au reu şit să vegeteze chiar din t o amn ă ş i să - ş i cr eeze un boga t
s istem radicular fa sciculat a căru i desim e a determinat m e nţin e rea
unei temperaturi ridicate. Aceste ră d ăc ini nu se întîlnesc în mod n or141

mal în terenurile stuficoie, ci numai în cantităţi mici la stuful de plaur
plutitor (foto. nr. 8, 9, 10).
Reacţiile de fermentare a unor p orţiuni din rizomii t r a um atizaţi
care au loc în a emenea îngrămăd iri de egetaţie, stratul subţi re de ni ip,
dar mai ale d imea rădăcinilor fasciculate emise de rizomi au permis
dez\'oltarea unei temperaturi superioare celei exist nte la suprafaţa solului ş i au făcut ca rizomii ă rărnînă iabili în proporţie d e 800/o.
Profil le d chi e în 1967 în terenul obsen at arată existenţa unui
n umăr de rizomi tineri de culoare galben-el chi , cu diametrul d e cca.

Fig. 4. Fire stuf

tăiate

la dragaj care au generat plante noi.

15 cm, foarte elastici care se înti nd pe o lungime de 2- 3 rn. De asemenea se constată pe terenul în care apa fr a tică este aproape de suprafaţă, exi tenţa unor rizomi tineri de cca 6 lunj, care trimit din noduril lor rădădni care se înfig în sol (foto nr. 11 , 12). Lungimea lor atinge
uneori 3--4 m. Din ei pornesc fire de stuf înalte de cca. 15-20 cm.
In terenul studiat s-a mai observat un fenomen ş i anume : datorită spaţiu lui restrîns în care erau siliţi să vegeteze rizomii , firele de
stuf aveau de stră băt ut di erse obstacole alcăt'llite din tulpini de stuf,
tulpini de papură s au chlar rizomi. S-a constatat că firul de stuf nou
apărut a reuşit să străpungă a ceste obstacole (ex. tulpină d e papur ă,
foto 13 - sau fragm ent d e riz-0m - foto nr. 14) creîndu-şi un spaţiu
suficie nt de larg prin care a continuat să crească. Locul creat dovedeşte
exis tenţa unei substanţe dizolvante emise de planta tînără care a reuşit
să topească ţesutul d estul de silicifiat al obstacolului.
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Fig. 5. Rizomi de stuf cu un singur nod viabi•l care au generat o
care la rîndul ei a generat o altă plantă.

plantă nouă ş i

apăru

Fig. 6. Pl ante noi

Fig. 7. Plante

apă ru te

e din riz mi

traumati1,aţi,

generaţia

anulu i 1965.

din rizomi tra umati zaţ i. riwmi care fac parte din stratul
care ac umul ează s ub tanţe de rezervă .

·.

.
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dezvoltat un bogat sistem radicu lar, gen erînd apoi pla nte
noi de stuf.

F ig. 9. Rizomi c re

Fig. 10. Ri zomi care

„ i-au

şi-a u

d Z\"Oliat un bogat i em radicular, g n rind apoi plante
noi d
tuf.

dezvoltat un bogat istem radicular, gen eri nd apoi plante
noi de stuf.

Fig. 11. Rizomi tineri cu

vîrstă

de cca. şase luni apăruţi ca urmare a
rizomilor traumatizaţi.

activităţii

Observaţiile efectuate mai sus ne arată că planta, pusa m anumite
condiţii de mediu, se poate reface într-un timp de 2- 3 ori mai scurt
decît atunci dnd terenul pe care creşte este lă at în repaus . Acest lucru

ne arată că este posibilă realizarea unei refaceri a terenului distrus
prin vehicularea agregatelor cu ajutorul rizomHor, p ri n crearea unui
grafic de funcţionare a incintelor care să includă atît cote de apă scă
zute, cît şi menţinerea inundată a incintei peste iarnă , în conformitate
cu cerinţele plantei. Graficul poate fi r ezultatul unei colaborări strîn e
între sectorul de cercetare şi exploatare a stufului împr ună cu sectorul piscicol.
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Fi g. 12. R izom i tineri c u vîrsta de cca. şase luni apăruţi ca urmare a
r izomilor traumatizaţi.

activită ţii

Fig. 13. Efectul unor

substanţe

li zante asupra

ţesuturilor

silicifiate de stu f.

Fig. 14. Efectul

substanţelor

lizante asupra tulpinilor de

papură.
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Resum~

L'amen agement des t rrain roseliers dan le Delta du Danube, dans le
but de faire va~oir les ro elieres exi ta ntes a r sulte en nombreuses surfaces de
t errain arrachees a leur· r gime naturel.
Les principes de l'amenagement ont ete pour uit pour obtenir les conditions de developpement les plus proches de celles deja existanrtes dans la nature
el, a la fois, de creer des conditions pour pouvoir employer Ies equipements a
r colter le roseau, en fonction de la nature des terrains.
Dan le processus destine a fair valofr les roselieres ont existe des facteur~
qui ont influence negativement le developpement des fonds roseliers, par exemple :
le traumati me des .rhizomes par les travaux de recolte et leur putrefaction ulte rieure, a cause de la -pen ' traition de 1 eau par lnondation ; le dessechement de
longue duree des terr.ains etc.
Les observations effectuees ont montre qu'il y a des possibilites de redressement des rhizomes traumatises et de regen ' ration des zones roselieres.
L'ouvrage comprend des etudes effectuees pendant deux ans sur les rhizom es traumatises et îl est illustre par des tableau x et photographies.
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'l'RANSPORTUL ŞI DEPUNEREA ALUVIUNILOR IN
STUFICOLE-PISCICOLE AMENAJATE DIN DELTA

UNITĂŢILE
DUNĂRII

Ing. ALEX. STOICA'
Unităţile

hidroameliorative stuficole-piscicole amenajate în Delta
sînt concepute în vederea realizării unui hidrograf interior tip
:şi din această cauză, modifică, într-o măsură importantă. funcţionarea
hidrologică a zonei respective în raport cu regimul hidrologic natural. În
unităţile emanajate se creiază luciuri de apă, comandîndu-se cote ale
nivelului apei între 0,00 m rMN şi 2.00 mrMN. în funcţie de cerinţele
momentane ale dezvoltării producţ.iei biologice. în acest scop regimul
hidrologic interior conţine faze dinamice în care volumele de apă sint
introduse din emisar şi se deplasează între dive1·sele zone cile incintei.
Principalul moment dinamic al regimului hidrnlogic interim il
constituie inundarea de primăvară cînd, în mod gravitaţional. se introduce în incintă volumul de apă ce asigură acoperi1·ea terenului de cot[l
medie cu un strat de apă de 0,80-1,00 m adîncime.
Următorul moment dinamic important se referă la perioada de
vegetaţie, cînd se realizează împrospătarea apei (admite1-ea în incintă a
unui volum de apă echivalent pierderilor din perioada respectivă), sau
primenirea apei (admiterea în incintă a unui volum de apă can~ asigură,
pe lîngă compensarea pierderilor şi un tranzit de apă între punctele de
admitere şi cele de evacuare ale unităţii).
Practica obţinerii dirijate a producţiilor de stuf şi pe~te, cit şi
.cercetarea ştiinţifică orientată în direcţia ridicării nivelului acestor producţii, au evidenţiat necesitatea cunoaşterii amănunţite a condiţiilor
1nedii hidrologice ce se realizează în aceste tipuri de amenajări hidrotehnice.
Intre aceste preocupări intră şi regimul suspensiilor transportate
<le apa de alimentare, distribuţia pe suprafaţă şi participarea la creş
terea verticală a terenului.
Determinarea cantitativă a răspîndirii suspensiilor din apă pe suprafaţa unei incinte prezintă mari dificultăţi datorită regimului neperDunării,
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şi neuniform al scurgerii şi a variaţiei permanente a cantităţii
şi mărimii hidraulice a suspensiilor din apa Dunării.
Această situaţie, ca şi mărimea suprafeţelor unităţilor stuficolepiscicole amenajate, au impus ca studiile să abordeze urmărirea fenomenelor hidrologice ale transportului de aluviuni pînă la limita subunită

manent

ţilor

hidrografice în care poate fi descompusă întreaga suprafaţă ameCa subunitate hidrografică a fost definită o suprafaţă din teritoriul incintei cu un contur bine determinat şi, în general, insubmersibil, la care pot fi urmărite, cu precizia necesară, debitele de aluviuni
<ifluente. Stabilirea bilanţului local al aluviunilor pentru fiecare subunitate hidrografică, fără a preciza regimul aluviunilor (depunere pe supr~1faţă şi intensitate a depunerii) din interiorul subunităţilor hidrografice decît pentru cele cu un tranzit important de aluviuni, a constituit
precizia de realizare a studiilor intreprinse. In acest scop au fost urmărite.
prin măsurători hidrometrice în teren şi determinări în laborator, următoarele elemente ale regimului hidrologic : dinamica debitului solid
de alimentare al unităţii, dinamica debitelor solide afluente şi defluente
în subunităţile hidrografice, dinamica debitelor şi turbidităţii apei în
secţiuni succesive pe canale.
Rezultatele studiilor efectuate pe această bază metodologică în incinta Rusca (anul 1966) şi incinta MUS III-Pardina (anul 1967) vor fi
prezentate în cele ce urmează.
Aşezată în virful insulei Sf. Gheorghe. cuprinsă între c:malul Sulina şi braţul Sf. Gheorghe şi canalul Litcov, incinta Rusca are o suprafaţă amenajată de 4765 ha. Studiul transportului de aluviuni din incinta
Rusca s-a efectuat în anul 1966 cuprinzînd etapa inundării de primă
vară (8.III-15.V.) şi etapa împrospătării apei din perioada de vegetaţie
(27.V.-5.VIII). Unica priză de apă la emisar a întregii incinte a fost
stăvilarul amplasat la Mila 29 Sulina.
Aşezată în insula Letea, cuprinsă între braţul Chilia, canalul Pardina-Chilia şi grindul Stipocului, incinta MUS 111-Pardina are o suprafaţă amenajată de 25 900 ha.
Studiul transportului de aluviuni în incinta Pardina s-a efectuat în
anul 1967 cuprinzînd numai etapa inundării gravitaţionale (2.IV-18.V),
etapa împrospătării apei din perioada de vegetaţie lipsind datorită regimului nivelurilor exterioare.
Inundarea s-a. produs prin ecluza Iacubova, amplasată pe braţul
Chilia în dreptul comunei Pardina şi prin Stăvilarul Stipoc, amplasat la
extremitatea sud-estică a incintei.
în incinta Rusca s-a admis prin priza hidrotehnică la Dunăre, un
volum de apă de 25 808 OOO mc 3 în perioada de inundare, şi de
18 415 OOO mc 3 în perioada de împrospătare.
In incinta Pardina s-a admis prin cele două prize hidrotehnice un
volum de apă de 195 975 OOO mc 3 în perioada de inundare.
O primă etapă a studiilor intreprinse a format-o stabilirea subunităţilor hidrografice ale fiecărei incinte în parte ; ele reprezintă limita
pină la care suprafaţa unei incinte poate fi divizată în domenii pe al
najată.
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căror contur să existe un num ăr finit de surse de a p ă stabile, astf I
încît fluxul de a pă ş i aluviuni să poată fi urmărit cu precizia necesară.
Figura 1 pr eze n tă schiţele zonării incintelor Rusca şi Pardina în subunită ţi hidrografice, iar în tabela 1 sînt înscrise date privind suprafeţele subunităţilor hidrografice
i ponderea lor relativă faţă de totalul
suprafeţelor incintelor.
Bilanţul total al aluviunilor din incinta a fost calculat pe etape
intermediare şi pe întreaga p erioadă de alim ntare, prin integrarea valo-

b)
Figura. 1.

Schiţele zonării

incintelor Pard ina (a)
grafice.

şi

Rusca (b) în

subunit ă ţi

hidro-
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Tabela nr. ,7
SUPRAFAŢA

SUBUNITAŢILOH

HIDHOGRAFICE
PARDINA

DIN

INCINTELE

RUSCA

ŞI

I? usca

Subunitat.

hidrografică

Supra!.

I

(ha)

Pardina

I

Supr:1f. ~~
din supr. totală

Subunitat.

hidrografică

I

Su praf.
(hJ)

I

Supra!. %
din supr. totală

B I

435

!),O

B I

2.300

8,9

B 2

1.1'.W

23.5

B2

3.500

13,5

B :3

I .880

3~1,5

B 3

4.275

16,5

B4

I .070

22,5

B 4

4.665

18,0

B 5

2GO

5.5

B5

4.033

19,6

B6

7 .125

27,5

Total

I

4. 7ti5

I

I110. O

I

I

25.900

I

100.0

rilor dinamicei debitului solid aferent la toate prizele hidrotehnice ale
incintelor. Detalierea pe etape intermediare a bilanţului general al aluviunilor a rezultat din necesitatea de a evidenţia modificările ritmului
de colmatare al subunităţilor hidrografice, modificării determinate, în
primul rind, de schimbarea continuă a regimului scurgerii apei. Schimbarea regimului de scurgere al apei fiind dependent, în cea mai mare
mă~ură, de cotele nivelului de apă, etapele intermediare corespund unor
creşteri echidistante ale acestor cote.
în tabela 2 sint redate valorile bilanţului general al aluviunilor
intrate în incintele Rusca şi Pardina pe etape intermediare şi finale.
Variaţia debitelor de apă admise prin prizele hidrotehnice reprezintă implicaţia principiilor biologice ale exploatării stuficole-piscicole,
constind în corelarea ritmului de creştere a nivelului de apă cu ritmul
dezvoltării plantelor.
Pentru incinta Pardina menţionăm că datorită preluării apei cu
un grad înaintat de decantare evacuată din depresiunea Sontea, prin
stăvilarul Stipoc, intră numai o cantitate de 564 tone aluviuni, reprezentind 3,40/o din bilanţul general al aluviunilor.
Studiul transporturilor şi distribuţiei aluviunilor pe suprafaţa incintelor s-a realizat pe baza dinamicii intensităţii scurgerii şi a turbidităţii apei determinată în secţiuni succesive pe canalele principale şi
la sursele subunităţilor hidrografice.
Pe această bază s-au întocmit bilanţurile aluviunilor pe subunităţi
hidrografice, pe etape intermediare şi totale.
Rezultatele obţinute pentru incinta Rusca sînt prezentate în tabela 3 sub forma raporturilor procentuale dintre cantitatea aluviunilor
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Tabela nr. 2
BILANŢUL

ŞI

GENERAL AL ALUVIUNILOR DIN INCINTELE RUSCA
Rusca (196G)

Pardina (19G7)
Cmtit.
aluviuni
tone

C:lta apei
m rMN

Etapa

PARDINA

Etapa

C>la a1K'i
mrMN

Cintit.
alu\"i 11ni
tone

2.IV-25.IV

100-120

7 .464

8.IJI-10.Ill

110-120

111

I 1. III-25. III

120-140

196

26.IV- 3.V

120-140

3.4.18

26.III- 4.IV

I 0-160

387

G.\' -12.\'

140-1(10

2. !H3

5.IV-24.IV

160-180

1.380

13.\' -18.V

160-178

2.333

25.JV-13.V

180-200

798

14.V-15.V

200-204

83

202--202

2.822

27.V -

5.VJTT

Total

I

5.777

I

I IG .400

I

depuse într-o anumită subunitate hidrografică şi cantitatea totală a aluviunilor intrate în incintă într-o anumită etapă.
Parcurgerea datelor tabelului pune în evidenţă modificări ale ritmului de colmatare ale subunităţilor hidrografice şi canalelor principale,
pe etape ale realizării regimului hidrologic, reflectînd cele două faze
principale ale scurgerii apei spre sursele tuturor subunităţilor hidrografice;
Tabela nr. 3

REPARTIZAREA ALUVIUNILOR PE SUPRAFAŢA SUBUNITĂŢILOR HIDROGRAFICE ŞI A REŢELEI PRINCIPALE DE CANALE DIN INCINTA RUSCA
(ANUL 1966).

I
Etapa

Ni\"cluriJ
m rMN

'

I

Bilant
total
al 11\'i uni
tone

Rcpartizarca aluviunilor pe suh11nilii\i
hidrografice<% din bilanl ul totnl)
BI

I

82

I

B3

I

B4

I

B,j

Iprica1wle
11cipale

8.lll- 4.IV

110-160

694

9,2

22,0

7,0

4,2

0,8

56.8

5.JV-24.IV

160-180

1.380

19,4

7,0

5,3

3,2

0,9

64,2

180-200

798

20,3

7, I

45,8

2,5

0,5

23,9

peste 200

2.905

22,9

3,4

54,7

J, 6

0.4

17.0

6. 777

20, I

7,0

35,9

2,4

0,6

34.0

25.IV-13.V
14. V -5. V III

Total
anul 1966
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- Faza transportului total prin reţeaua principală de canale (pînă
la cota nivelului apei de 1.60 m rMN). Procentul colmatării canalelor
este 56,80, o, iar subunităţile hidrografice Bl şi B2, datorită amplasării
apropiate de priza hidrotehnică a incintei, primesc cantităţi de aluviuni
proporţionale cu suprafeţele lor. Restul incintei
reprezentînd 67,50/0
din suprafaţa totală, realizează un procent al colmatării de numai 120 '0.
Faza transportului dominant prin tranzit peste suprafaţa unihidrografice Bl şi B3 (peste cota nivelului apei de 1.80 m rMN).
Scăderea rolului canalelor principale în transportul general al apei
se reflectă în indicele colmatării care atinge 17,00 0. In schimb subunităţile hidrografice BI şi B3 sînt beneficiarele unui bilanţ al aluviunilor mult majorat, realizind împreună un procent al colmatării de
77.60, '0. pe o suprafaţă reprezentind 48,50/o din suprafaţa incintei. In
restul incintei (51.50 o) indicele colmatării este de 5,40/o.
In incinta Pardina a existat o mare stabilitate in distribuirea, pe
suprafaţa incintei, a aluviunilor introduse prin ecluza Iacubova (96,6°/o
din totalul aluviunilor), datorită permanenţei tranzitului de aluviuni
prin subunitatea hidrografică B6 şi pe canalele Iacubova Veche şi Ceamurlia.
Ritmul uniform de colmatare al diferitelor zone ale incintei dă
posibilitatea ca specificul transportului de aluviuni să poată fi descris
prin bilanţurile generale ale aluviunilor in subunităţile hidrografice,
întocmite pe întreaga perioadă a inundării gravitaţionale (2.IV-18.V.1967)
şi pe care le prezentăm în tabela 4.
-

tăţilor

1 '

Tabela nr. 4
BILANŢURILE

GENERALE ALE ALUVIUNILOR IN SUBUNITAŢILE HIDROGRAFICE ALE INCINTEI PARDINA PENTRu PERIOADA DE INUNDARE
(2.IV.-18.V.1967).
Subunitatea

hidrogrnfică

C1nalele

lacubo\'a Veche
şi

BI

I

B"

I

B3

I

B~

I

B.'.i

I

Bli

c~a111urlia

Cantitatea aluviuni I pr
tone

2ÎI

205

lî:l

328

432

12.327

2.GGO

Cantitatea alu\'iunilor
în ?o din total i nci nt ă

). 70

1.25

I, 05

2.00

2.GO

7.'i.20

16.20

Datele acestui tabel evidenţiază o remarcabilă neuniformitate a disaluviunilor pe suprafaţa incintei Pardina determinată de regimul scurgerii apei propriu acestei incinte ; aproape întreaga cantitate
de aluviuni (91,40/o) a fost reţinută pe suprafaţa subunităţii hidrografice
B6 şi pe traseul canalelor Iacubova Veche şi Ceamurlia.
După stabilirea neuniformităţii, pe suprafaţa incintelor, a bilanţului aluviunilor etapa următoare a studiului a constituit-o stabilirea
tribuţiei
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participării efective a depunerilor la creşterea verticală a terenului, în
zonele ce acumulează cantităţile cele mai mari de aluviuni : traseul
canalelor principale (1965 tone) şi suprafaţa subunităţii B3 (2.076 tone),
din incinta Rusca şi suprafaţa subunităţii hidrografice B6 (12.327 tone)
din incinta Pardina.
Pentru aceasta, după încetarea transportului de aluviuni în incinte s-a efectuat studiul depunerilor, pe coloane de material aluvionar
prelevat de sub apă în stare netulburată ; pe aceste coloane de material aluvionar s-a măsurat înălţimea stratului depunerii şi indicii fizici
ai materialului.
Rezultatele obţinute prin studiul efectuat, în secţiuni succesive,
asupra depunerilor de pe traseul canalelor principale ale incintei Rusca
sînt prezentate în tabela 5.

Tabela nr. 5

ELEMENTELE COLMATARII ALUVIONARE A CANALELOR PRINCIPALE DIN
INCINTA RUSCA IN ANUL 1966.
------------~--------------~--------

A

Set\ iuni

Distanţa

de s ,„_
(m)

faţă

ţiunea iniţială

înălţimea
medie
depunerii (cm)

Depunerea
(kg.'mp)

o.oa

I .OOO

o

12,0

12f..0

100,7

a
J.'i,

c

B

A 13

2.000

[)

E

3.000

3.!'iOO

.'i.100

·1. o

I. 2

0.2

1:i. Î

2.w

unit::iră

Colmatare-parţial

(tone) cumulat

J ,018

;ii .4

101

3.ril

684

1.018

'.l!i. Î

I. 702

20.13

l·l·I
2. l:i4

Din punct de vedere cantitativ, dealungul primilor 1000 metri de
canal s-au depus 1018 tone (44.30/o) iar pe următorii 2000 metri 1 035 tone
{45,00/o), astfel încît în mod practic, numai pe acest traseu de canal se
produce evoluţia rapidă a cotei fundului, reclamînd măsurile de întreţinere corespunzătoare.

Cantitatea totală a depunerilor din canale rezultate pe această
cale, depăşeşte cantitatea determinată de bilanţul aluviunilor (1965 tone)
cu 333 to ; valoarea neînchiderii rezultate (14,80/o) am considerat-o ca
indicînd o precizie satisfăcătoare a metodelor adoptate.
În subunitatea hidrografică B3 din incinta Rusca s-a investigat
sectorul de scurgere intensă a apei dezvoltată dealungul canalului Mila
29. Figura 2 prezintă zonarea colmatării după valorile înălţimii şi ale
depunerii unitare (kg/m 2), aşa cum au rezultat în urma studiului întreprins.
157

B

::<.

,:..

s Ll - v ----

~ ~

:-

~

~
"5

~--~l~~I

,
'.

''

'

Ghiolul
;-- - - \Co slinu 1'1d r e•
'

'

''

'

-,

' ,
Ghiolul

,

'.,

'\

:, C'o s/rnu 1'1ic ~-- · ' , :

'

,

:~ _: =~ ·-'-,

'

,,

~

~

„--„

I

Ghio1u

I

Baciu

Al(

:clJ~~~----•..,.~~~.·~~l~~l~~ru~b~ov~IJl„llllll„-..-~·

20

40

so

60

. ~oo

1:~]

no

11;0

r•o

fş o

200

m.

Pz :

11 ~~~~~~~~....I ~1"111.·„.....~...„„„._
__~~
-:--. Oi
I
f80
zoo m.
§ i::·
20
40
60
60
100
120
140 160
'-....

'->

~

201
fO

~
~

~

~

I

P3

I
I

.% Qol_~~~~""'!"'--...~~......~111111111.,.._-...~~~
20

40

60

80

{00

120

140

100

{6 0

2aJ

m.

I

· ti
v
20
<..

P4

I

~ ~'J1L_~~~~~~_....
......o...._!~ollllll!I......„ ___~~~~
zo ·
<::

60

~ ~
i:î 20\.)
() fO

160

„...

~ Ol_~~~~__,.....

((}(}

200 m.

~„„-....--~~~~~

m.
s
~ ~o~J· l1~~~-=-~~...,..lllll„~
iillllllll„-...~~~~~~~
• P•6.. l:'illl

~

'2.0

-~

l

~

2(J

40

60

40

60

80

t oo

t20

f4o

150

1eo

200

80

l~O

120

140

160

'160

200m.

20
.{O

I

P7 I

0·..1_~~~~~~-..~....i.~--~~~~~~~

20

40

60

80

· tOO

120

140

160

180

2oom.

b)

Fi g. 3
a) Amplasamentele d e u rmanre a depuneri lor aluvionare deal ung ul canalului
lacubova (Scar a 1 : 40.000)
b) Depunerea aluviunilor în profile caracteristice pe canalul lacubova
Scara : lungi mi 1 : 2000
î n ă lţimii 1 : 20

Distanţa maximă faţă de traseul canalului pînă la care înălţimea
stratului depunerilor aluvionare prezintă valori sesizabile este de 220 m,
astfel incit pe suprafaţa de 16,5 ha s-a acumulat o cantitate de 1 922 tone
aluviuni, din cele 1 953 tone transportate de apă peste aceste zone ; ca
urmare a avut loc creşteri importante pe verticală a terenului (2-5 cm),
îndeosebi în sectorul limitrof canalului Mila 29.
In incinta Pardina profile de urmărire a depunerilor aluvionare
s-au executat pe cele două traseuri principale de pătrundere a debitelor
de aluviuni în subunitatea hidrografică B6 : canalul Iacubova şi ghiolul
Costin. ln figura 3 sînt reprezentate clementele profilelor executate
dealungul canalului Iacubova.
S-a constatat că urme ale depunerilor aluvionare au putut fi
observate pină la distanţa de 3000 m faţă de secţiunea iniţială şi că,
reflectind traseurile parcurse de apă în revărsarea masivă spre ghiolurile Costin şi Baciu, cea mai mare cantitate a depunerilor a colmatat
malul stîng, pe o distanţă de 60 m faţă de axul canalului. Grosimea
maximă a depunerilor este cuprins~ între 6-8 cm, ceea ce explică un
ritm rapid de supraînălţare a terenului limitrof canalului lacubova.
In final, pe o suprafaţă de 35 ha a putut fi determinată o cantitate de depuneri aluvionare de 11 961 to, reprezentînd 970/o din bilanţul total al aluviunilor din subunitatea hidrografică B6.

CONCLUZII
Dincolo de caracterul lor particular. determinate de cadrul hidrografic ~i perioadele în care au fost efectuate lucrările, concluziile
studiului privind transportul şi depunerea aluviunilor în suspensie, în
incintele Rusca (1966) şi Pardina (1967). sint susceptibile de generalizări
mai largi pe ansamblul amenajărilor stuficole-piscicole din Delta Dunării.
Astfel a rezultat un tablou determinat al ansamblului fenomenelor de transpo1·t şi depunere aluvionare, depinzînd de foarte mulţi parametri ca : valoarea debitului solid afluent în incintă, cotele nivelurilor
interioare ale apei, orografia terenului, amplasamentul reţelei de canale,
poziţia prizelor de. apă ale incintei etc., tablou a cărei constantă principală o constituie marea neuniformitate, pe suprafaţa incintelor, a intensităţii depunerilor aluvionare şi a participării lor la evoluţia terenurilor.
Atrage atenţia concentrarea depunerilor aluvionare pe suprafeţe
extrem de restrînse în raport cu suprafaţa totală a incintei (reprezentînd 0,370/o în incinta Rusca şi U.140/0 în incinta Pardina), ca şi ritmul
rapid al creşterii verticale al acestor terenuri.
Evoluţia rapidă a zonelor cu cel mai intens transport de apă, amplasate în apropierea prizelor hidrotehnice, va avea drept consecinţă
modificarea treptată a caracteristicilor scurgerii din incinte în urmă160

toarea direcţie : micşorarea secţiunii de deversare peste malul canalelor
a rolului unor subunităţi hidrografice în tranzitul de apă spre celelalte zone ale incintei, concomitent cu amplificarea continuă a scurgerii
prin reţeaua de canale, în toate fazele regimului hidrologic, anularea
interdependenţei dintre subunităţile hidrografice, în favoarea unei independenţe funcţionale limitată strict la conturul zonei respective.
în aceiaşi măsură, caracterul limitat al modificărilor produse de
·colmatările aluvionare indică în mod pregnant că regimul suspensiilor
aluvionare din incintele stuficole-piscicole nu poate fi considerat ca un
factor de mediu capabil să influenţeze hotărător dezvoltarea organismelor acvatice animale şi vegetale sau procesele de producţie legate de
aceasta.
Concluzia finală este că incintele stuficole-piscicole din Delta Dunării înregistrează o relativă stagnare a evoluţiei terenurilor, prin depuneri aluvionare, contrastînd puternic cu desfăşurarea prnceselor de
creştere verticală a terenurilor deltaice neamenajate.

.şi
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LE TRANSPORT ET LA S~DIMENTATION DES ALLUVJONS DANS LES UNITf~S
ROSELIERES PISCICOLES AMENAGEES DANS LE DELTA DU DANUBE

Re su ml
Outre leur caractere particulier, les conclusions de l'dude effectut'·e sur le
transport et la sedimentation des alluvions, a Rusca (1966) et a Pardina (1967),
sont susceptibles de generalisation par l'ensemble des amenagements roselierspiscicoles du Delta du Danube.
Ainsi a resulte un tableau de la totalite des phenomenes de transport et
:sedimentation alluvionnaire, fonction d'un tres grand nombre de parametres. par
·exemple : la valeur du debit solide affluent dans l'enceinte, les niveaux de l'eau,
l'orographie du terrain, l'emplacement du reseau de chenaux, la position des prises
<l'eau, etc. La constante principale de ce tableau est la grande non-uniformite a
la surface des enceintes de la densite des dep6ts alluvionnaires et leur contribution a l'evolution des terrains.
C'est la concentration des dep6ts alluvionnaires sur des surfaces extremement reduites qui retient l'attention, par comparaison a la surface totale de l'en·Ceinte (representant 0,370/o a Rusca et 0,140/o a Pardina), ainsi que le rythme rapide de construction verticale de ces terrains.
L'evolution rapide des zones a transport d'eau le plus intense, situees dans
la proximite des prises hydrotechniques, amenera la modification graduelle des
~aracteristiques de l'ecoulement des enceintes dans le sens de : diminution de la
.section de deversement .par-dessus Ies rives des chenaux ; reduction du râle de
11 -
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quelques sous divlslons hydrographiques dans le transit de l'eau vers Ies autres
zones de l'enceinte ; augmentation continuelle de l'ecoulement par le reseau de
chenaux, dans toutes les phases du regime hydrologique ; suppression de l'interdependance entre les sous-divisions hydrographiques en faveur d'une independance
fonctionnelle strictement limitee au contour de la zone respective.
Dans la mlmle mesure, le caractere limite des modifications produites par
Ie colmatage alluvionnaire dans Ies enceintes roselieres-piscicoles ne peut etre
considere comme un facteur de millieu capable d'influencer decidement le developpement des organismes aquatiques animals et vegetals ou leur processus de
production.
La conclusion est que Ies enceintes rosellieres - piscicoles du Delta sont
â l'heure actuelle dans une stagnation relative en ce qui concerne l'evolution des
terrains par depots alluvionn.aires, en contraste avec le developpement des processus de construction vertiCa'.le des terrains deltaiques nonamenages.

OBSERVAŢII

ASUPRA UNUI CAZ DE INTOXICAŢIE lN MASA
CU CONIUM MACULATUM (CUCUTA) LA OVINE
Dr. GEORGE TUDOR, biolog ELENA ANTON
Laboratorul veterinar judeţean Tulcea
Med. wt. GH. DIACONESCU
Circa

\·eterinară

Ceamurlin de Jos

Deşi

cucuta este foarte răspîndită la noi în ţară, intoxicaţiile cu
sînt destul de rar întîlnite, datorită mirosului şi gustului
său neplăcut, care determină animalele să n-o consume.
Intoxicaţiile apar de obicei primăvara,
timpuriu, cînd cucuta,
mai precoce, precede în dezvoltare celelalte plante, iar animalele o
consumă în lipsă de alt furaj verde. După unele observaţii, acţiunea
nocivă a cucutei este mai pronunţată în această perioadă, întrucît din
cauza timpului rece şi ploios ce caracterizează de regulă începutul primă
verii, alcaloizii existenţi în plantă nu se pot volatiliza la nivelul frunzelor, determinînd astfel o creştere a toxicităţii ei (4,5).
Reamintim că planta Conium maculatum conţine cinci alcaloizi :
~oniina, coniceina, conhidrina, pseudoconhidrina şi metilconiina, ultimii
doi în cantităţi neînsemnate (2). Acţiunea toxică cea mai importantă
revine coniinei, alcaloid uleios, care se găseşte în întreaga plantă în
proporţie de lO/o. Ea are o acţiune iritantă locală cu deosebire asupra
mucoasei digestive cu care vine în contact direct şi o acţiune generală
comparabilă cu a nicotinei asupra ganglionilor neurovegetativi şi cu
a curarei aslljpra terminaţiilor neirvoase ale musculaturii scheletice,
moartea survenind în urma paraliziei muşchilor respiratori (1, 2, 4, 7).
In ordinea receptivităţii, porcul pare să fie cel mai sensibil, urmat
de iepure, bovine, cairnivore şi cabaline (4). După cei mai mulţi autori,
oaia pare să aibă o rezistenţă deosebită faţă de alcaloizii prezenţi în
cucută, iar lucrările lor (1, 2, 3, 7) nu citează cazuri de intoxicaţie cu
această plantă la specia ovină.
Macarie şi Poll (4), în 1959, semnalează pentru prima dată în
ţara noastră intoxicaţia cu cucută la ovine, apărută sub formă de îmbolaceastă plantă
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năviri

sporadice la începutul primăverii (martie), perioadă caracterizată
prin timp rece şi ploios.
Avînd ocazia să diagnosticăm în luna iunie, pe un timp foarte
călduros, o intoxicaţie cu cucută la ovine, am considerat că n-ar fi
lipsit de interes să prezentăm unele observaţii în legătură cu această
intoxi~aţie, cu atît mai mult cu cît ea s-a manifestat în masă şi în
plină vară excesiv de secetoasă.
Îmbolnăvirile au apărut în efectivul de ovine al unei C.A.P. din
judeţul Tulcea într-un cîrd format din 408 mioare, cu stare de întreţinere mediocră, care în după-amiaza zilei de 4 iunie 1968, în drum
spre păşune. au trec:ut păscînd prin cîteva curţi virane invadate cu
cucută.

După circa 1 oră de păşunat pe aceste terenuri, au apărut primele îmbolnăviri. urmate imediat de altele, din ce în ce mai numeroase,
pL·ntru ca în mai puţin de 2 ore boala să cuprindă peste 850 0 din
<-'fectiv. în total 350 oi. Un număr de 58 capete, precum şi 6 miei existenţi în turmă nu au manifestat semne clinit'e observabile.
Manifestă1ile clinice au prezentat o formă uşoară, de care au
suferit majoritatea subiecţilor (85,140/o) şi o formă gravă, care a afectat
52 capete ( 14 .800 0 ).
Forma uşoară s-a manifestat prin ataxie, imposibilitatea menţi
nerii în poziţie patrupedală, atonia prestomacelor, timpanism moderat,
uşoară salivaţie la unele cazuri, respiraţie superficială, intensitatea zgomotelor cardiace uşor crescută, pulsul şi temperatura nemodificate.
Toate cele 298 cazuri care au prezentat această formă uşoară, s-au
vindecat spontan fără nici un tratament în timp de 4-6 ore.
Forma gravă a prezentat timpanism accentuat, atonia prestomacelor. ataxie. Animalele păreau ameţite, nu reuşeau să se menţină
in picioare şi cădeau în decubit lateral. Ridicate, puse în poziţie patrupedală şi împinse uşor, făceau cîţiva paşi şi iar cădeau rămînînd în
decubit. Tonusul muscular diminuat lăsa impresia unor animale epuizate.
Unele cazuri prezentau gemete, scrîşniri din dinţi, salivaţie abundentă,
micţiuni dese, aspectul urinei nefiind modificat. Respiraţia dispneică,
la unele cazuri aerul expirat exala un miros caractmistic de şoarece,
cordul şi pulsul accelerat, uşoară midriază la unele cazuri. Temperatura se menţinea în limite normale. O parte din cazuri, pe care
le-am considerat deosebit de grave, au manifestat şi stări, de excitaţie,
tremurături musculare, opistotonus,
torticolis, pedalări sau mişcan
dezordonate ale membrelor, stări urmate de perioade depresive care
predominau ca durată. S-au sacrificat 14 oi care se aflau în această
stare. Restul de 38 oi din grupul cu formă gravă, dar care nu au
manifestat semne nervoase, au fost salvate în urma tratamentului cu
decocţie de coaje de stejar pentru neutralizarea alcaloizilor, cardioexcitante, tonice generale, lapte, ulei vegetal, purgative saline, clisme
(la 4 cazuri), obţinîndu-se vindecarea lor în 6-8 ore, cu excepţia a
5 capete, care au necesitat o prelungire a asistenţei lor pînă la 24 ore.
De notat că la unele cazuri s-au observat la comisUJra buzelor
sau în cavitatea bucală frunze şi inflorescenţe de cucută încă nemasti-
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cate, ceea ce dovedeşte că apetitul a rămas prezent chiar după declanşarea primelor simptome.
Modificările
morfopatologice macroscopice constatate la cele
14 mioare sacrificate de necesitate variau ca prezenţă şi intensitate de
la un caz la altul.
Menţionăm de la început că 6 cadane, în afară de timpanism,
mai mult sau mai puţin accentuat, nu prezentau alte leziuni, cu excepţia
a 2 cazuri, la care sîngele apărea mai puţin coagulat şi de culoare
închisă. La restul de 8 cadavre, toate prezentau timpanism, deosebit
de pronunţat la 5 cazuri. Sîngele negru, asfixie, necoagulat sau puţin
coagulat, a constituit de asemenea o leziune întîlnită la majoritatea
cadavrelor. La unele cazuri s-au pus în evidenţă congestii ale meningelui şi encefalului de intensitate variabilă şi chiar hemoragii submeningeale (la 3 cazuri) cu deosebire la baza cerebelului şi bulbului
rahidian. Epicardul prezenta la o parte din cazuri hemoragii punctiforme, echimoze şi sufuziuni. Aceste hemoragii apăreau mai frecvente
şi mai accentuate la nivelul endocardului, unde la două cazuri am
întîlnit şi cîte un hematom de mărimea unei alune şi respectiv a unui
bob de porumb. La majoritatea cazurilor mucoasa traheală prezenta
u congestie difuză. Pulmonul congestionat, mai mult sau mai puţin
pronunţat, la o parte din cazuri. Distrofia hepatică şi dilataţia vezicei
biliare erau prezente la majori ta lea cazurilor, variaţia in tensi tă ţii lor
mergînd însă către slab. Rinichiul prezenta leziuni distrofice, congestive, sau în majoritatea cazurilor era lipsit de leziuni. La toate
cazurile rumenul se afla în stare de plenitudine, exalînd la deschidere
un miros greţos de şoarece. Conţinutul era format din verdeaţă triturată, care la examenul botanic a pus în evidenţă fragmente de tulpină, de frunze şi de inflorescenţe de cucută. Examenul microscopic
comparativ al fragmentelor de tulpină din conţinutul ruminal şi al
celor de cucută ridicată din terenul pe care au păşunat oile autopsiate
au evidenţiat o identitate structurală perfectă. Mucoasa cheagului prezenta uşoară congestioe la un singur caz. La nivelul intestinului nu
s-au observat decît la 2 cazuri uşoare leziuni congestivo-catarale ale
mucoasei.
Îmbolnăvirea unui număr atît de mare de animale într-un interval
de timp extrem de scurt, tabloul manifestărilor clinice, evoluţia rapidă
a bolii şi modificările morfopatologice au constituit elemente suficiente
pentru stabilirea unui diagnostic cert de intoxicaţie alimentară, întărit
ulterior şi prin rezultatele negative ale examenelor bacteriologice.
Ancheta efectuată imediat în şi pe raza unităţii a exclus posibilitatea unei intoxicaţii cu substanţe chimice. Examenul microcristaloscopic şi chimic prin diverse metode al conţinutului rumina,l nu a pus
în evidenţă existenţa substanţelor toxice organo-clo1~urate şi nu a confirmat prezenţa acidului cianhidric sau a altor toxice.
Declanşarea bruscă a simptomelor apărute în masă şi în timpul
păşunatului nu se putea atribui, evident, decît unei plante toxice. Analizînd compoziţia floristică a celor trei curţi virane, totalizînd împreună
o suprafaţă de peste 2 ha, am putut aprecia că planta net predominantă
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era cucuta, care se dezvoltase luxuriant, acoperind aproape în cultură
pură o mare parte din acest teren. ln afară de cucută s-au mai identificat, într-un procent foarte redus, următoarele plante : dintre crucifere rapiţa sălbatică (Brassica rapa), hrincuţa (Sisymbrium sp.) şi
traista ciobanului (Capsella bursa pastoris) ; dintre graminee orzul
şoarecilor (Hordeum murinum), obsiga (Bromus arvensis)
şi păit.11Şul
(Festuca sp.) şi dintre urticacee urzica (Urtica dioi'ca). Din cauza secetei
excesive toate aceste plante şi cu deosebire păioasele erau slab dezvoltate şi uscate. Nici una din ele nu fusese consumată de oi, plantele
găsindu-se întregi peste tot. ln schimb cucuta a fost atît de mult consumată, incit pe zone întinse de teren nu se mai puteau observa decît
tulpinele sau parte din tulpină, inflorescenţele şi frunzele fiind dispărute.
Menţionăm că brigada respectivă mai posedă 2 turme de mioare,
de 350 şi respectiv 410 capete, ambele avînd aceeaşi stare de întreţinere
mediocră. care în după-amiaza zilei accidentului nu au păşunat pe
terenul cu cuculă şi nu au înregistrat nici un caz de îmbolnăvire.
Aceste 2 turme au devenit astfel întîmplălor martore pentru turma
intoxicată cu cucută. ln dimineaţa aceleaşi zile, ca şi în zilele precedente, toate trei turmele au fost scoase împreună pe islaz, situat în
apropierea satului pe un deal pietros, lipsit din cauza secetei aproape
complet de vegetaţie, de unde, după citeva ore, au fost aduse la saivane
tot flămînde. După amiază, turma de care ne ocupăm a fost adusă pe
terenul cu cucută. iar cele două turme martore clin nou pe islaz, unde
nu exista nici urmă de cucută.
La acuta lipsă de furaje ;;i ele păşune, care menţineau oile ele
circa 2 săptămîni într-o stare ele aproape permanentă flămînzire, s-a
mai adăugat şi faptul că, înainte de accident, timp ele 3 zile, oile au
fost ţinute la saivane pentru tuns, interval în care alimentaţia lor a
fost şi mai deficitară. i\cea5tă stare de flămînzire explică lăcomia cu
care oile au consumat cucuta cu tot mirosul şi gustul ei neplăcut.
În concluzie, dispariţia cuculei de pe terenul păşunat, apariţia
manifestărilor clinice imediat după consumarea ei, simptomatologia şi
evoluţia rapidă a bolii, modificările morfopatologice, mirosul aerului
expirat de către animalele bolnave, prezenţa cucutei în cavitatea bucală
şi în conţinutul ruminal, neidentificarea altor substanţe toxice, examenul
bacteriologic negativ al cadavrelor, neîmbolnăvirea celor două turme
martore constituie tot atîtea elemente, care în complexul şi interdependenţa lor formează certitudinea că unica răspunzătoare de declanşarea intoxicaţiei descrise rămîne cucuta.
Se pare că în cazul descris de noi condiţiile atmosferice (căldură
excesivă, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută), care ar fi trebuit să
favorizeze volatilizarea în mai mare măsură a alcaloizilor la nivelul
frunzelor, nu au diminuat totuşi prea mult toxicitatea plantei. Din
compararea datelor meteorologice privind temperatura şi umiditatea
medie a aerului înregistrate in ziua accidentului şi în decada care a
precedat-o nu se constată diferenţe prea mari de la o zi la alta, care
să poată justifica o eventuală creştere sau reducere a toxicităţii cucutei.
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(Tabela 1). După părerea noastră singura cauză care a favorizat intoîn masă a oilor o constituie starea lor de înfometare, care a
determinat consumarea unei cantităţi mai mari de cucută.

xicaţia

Tabela nr. 1
TEMPERATURA ŞI UMIDITATEA MEDIE ZILNICĂ A AERULUI
lN PERIOADA 25 MAI - 4 JUNIE 1968
Temperatura
Ziua

I

Medie

I

Maximă

I

Minimă

I

Umiditatea medic
zilnicii
Ol

li

23.V-3.VI
1968

18-22' 7

24.4-29,3

9,3-15. 5

62-85

4.Vl.1968

21

24.8

16.1

67

I

lntrucît in literatura de specialitate nu am găsit nici o indicaţie
privind doza minimă toxică de cucută, la ovine, am procedat la reproducerea experimentală a intoxicaţiei. Trei încercări iniţiale constînd
din : 1) administrarea dozelor de cucută sub formă naturală imediat
după recoltare ; 2) sub formă de triturat simplu, şi 3) în amestec cu
uruieli s-au dovedit infructuoase. Oile în experienţă au refuzat să
consume întreaga doză de cucută, în special pe cea triturată, fie simplă,
fie în amestec cu uruieli, deşi fuseseră supuse unei diete prealabile
de 18-20 orc. Probabil că prin zdrobirea plantei mirosul şi gustul său
neplăcut au devenit mai pregnante. În final am recurs la prepararea
unui decoct de cucută, care administrat pe calc orală cu sonda, ne-a
permis efectuarea cu bune rezultate a experienţei. Imediat după recoltare, cucuta, conţinînd toate părţile ei aeriene (cu excepţia pC:-ir\ii mai
groase a tulpinii) s-a repartizat în cantităţi crescînclc din sută în sută
începînd de la 300 g pînă la 1000 g, obţinîndu-sc astfel 8 doze diferite.
Fiecărei doze, după ce s-a trecut separat prin maşina de tocat. i s-a
adăugat o cantitate ide 3 ori mai mare de apă rece şi s-a lăsat la
macerat 10 minute, după care s-a fiert timp de 15-20 minutf' într-un
vas emailat. Conţinutul încă fierbinte al vasului s-a strecurat printr-un
tifon prin presare, iar reziduul a fost spălat apoi cu apă caldă pînă
la completarea cantităţii iniţiale de apă. Cele 8 doze de cuculă s-au
administrat individual cu sonda la 8 oi supuse în prealabil unei diete
de 16 ore. Aceste oi, luate bineînţeles nu din turma care suferise intoxicaţia, aveau o stare de întreţinere mediocră, greutate corporală de
24-26 kg şi vîrsta între 5-7 ani. După 1 oră şi 15 minute oaia care
a primit 1000 g cucută a manifestat primele semne clinice, urmată la
intervale de 10 şi 25 minute de oile care au primit 900 g şi respectiv
800 g cuculă. Celela'lte 5 oi cărora li s-a administrat între 300 şi 700 g
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nu au manifestat nici un semn de boală timp de 24 ore cît au fost
ţinute în observaţie şi nici după aceea.
Tabloul clinic observat la cele 3 oi îmbolnăvite experimental a
reprodus identic simptomatologia bolii naturale descrisă mai sus la
forma uşoară, primele semne apărute fiind nesiguranţa în mers şi
căderile în decubit.
După o observaţie de circa 90 minute am fost nevoiţi să inter\'Cnim prin tratament pentru a salva animalele. Ar fi fost de dorit,
dar nu am an1t posibilitatea, să folosim pentru aceeaşi doză mai multe
ovine, de virste şi stări de întreţinere diferite, la care să fi urmărit
întreaga evoluţie a bolii, mergînd cel puţin la cîteva cazuri pînă la
sfirşitul ei letal pentru a putea înregistra şi leziunile anatomo-patologic:c. Deşi incompletă sub acest aspect, experienţa a reuşit totuşi să
stabilească doza minimă de cucută capabilă să intoxice oaia.

CONCLCZII
1. Se semnalează intoxicaţia în masă cu Conium maculatum
(cucutil) la ovine apărută într-un sezon excesiv de secetos.
2. Condiţiile atmosferice nu au influenţat toxicitatea plantei.
3. Factorul favorizant al izbucnirii intoxicaţiei a fost starea de
înfometare a oilor.
4. Doza minimă tox,ică de cucută la oi stabilită experimental este
de 800 g decoct.
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OBSERVATIONS CONCERNANT UN CAS D'INTOXICJ\TION EN MASSE DES
OVINES PAR CONIUM MACULATUM (CIGUID

Re sume
Les auteurs nous font connaitre un cas d'intoxication en masse des ovines
par conium maculatum (cigue), qui a fait son apparition d&.ns une saison excessivement seche et nous decrivent les circonstances qui l'ont favorise, les symptomes
et les modifications morphopathologiques. On considere que ce n'est pas les conditions atmospheriques favorables a la volatilisation des alcaloi:des qui ont influence negativement la toxicite de Ia cigue. Cest le degre d'affamation des moutons
qui est le facteur responsable de l'intoxication. Les auteurs montrent la technique
et les resultats de la reconstitution expt:·rimentale de l'intoxication, en constatant
que la dose minime capable d'intoxiquer un mouton est 800 g decoction et la
periode d"incubation est 75-110 minutes, dans les cas decrits.

OBSERVAŢII

ASUPRA

INTOXICAŢIEI

CU GIDNDA LA OVINE

Dr. George TUDOR
Laboratorul Veterinar Judeţean Tulcea

Se ştie
intoxicaţii la

că diversele specii de stejar (Quercus L.) pot produce
animale prin frunzele tinere, coajă, muguri, lăstari, fructe
(ghindă) sau gogoşi de ristic.
Ghinda este considerată ca foarte periculoasă dnd nu a ajuns
încă la maturitate, stadiu în care prezintă un conţinut ridicat de acid
tanic (7-120/o). Porcul reprezintă specia cea mai rezistentă, el putînd
consuma fără pmicol de intoxicaţie 2-3 kg ghindă proaspătă pe zi.
La ovine însă, cantitatea ele ghindă nematurată ce se poate administra
zilnic nu trebuie să depăşească 0,1-0,2 kg pe cap (3).
ln literatura de specialitate consultată nu am găsit nici o semnalare în ţara noastră cu pri vi re la intoxicaţia cu ghindă la ovine şi
nici la alte specii de animale. Nu sînt descrise dedt intoxicaţiile cu
muguri de stejar (1) şi cu lăstăriş de stejar (2). Referitor la intoxicaţia
cu ghindă, M. Rîpeanu (~) citează un caz descris în J 958 de
I. F. Malinovski în U.R.S.S. la taurine, apărut în urma păşunatului
într-o pădure de stejar a ghindei scuturată de vînt.
Avînd ocazia să diagnosticăm în toamna anului 1968 un caz de
intoxicaţie cu ghindă la ovine, am considerat că n-ar fi lipsit de interes
să prezentăm unele observaţii cu privire la această intoxicaţie, care,
constituind o raritate, este mai puţin cunoscută de specialişti şi
cresică tari.
îmbolnăvirile au apărut în efectivul de ovine al unei C.A.P. din
nordul judeţului Tulcea, într-un cîrd format din 364 oi mame, cu
stare de întreţinere mediocră şi slabă, care în după-amiaza zilei de
4 octombrie au fost duse la păşunat într-o pădure de stejar aflată
la distanţă de 4 km de sat. Această pădure are o suprafaţă de 85 ha
şi este formată din două specii de arbori : stejarul brumăriu (Q. pendunculiflora) şi stejarul pedunculat (Q. robur).
După aproximativ 3 ore de păşunat, oile au fost retrase seara la
saivane. Peste noapte s-au îmbolnăvit 14 oi, din care a doua zi dimi-
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neaţa 3 din ele au fost găsite moarte, iar altele 2, în stare gravă, au
fost sacrificate. Din restul de 9 oi bolnave, cu toate îngrijirile date,
nu au putut fi 'indecate decît 2. După 5 zile s-au sacrificat 3 şi au
murit 2, iar după alte 2 zile s-au mai sacrificat 2 oi. Deci, din totalul
de 14 oi îmbolnăvite. au murit 5, au fost sacrificate 7, şi vindecate 2,
procentul de morbiditate fiind de 3,82 şi de mortalitate 85,71.
Manifestările clinice. Atrăgeau atenţia în primul rînd asupra stării
pronunţate de abatere, de somnolenţă, în care se găseau animalele
bolnave. Toate păreau ameţite. nu reuşeau să se menţină în picioare.
Hiclicatl' şi împinse uşor. se deplasau cu greutate, picioarele părînd
'înţepenite, se clătinau şi cădc'au în decubit lateral. Mucoasele aparente
palide la dte\·a cazuri, normale la celelalte. Cordul slab, aritmic, temperatura corporală în limite normale. Toate cazurile manifest:au o
inapetenţă totală. care se instala de la începutul bolii şi se menţinea
pc întreaga ci durată de 5-7 zile. determinînd o slăbire progresivă,
epuizantă a animalelol'. De asemenea, erau prezente atonia prestomaeel0r, încetarea rum<'gării şi constipaţia. aceasta fiind urmată de diaree
apoasă, fetidă, mai mult sau mai puţin negricioasă, cu strii de sînge
la dteva cazuri sau C'U fecale sangvinolente la un caz. Se observau
micţiuni desc• la începutul bolii şi anurie către sfîrşitul ei. La un singur
caz am constatat hematurie. Toate cazurile prezentau salivaţie, mai
mult sau mai puţin abundentă, <'U spumozităţi de culoare albă, precum
şi polidipsie continuă şi accentuată.
-'luclificcirile morfupatologice constatate la animalele moarte sau
sacrificate nu se deosebeau prea mult ca prezenţă şi intensitate de la
un caz 19 altul. Mucoasele aparente uşor palide sau normale. Sîngele
normal. Lichid sero-citrin în cavitatea abdominală, toracică şi pericardică. Hemoragii punctiforme şi echimoze pc epicard, cu deosebire
la baza cordului şi pe siloanele vasculare. Pulmonul congestionat, cu
lichid spumos în arborele aerofor. Puncte hemoragice deseminate, mai
discrete sau mai accentuate, pe mucoasa traheală şi bronhică. Ficatul
hipertrofic. degenerat, cu aspect de organ fiert. Vezica biliară mărită.
Rinichii palizi, cu zone restrînse congestivo-hemoragice subcapsulare,
cu congestia zonei medulare, iar la un singur caz cu hemoragii în
bazinet. Splina nemodificată. Mucoasa rumenului uşor detaşabilă, dind
impresia că este fiartă. Conţinutul ruminal format din iarbă triturată
~i o cantitate foarte mare de ghindă verde, variind între 1-1,5 kg.
În reţea conţinut negricios, cu miros urit. Foiosul împîslit, dur.
Mucoasa se desprinde de pe lame cu uşurinţă şi în întregime. Cheagul
conţine un lichid negricios, rău mirositor, iar mucoasa prezintă puncte
hemoragice. Conţinutul intestinal de culoare brună-negricioasă. Rare
puncte hemoragice pe mucoasa intestinului subţire, cecumului şi
colonului.
Anamneza şi ancheta epizootologică întreprinsă, semnele
clinice şi leziunile anatomo-patologice constatate ne-au determinat să
presupunem o intoxicaţie produsă prin consumul exagerat de ghindă
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verde şi să luăm măsurile terapeutice necesare. S-a instituit un tratament simptomatic, urmă:rind evacuarea conţinutului digestiv, restabilirea activităţii circulatorii, combaterea stării hemoragipare, rehidratarea organismului, stimularea diurezei, în care scop s-au folosit purgative uleioase, emoliente (lapte, ceaiuri). cardiotonice şi cardioexcitante.
vitamina K, clorură de caldu 20 '0 , ser fiziologic, ser glucozat. soluţii
zaharoase etc. Cu toată terapeutica aplicată mai multe zile. nu s-au
putut obţine rezultate. după cum am mai arătat, decît la 2 cazuri,
care s-au vindeoat după 4 şi respectiv 6 zile.
Frotiurile executate în sîngele periferic al oilor bolna\·e ~i din
splină la cele autopsiate au fost negati\·e pentru hemosporidil. Examenele bacteriologice au avut de asemenea rezultat negativ.
Ancheta efectuată din unitate şi pe terenul păşunat a exclus posibilitatea unei intoxicaţii cu substanţe chimice sau alte plante toxice.
De menţionat că înainte cu 3 zile de accident o aversă de ploaie
însoţită de furtună a scuturat pe sol o marc cantitate de ghindă verde,
care a fost consumată, desigur, în primul rînd de oile mai lacome ~i
mai flămînde. Aceleaşi oi au mai fost duse şi înainte la pădure. însă
nu s-a produs nici un caz de îmbolnăvire, întrucît ghinda nefiind scuturată atunci nu a putut fi consumată.
Unitatea mai posedă încă 5 cîrduri de oi mame:\ 2 cîrduri de
tineret şi un cîrd de berbeci. dar nici unul din aceste cîrduri nu a
păşunat în ziua accidentului în pădurea de stejar şi nu a înregistrat nici
un caz de îmbolnăvire.
Din ziua apariţiei celor 14 cazuri de intoxicaţie oile n-au mai
fost scoa<;e la ghindă şi îmbolnăvirile au încetat imediat.
ln concluzie, apariţia bruscă a îmbolnăvirilor în urma păşuna
tului, încetarea lor îndată ce oile n-au mai fost scoase la pădure. ncîmbolnăvirea celorlalte cîrduri, tabloul manifestărilor clinice şi al modificărilor morfopatologice, cantitatea mare de ghindă verde din conţinutul stomacal al oilor autopsiate. inexistenţa posibilităţilor de intoxicaţie cu substanţe chimice sau alte plante toxice, examenul bacteriologic negativ al cadavrelor, precum şi lipsa hemosporidiilor în frotiuri au constituit elemente certe pentru stabilirea diagnosticului de
intoxicaţie cu ghindă.
Declanşarea intoxicaţiei a fost favorizată. după părerea noastră,
de cantitatea mare de ghindă verde aflată pe sol şi consumarea ei în
primul rînd de oile mai lacome, în rîndul cărora probabil că s-a produs
şi îmbolnăvirea. Consumul exagerat de ghindă a fost determinat şi de
starea de flămînzire a oilor, care pînă la ora 12 au fost ţinute închise
pentru efectuarea montei artificiale.
Considerăm că în împrejurările descrise ghinda proaspătă constituie un pericol şi că este necesar ca personalul de specialitate, pre~um şi crescătorii de oi să cunoască acest pericol şi să evite păşunarea
-0ilor în pădurile de stejar în perioada cînd plantele furajere lipsesc
din cauza secetei şi cînd ghinda este scuturată de ploaie sau furtună.
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CONCLUZII
1. Se semnalează intoxicaţia cu ghindă la ovine.
2. Factorii favorizanţi ai izbucnirii intoxicaţiei au fost cantitatea
mare de ghindă scuturată de vint, lipsa plantelor furajere datorită
secetei şi starea de flăm.înzire a oilor.
3. Sînt necesare măsuri de evitarea păşunatului în pădurile de
stejar cînd ghinda nematurată este scuturată de vint sau ploi şi animalele sînt flămînde.
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OBSERVATIONS

CONCERNANT

L'INTOXICATION
GLANDS

DES

OVINS

PAR

DES

Resumi!

L"auteur fait connaitre une intoxication des ovins par des glands verts, qui
a atteint un taux de morbidite de 3,82 et de mortalite de 85,71. Les manifestations
cliniques et Ies modifications morphopathologiques sont decrites, ainsi que les
ciconstances qui ont favorise l'apparition de la maladie.
Les facteurs responsables de l'apparition de l'intoxication par des glands
ont Cte la penurie des plantes fourrageres a cause de la secheresse et le degre
d'affamation des moutons. Il est absolument n~essaire que Ies sp~lalistes et les
eleveurs connaissaient le danger d'intoxication des moutons par des glands pour
eviter le pacage dans Ies forets de chenes, quand Ies arbres secoues par la pluie
et le vent laissent tomber leurs glands crus et Ies animaux sont affames.

OBSERVAŢII

EPIZOOTOLOGICE ŞI DE LABORATOR ASUPRA
CU XANTHIUM ITALICUM LA ANIMALE ŞI PASARI
IN DELTA DUNĂRI ŞI ZONELE LIMITROFE

INTOXICAŢIEI

Dr. G. TUDOR, biolog ELENA ANTON, -:;i med. \'et. M. LUPA
Laboratorul \·eterinar jude\ean Tulcea
Semnalată

pentru prima <lată la noi în ţarf't în anul 1962 în
judeţul Tulcea de către M. Rîpeanu şi col. (1), intoxicaţia cu planta
Xanthium italicum a dovedit în anii următori o frecvenţă <lin ce în
ce mai ridicată la toate speciile de animale domestice şi păsări.
Fără îndoială că şi înainte de această dată sc înregistrau intoxicaţii la animale prin consumul plantei Xanthium italicurn, dar îmbolnăvirile erau atribuite fie altor plante coexistente pc păşune, fie unor
agenţi infecţioşi. Confuziile cu unele maladii microbiene acute sau
supraacute de origină telurică erau îndeosebi facilitate prin unele caracteristici comune privind evoluţia bolii şi tabloul ei anatomo-clinic. De
cele mai multe ori etiologia bolii rămînea neprecizată, întrucît, deobicei, în astfel de cazuri şi în condiţiile specifice ale Deltei (locuri
de păşunat depărtate, izolate), nu se solicita examenul bacteriologic.
Lipsa cercetărilor privind toxicitatea plantei Xanthium italicum
mărea şi mai mult posibilităţile unui diagnostic eronat, ca fiind considerată de crescători şi specialişti ca lipsită în general de toxicitate
pentru că, într-adevăr, această plantă în cea mai marc parte a perioadei sale de vegetaţie nu este toxică. Cercetările efectuate în anul 1962
au scos în evidenţă că planta Xanthium italicum este foarte toxică
numai în prima fază de vegetaţie, cînd predomniă frunzele de tip cotiledonat, fază în care conţinutul în alcaloizi este maxim. Toxicitatea
ei se reduce brusc o dată cu apariţia primelor frunze caracteristice, iar
la maturarea plantei nu se mai găsesc decît urme neglijabile de toxic.
Numai seminţele îşi păstrează potenţialul toxic datorită glucozizilor
ce-i conţin (2).
Această plantă ierbacee, cunoscută şi sub denumirea populară
de cornuţ face parte din familia Compositae şi creşte îndeosebi pe tere-
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nurile nisipoase
învecinate. După
terenuri din ţară.

şi inundabile din bălţile şi Delta Dunării şi
informaţiile noastre ea este însă răspîndită şi

zonele
pe alte

Abundenţa acestei plante in zona noastră
de activitate, unde
poate fi întilnită chiar sub formă de pajişti întinse, precum şi numărul
mare de cazuri mortale de intoxicaţie diagnosticate de noi la diverse
specii de animale ne-a determinat ca în cursul anilor 1962-1969 să
întreprindem unele observaţii epizootologice, clinice, anatomo-patologice
~i toxicologice. pe care le redăm pe scurt în nota de faţă.
Planta Xanthium italicum cunoaşte condiţii ecologice deosebit de
fa\·orabile pentru răspîndirea şi dezvoltarea sa în Delta Dunării şi
zonele ei exterioare ceea ce explică şi incidenţa ridicată a cazurilor
de intoxicaţii la animale şi păsări în această regiune.
Debitul mărit al Dunării şi viteza crescută a curenţilor de apă
fo timpul inundaţiilor de primăvară a<>igură transportul chiar de la
mari distanţe a seminţelor de cornuţ şi răspîndirea lor pe întinse suprafeţe. Ele sînt depuse. o dată cu aluviunile, în special în zonele de stingere a curenţilor dinsp1 e braţele Dunării. la contactul cu apele stagnante din cuprinsul Deltei sau în zonele ei limitrofe. Grindurile inundabile, zonele lor periferice, malurile gîrlelor şi canalurilor, rărişurile
pădurilor formează locurile în care se depun şi mai tîrziu răsar seminţele aduse de apă.
Aluviunile depuse şi ele în aceleaşi locuri formează, după retragerea apelor, un teren fertil pentru dezvoltarea cornuţului ca şi a
altor plante. Umiditatea şi căldura a<>igură în completare condiţii biologice optime pentru germinarea seminţelor ş1 dezvoltarea luxuriantă
a acestei plante toxice.
Retragerea treptată a apelor spre matcă determină apariţia succesivă pe noi suprafeţe de teren a plantelor de Xanthium.
Această
succesiune în apariţia plantei face ca pe aceeaşi păşune să existe
zone cu Xanthium răsărit mai înainte şi lipsit de toxicitate, iar în
continuare, spre baltă, zone în care această plantă de~abia apărută
dovedeşte un potenţial toxic foarte ridicat.
Tocmai această situaţie a derutat pe crescători şi le-a format convingerea că Xanthium nu este toxic, ei avînd dese ori ocazia să vadă
animalele consumind această plantă fără să se îmbolnăvească. Dar
<:·eea ce scăpa observaţiei lor era faptul că, deşi foarte tînără, planta
~e cornuţ care nu ·producea intoxicaţie, prezenta, pe lingă cele două
frunze de tip cotiledonat, încă două sau mai multe frunze cu aspect
caracteristic acestei plante. Apariţia primelor frunze caracteristice
indică însă trecerea cornutului într-un stadiu de dezvoltare, în care
nu mai conţine decît cantităţi infime de toxic, devenind deci nevătămător.
In acest stadiu nici frunzele de tip cotiledonat nu-şi mai păstrea
ză întreaga lor capacitate toxică.
Din cauza inundaţiilor, care - cu unele excepţii - survin în
fiecare primăvară, animalele sînt duse pe diferite grinduri mai puţin
ameninţate de ape, unde în afară de păşunat, destul de sărac şi el la
începutul primăverii, nu primesc decît foarte puţin sau deloc altă
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hrană. Aglomerarea animalelor pe un spaţiu foarte restrîns reduce la
minimum posibilităţile de păşunat, creind o stare de flămînzire aproape permanentă, ceea ce explică lăcomia cu care animalele pasc tinerele plante de Xanthium.
Iarna prelungită, lipsa de furaje, starea de întreţinere proastă a
animalelor şi dorinţa lor de a consuma verdeaţă expun şi mai mult
animalele la intoxicaţia cu Xanthium, una dintre primele plante ce
apar pe păşune după retragerea apelor. Animalele mai lacome, ingerînd o cantitate mai mare de toxic, sînt primele care se îmbolnăvesc,
manifestînd o formă evolutivă extrem de rapidă şi în toate cazurile
cu sfîrşi t letal.
Intoxicaţiile cu Xanthium recunosc o sezonicitate. care este în
directă legătură cu perioadele de retragere a apelor după inundaţii.
ln mod obişnuit apele Dunării şi ale bălţilor cresc în lunile martie şi
aprilie după care încep să scadă ajungînd treptat în luna iulie la nivelul normal., Se înregistrează şi excepţii în unii ani. ca de ex. în
Hl65 cînd nivelul apelor s-a menţinut ridicat pînă în luna august,
retragerea lor continuind pînă la începutul lui septembrie. ln acel an
am avut cazuri de intoxicaţii cu Xanthium în luna septembrie, situaţia pe care nu am mai întîlnit-o nici într-un alt an.
Prin contrast, în 1968, an cunoscut printr-o secetă excesivă ce
s-a făcut simţită încă din primăvară timpuriu, Delta Dunării nu a fost
inundată. Lipsit de obişnuitele condiţii favorabile de dezvoltare (mîl.
umiditate), cornuţul nu a mai răsărit înaintea altor plante şi mc1 nu
a mai o'.cll!Pat suprafeţe mari de teren ca în ceilalţi ani. Ani1malell.P
au putut găsi şi păşuna alte plante, pe care le-au preferat şi ca urmare
nu s-au înregistrat cazuri de intoxicaţie cu Xanthium în acel an,
singurul an fără astfel de intoxicaţii din întreaga perioadă de opt ani
urmărită de noi.
Dimpotrivă, în 1969, primăvara tîrzie, friguroasă, cu inundaţii
şi precipitaţii abundente a întîrziat mult apariţia vegetaţiei. Prima
plantă care a beneficiat de condiţii favorabile de încolţire şi răsărire
îndată după retragerea apelor şi ridicarea temperaturii aerului şi solului
a fost de data aceasta cornuţul. Datorită lipsei acute de furaje, consecinţă a secetei neobişnuite din anul anterior, la care s-a adăugat o
iarnă prelungită urmată de o primăvară rece, ploioasă, fără vegetaţie,
animalele se găseau într-o stare de întreţinere foarte proastă. Slabe,
flămînde şi dornice de verdeaţă, ele şi-au pierdut instinctul de conservare, fiind nevoite, în lipsa altor plante, să consume cu lăcomie
tinerii cornuţi aflaţi în perioada lor cea ma1 toxică şi pe care în mod
obişnuit nu-i preferă. S-au înregistrat astfel numeroase intoxicaţii forrnînd cel mai ridicat procent de mortalitate din perioada anilor la care
ne referim.
'I'recînd peste excepţiile menţionate, intoxicaţiile cu Xanthium
încep în mod obişnuit în luna aprilie, continuă în luna mai, descresc
ca număr în iunie şi dispar aproape cu totul în lunile următoare, cînd
planta s-a mai dezvoltat. Deşi frunzele de tip cotiledonat, singurele carc>
conţin toxicul în cantitate mai mare, se menţin destul de mult timp
12 -
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la baza plantei pînă se îngălbenesc şi cad, animalele nu le mai consumă, întrucit acum cind vegetaţia este îndestulătoare, ele nu mai
mănîncă decit cel mult vîrful plantei, care după cum am văzut nu
mai este toxică îndată ce i-au apărut frunzele caracteristice.
Primele şi cele mai numeroase cazuri de intoxicaţie cu Xanthium
se inregistrează la porci, care prin specificul creşterii lor în Delta
Dunării, sint scoşi pe grinduri primăvara foarte devreme, chiar înainte
de începerea inundaţiilor. Uneori, dacă toamna este lungă şi urmată
de o iarnă blindă, nu sînt retraşi din baltă nici iarna. Acest sistem de
creştere este practicat de particulari, în rîndul cărora se află numeroşi
post_'sori a 10-:w porci şi chiar mai mulţi. Lăsaţi liberi şi fără pază
permanentă. aceşti porci răscolesc prin rimat marginile grindurilor şi
ale bălţilor în căutarea rădăcinilor de plante, care constituie în cele
mai multe cazuri singura lor sursă de hrană. Astfel. intoxicaţiile pot
să apară chiar de la începutul lunii aprilie şi se produc prin ingerarea
seminţelor de Xanthium pe cale de încolţire.
sau chiar neîncolţite,
scoase la suprafaţă prin rimat. Astfel de cazuri apar în fiecare primă
vară, mai de\Tcmc sau mai tîrziu. în zona Suburbiei Tudor Vladimirescu,
în localităţile din bazinul Cetalchioi. în Pardina. Chilia Veche, Partizani,
Nufărul, DunăvC:-1ţ. balta Somo\'ci ş.a. In primăvara anului 1969, de ex„
primele cazuri au apărut în a doua jumătate a lunii aprilie şi au continuat cu frec\·en\ă sporită în luna mai, murind peste 250 porci de
diferite virste numai în zona T. Vladimirescu - Cetalchioi - Dunărea
Veche (grindul Beiu).
După porcine, specia ovină este cea
care, de asemenea, înscrie un procent însemnat de mortalitate in urma intoxicaţiei cu
iXanthium. Imbolnăvirile apar cam în acelaşi timp sau la scurtă perioadă
după intoxicaţiile înregisti·ate la porcine şi se produc în condiţii asemănătoare prin ingerarea plantelor de cornuţ. Aproape în fiecare primă
vară cite\·a sute de oi mor din această cauză. Zonele cele mai frecvent
afectate sînt bazinul Cetakhoi, T. Vladimirescu, Partizani, C. A. Rosetti,
Sfiştofca, Periprava, Chilia Veche ş.a. Şi în primăvara anului 1969
au fost semnalate numeroase cazuri. De ex. la Ferma de Stat Popina,
în zona Sfiştofca - Periprava, au murit la sfîrşitul lunii aprilie într-o
singură noapte 52 oi, care în după-amiaza zilei precedente au păşunat
pînă seara o pajişte întinsă de Xanthium. Tot în această primăvară
au murit cîteva Zeci de oi ale particularilor în localităţile Partizani şi
cele din bazinul Cetalchioi.
La taurine, cazurile sînt mai rare, întrucît ele nu consumă plantele mici, de-abia apărute, decît doar cind sînt prea flămînde. Totuşi,
aproape în fiecare an se înregistrează cîteva zeci de cazuri de mortalitate şi La această specie. De ex. în 1964, la Pardina au murit în 2 zile
25 vaci din 280 capete, deci 8,920/0 • Aceste vaci au păscut în perioada
inundaţiei pe malurile înguste ale unor canaluri pline de cornuţi tineri.
După producerea accidentului, animalele au fost scoase de pe acest
teren şi n-.au mai apărut alte îmbolnăviri. Un exemplu mai recent
il oferă anul 1969 (luna mai), cînd în aval de satul T. Vladimirescu,
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pe ma1ul stîng al Dunării, au murit din aceeaşi cauză peste 20 de vaci
în numai 2-3 zile.
Dintre păsări sînt afectate palmipedele, specii care sînt scoase la
păscut, şi în special tineretul. Intoxicaţiile se produc la păscut pe malul
bălţii după retragerea apelor sau în culturile de păioase rezervate păşu
natului si invadate de cornuţi. Astfel, la C.A.P. Plaurul, în 1963, dintr-un ef~ctiv de 890 boboci de gîscă au murit peste lQO/o într-o singură
zi în urma păşunatului la baltă. Pierderi mari, care au depăşit 15-200/o
din efectiv s-au înregistrat de asemenea la boboci de gîscă şi de raţă în
C.A.P. Dunăvăţ în 1962, în C.A.P. Pecineaga şi Turcoaia în anii 1964 şi
1965, cînd bobocii respectivi au păscut plantulele de iXanthium apărute
abudent în cultura de orz rezervată .pentru boboci în faţa crescătorici.
Asemenea cazuri s-au mai înregistrat în aprilie 1966 la raţele adulte
ale C.A.P. Babadag, care au consumat cornuţii tineri răsăriţi în mare
număr tot într-o cultură de orz din imediata .apropiere a crescătoriei
situată pe malul lacului. Se mai semnalează în fiecare an în localităţile
din bazinul Cetalchioi, unde localnicii îşi lasă cîrdurile de gîşte libere
pe malul bălţilor.
O altă sursă de intoxicaţie o poate constitui şi furajul însilozat, în
componenţa căruia intră ?i Xanthium recoltat în perioada matură, cînd
capsula seminţelor este aproape uscată. Un astfel de caz a fost întîlnit
de noi în luna aprilie 1969 în C.A.P. Ceamurlia de Jos, unde s-au îmbolnăvit şi au murit sau au fost sacrificate peste 100 de oi şi una vacă în
timp de 2 săptămîni. Silozul era de porumb furajer, dar conţinea şi
straturi formate din diverse buruieni între care predomina Xanthium
cu seminţile coapte. Ancheta efectuată în unitate şi cercetările de laborator au exclus posibilitatea intoxicaţiei cu substanţe chimice sau alte
plante şi nu au confirmat prezenţa germenilor infecţioşi. După alegerea
şi eliminarea din siloz a plantelor de Xanthium cu seminţe, îmbolnă
virile au încetat imediat. Diagnosticul de intoxicaţie cu seminţe de Xanthium italicum însilozat a fost confirmat şi de Secţia de toxicologie a Laboratorului Central de controlul alimentelor şi furajelor Bucureşti.
Din observaţiile noastre rezultă că numai seminţele coapte, însilozate sau nu, sînt capabile să producă intoxicaţia, pe cînd cele verzi
sînt inofensive. Am avut ocazia să constatăm acest lucru la mai multe
turme de oi, care în luna septembrie 1966 au fost aduse de la cîmp pentru păşunat în Deltă (Cetakhioi). Fiind flămînde de pe drum, turmele
au păşunat chiar în ziua sosirii lor o mare cantitate de frunze şi seminţe
nematurate de Xanthium itaJicum crescut aproape în cultură pură pe
malul canalului Sireasa. Cu toate că pe o întinsă suprafaţă din terenul
păşunat n-au mai rămas decît tuLpinile goale, nici una din oi nu s-a
îmbolnăvit. Lipsa toxicităţii seminţelor verzi se constată de asemenea la
finul de baltă , care conţine într-un procent ridicat plante de Xanthium
recoltate în perioada cînd seminţele sînt formate, dar nu au încă ţepii
uscaţi, tari. Taurinele şi ovinele consumă în timpul iernii seminţele acestea din fin, însă nu se intoxică.
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In general, animalele se feresc să manmce seminţele de Xanthium
coapte, întrucît ţepii numeroşi şi tari de pe capsulă lezează mucoasa bucală prin acţiunea lor mecanică. In schimb, capsula seminţelor aflate pe
planta nematurată are ţepii moi şi nu jenează prehenziunea lor. La fel
se întîmplă şi cu seminţele de pe plantele mature însilozate, intrucît prin
insilozare ţepii îşi pierd duritatea.
Observaţii clinice şi morfopatologice. Datorită evoluţiei rapide a
bolii şi faptului că în marea majoritate a cazurilor animalele intoxicate
cu Xanthium italicum mor noaptea, nu am avut posibilitatea să examinăm dccît foarte puţine cazuri clinice. Din constatările noastre completate şi coroborate cu relatările personalului din teren, ale îngrijitorilor şi
crescătorilor rezultă că tabloul manifestărilor clinice observate nu se
deosebeşte şi nici nu aduee elemente noi faţă de simptomatologia redată
în literatura de specialitate (l,2). Pe scurt. animalele şi păsările intoxicate cu Xanthium italicum prezintă tulburări nervoase şi digestive,
care se traduc prin accese intermitente a căror intensitate şi durată
creşte pe măsură ce boala evoluează. Se observă ataxie, dromomanie, titubări, pedalări. tremurături musculare. torticolis, opistotonus. Pauzele
între accesele nervoase din ce în ce mai alarmante devin tot mai scurte
~i boala se termină prin convulsii tetaniforme. Animalele manifestă
hiperexcibilitate. teamă, porcii guiţă strident. Respiraţia devine dispneică, apar colicile abdominale, diareea. unele animale prezintă spumozităţi bucale şi vomizări.
Modificările moriopatologice. asemănătoare în general la speciile
de animale cercetate, variază totuşi ca pre7enţă şi intensitate de la un
caz la altul. Majoritatea cadavrlor prezintă timpanism, mai mult sau
mai puţin accentuat. La porci, pielea este cianotică în regiunea abdominală, toracică, cervicală şi extremităţi. ca în pestă. Sîngele apare
negru, asfixie la cele mai multe cazuri. Sînt prezente, cu deosebire la
porci, hemoragii punctiforme, eschimoze şi sufuziuni pe epicard şi endocard. Congestia difuză a mucoasei traheale. ca şi congestia mai mult sau
mai puţin puternică a pulmonilor constituie leziuni frecvent întîlnite la
toate speciile, dar cu deosebire la porci, care în multe cazuri prezintă
~i edem pulmonar. Ficatul şi rinichii apar congestionaţi sau distrof ici. La toate cazurile, stomacul sau rumenul în stare de plenitudine,
exalînd la deschidere un miros specific, înţepător, amar.
Conţinutul est~ format din verdeaţă triturată, în care se pot identifica frunze sau fragmente de frunze de tip cotiledonat ale plantei
Xanthium. Mucoasa gastrică şi intestinală, în special la porci, puternic
congestionată sau hemoragică. Ganglionii mezenterici uneori măriţi şi
congestionaţi.

Am observat la autopsia multor p:::>rci din Deltă intoxicaţi cu
Xanthium o infestaţie, deseori masivă, cu Gnathostoma hispidum. Acest
nematod, acoperit cu numeroşi spini pe bulbul cefalic şi corp, pătrunde
în peretele stomacului cam cu 1/3 din lungimea sa şi, prin iritaţia pe:tmanentă pe care o întreţine, produce o reacţie inflamatorie puternică
a mucoasei şi submucoasei gastrice (3). Este posibil ca acest proces
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inflamator existent la nivelul mucoasei gastrice să faciliteze absorbţia
principiilor toxici din planta !Xanthium italicum triturată în stomac şi
să agraveze fenomenele clinice grăbind moartea animalului. Se pare
că aceşti porci parazitaţi mor înaintea celor neparazitaţi, fapt confirmat de observaţiile unor crescători.
La autopsia păsărilor se constată puncte hemoragice la baza cordului, congestie pulmonară, distrofie sau congestie hepatică şi renală,
congestia mucoasei intestinale.
Cercetările de laborator pentru precizarea diagnosticului de intoxicaţie cu Xanthium s-au efectuat pe probele de conţinut stomacal sau
ruminal suspecte, la care s-au aplicat următoarele teste :
1. Examenul botanic pentru punerea în evidenţă a frunzelor sau
fragmentelor de frunze de tip cotiledonat ale plantei Xanthiurn.
2. Examenul microcristaloscopic pentru identificarea cristalilor specifici de alcalozi prin evaporarea pe lamă a extractului alcoolic acidulat.
3. Reacţia Bouchardat pentru decelarea alcaloizilor în extract apos
acidulat.
4. Proba biologică pe şoareci prin inoculare pe calc subcutanată
a 0,5-1 ml. soluţie apoasă obţinută prin dizolvarea rezidului din extractul alcoolic acidulat. S-a considerat pozitivă proba care produce moartea şoarecilor în 2-12 ore. Proba biologică fără sfîrşit letal. dar cu alterarea vădită a stării generale a şoarecilor inoculaţi am considerat-o tot
pozitivă dacă examenul botanic al conţinutului stomacal din care s-a
făcut extractul a fost pozitiv.
Rezultatul pozitiv al ultimelor 3 teste indică prezenţa în proba
examinată a unui alcaloid cu acţiune toxică acută, care coroborat cu
examenul botanic pozitiv al conţinutului stomacal şi cu rezultatul negativ al examenului bacterologic oferă certitudinea diagnosticului.
În cazul cînd în conţinutul stomacal nu s-au putut identifica frunze
sau fragmente de frunze de tip cotiledonat ale plantei Xanthium am
considerat concludent chiar numai rezultatul pozitiv al probei biologice
(cu sfîrşit letal) dacă anamneza a stabilit că animalul a consumat în
mod sigur această plantă, examenul bacteriologic a fost negativ, ia1·
examenele chimice pentru decelarea altor substanţe toxice au fost de
asemenea negative.
Examenul microcristaloscopic şi Reacţia Bouchardat pozitive nu pot
confirma singure intoxicaţia, cea mai mare valoare de diagnostic revenind probei biologice.
lntrucît tratamentul curativ în intoxicaţia cu Xanthium nu se
poate aplica datorită evoluţiei rapide a bolii, este necesar, cu atît mai
mult, să se acorde o atenţie deosebită măsurilor de prevenire, care ar
putea fi următoarele :
. - Organizarea la timpul oportun a unei acţiuni de largă popularizare în rîndul crescătorilor pentru cunoaşterea plantei Xanthi um
italicum şi a pericolului ce-l prezintă ea, atît în faza iniţială de dezvoltare, cît şi prin seminţele mature.
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- Organizarea prin Consiliile populare comunale, cu sprijinul
tehnicienilor şi organizaţiilor de masă, a unei acţiuni susţinute pentru
distrugerea cornuţilor din terenurile pe care au apărut.
- Identificarea, imediat după şi pe măsura retragerii apelor, a
terenurilor invadate cu cornuţi şi interzicerea păşunatului pe aceste
locuri pînă la ajungerea plantei în stadiul lipsit de toxicitate.

CONCLUZII
I. Xanthium italicum (cornuţul) cunoaşte condiţii ecologice deosebit de favorabile pentru răspîndirea şi dezvoltarea sa în Delta Dunării
şi zonele ei exterioare, ceea ce explică şi incidenţa ridicată a cazurilor
de intoxicaţie la animale şi păsări în această regiune.
2. Cornuţul este toxic în primul stadiu de dezvoltare, cind prezintă numai cele 2 frunze de tip cotiledonat. Frunzele caracteristice nu
sint toxice şi se parc că şi cele de tip cotiledonat îşi diminuează potenţialul toxic după ce se ofilesc.
3. Retragerea treptată a apelor spre matcă determină apariţia
succesivă pe noi suprafeţe de teren a plantulelor de Xanthium menţi
nind astfel pericolul intoxicării animalelor pe durata perioadei respectin•.
4. Intoxicaţiile cu Xanthi 1Jm !talicum recunosc o sezonicitate depinzînd direct de perioadele retragerii apelor, care de obicei încep în
luna aprilie şi continuă pînă în iunie--iulie.
5. Aglomerarea animalelor în timpul inundaţiilor pe un spaţiu
reshins (de refugiu), starea lor de flămî:1zire, lipsa altor plante furajere. dorinţa de a consuma verdeaţă după un regim de stabulaţie şi de
hrană uscată sînt factori care favorizează producerea intoxicaţiei cu
Xanthium. una din primele plante ce apar după retragerea apelor.
6. Intoxicaţia se poate produce prin consumul plantei în primul
ei stadiu de dezvoltare, precum şi prin seminţele coapte. Acestea pot fi
consumate de porci scoţîndu-le din pămînt prin rimat, sau de ovine şi
bovine cinci sînt furajate cu siloz în componenţa căruia intră, într-un
procent mai ridicat, plante de Xanthium cu seminţele coapte.
7. Seminţele de pe plantele nemature nu sînt toxice.
8. Manifestările clinice si modificările morfopatologice observate
confirmă datele din literatura d e specialitate.
9. Se pare că nematodul Gnathostoma hispidum, prin reacţia inflamatorie ce o produce la nivelul mucoasei gastrice a porcilor parazitaţi facilitează absorbţia principiilor toxici din Xanthium grăbind şi
agravînd apariţia fenomenelor clinice.
10. Diagnosticul de laborator se bazează în principal pe identificarea în conţinutul stomacal sau ruminal a frunzelor sau fragmentelor
de frunze de tip cotiledonat ale plantei Xanthium şi pe rezultatul pozitiv al probei biologice, coroborate cu rezultatele negative ale examenelor bacteriologice şi a celor chimice (pentru alte substanţe toxice).
0
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11. Se impune aplicarea unor măsuri organizatorice susţinute pentru popularizarea pericolului ce-l prezintă această plantă, pentru interzicerea păşunării ei în stadiul toxic, pentru distrugerea ei înainte de
maturare.
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OBSERVATIONS f:PIZOOTOLOGIQUES ET DE LABORATOIRE SUR L'INTOXI('ATION PROVOQUEE PAR XANTHIUM ITALICUM AUX ANIMAUX ET 01SEAUX DANS LE DELTA DU DANUBE ET LES ZONES LIMITROPHES
Resum~

Les auteurs font un expose de leurs observations effectuees dans une pcriode de huit ans (1962-1969) sur l'intoxication par Xanthium ltalicum, une plante
qui jouit de conditions specialement favorables a sa propagation et cpanouissement
dans le Delta du Danube et Ies zones limitrophes. Ils dt',crivent ces conditions
specifiques pour le Delta du Danube et mettent en evidence le role des inondations
printanieres dans l'ecologie de cette plante, ains1 que le râle joue par la retraite
graduelle des eaux dans l'apparition successive des plantules de n"raiste des
champs, d'ou le maintien consecutif du danger d'intoxication des animaux. On
decrit la dynamique saisoniere des intoxications provoquees par cette plante et
on fait mention des facteurs favorisants.
Les auteurs exposent leurs observations concernant le potentiel toxique
du ceraiste. dans Ies dif.fl·rentes etape de son evolution. lls attirent l'attention sur
le perii d'intoxication des cochons qui fouillent et deterrent Ies graines, ainsl
que des rumineurs qui mangent Ies grains de ceraiste ensilosC:·s.
Les symptomes et Ies modifications morphopatologiques sont aussi dt'·crites
et on attire l'attention sur le râle que le nematode Gnathostoma Hispidium puisse
jouer chez Ies cochons qui ont des parasites, en facillitant l'absorbtion des principes toxiques des ceraistes ingerL'S.
On presente aussi Ies testes employes dans le diagnostic de laboratoire e~
l'interpretation de rcsultats.
En conclusion, on prfronise Ies mesures a prendre pour prevenir cette intoxication et Ies pertes economique qui En d.:·rivent.

PADURILE DIN DELTA DUNARII
Ing. VADIM LEANDRU
Institutul de cercetări forestiere
Pădurile din cuprinsul deltei Dunării ocupă un procent foarte redus
de celelalte tipuri de vegetaţie. Această situaţie apare din cauza
reliefului relativ tînăr al deltei, relief în continuă transformare care.
în mare parte, este ocupat de ape în tot cursul anului. Porţiuni foarte
restrînse de uscat rămîn permanent deasupra apelor, altele mai întinse.
fiind supuse unui regim de fluctuaţie sensibilă a apelor. Porţiunile de
uscat care au luat naştere prin depuneri succesive de aluviuni au forma
de grinduri alungite şi înguste. Pe profilul grindurilor se creează condiţii ecologie deosebite pe distanţe mici. Astfel începînd cu situaţiile
unde factorul limitativ pentru vegetaţia forestieră este excesul de apă
se trece prin diferite situaţii la cele în care pădurea nu se poate dezvolta din cauza lipsei acesteia. 1n acest fel, situaţii favorabile dezvoltării pădurii sînt destul de restrînse în cuprinsul deltei. Răspîndirea
actuală a pădurii este redusă şi mai mult prin schimbarea folosinţei
acestor terenuri.
Cu toată întinderea redusă a pădurii, aspectul ei cu totul particular, creează un peisaj caracteristic în delta Dunării. De aceea descrierea pădurii prezintă un interes deosebit în prezentarea generală a cadrului natural al acestei regiuni.
Vegetaţia forestieră prezintă aspecte deosebite
în cadrul celor
două mari unităţi ale deltei : fluvială şi fluvio-maritimă, din acest motiv, ele se vor trata deosebit.
1n regiunea deltei fluviale, pădurile sînt reprezentate în special
prin zăvoaie de salcie, instalate de-a lungul grindurilor, braţelor şi canalelor. Aceste zăvoaie sînt formate mai ales din Salix alba L., apoi din
Salix fragilis L şi din numeroşi hibrizi ai acestora două specii.
Părţile cele mai înalte ale grindurilor din vecinătatea braţelor şi
canalelor, sînt, în mod obişnuit defrişate şi existenţa în trecut a pădurii
este marcată de exemplare foarte groase de sălcii răzleţe, ici şi colo.
Pădurea se localizează pe o fîşie situată pe taluzul grindului în apropierea apei. Pe grindurile mai retrase pădurea ocupă toată porţiunea
grindului fiavorabilă vegetaţiei forestiere.
faţă
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Instalarea, menţinerea şi evoluţia zăvo ai elor d e salcie este condide dinamica ni v lului apelor Dun ării. Revăr ările mari ale Dun ării core pund, în mod obi ,nuit, cu e poca de coacere a fructelor de
salcie. Seminţele uşoare de salcie e ame tecă cu mîlul fin al aluviu nilor şi înt dep u e pe malul grindurilor şi o troavelor. Astfel î n unii ani
se instalează emi nţi şuri d e în lungul malului sub formă de fîşi i înguste. Aceste eminţişuri d
numite „renii '· in talindu-se succesiv
în lungul aceluiaşi mal formează pădurea tînără în trepte.
l n dezvoltarea lor ult rioară r niile e tran formă î n arborete dese,
care resc r pede în înălţime. La fiecare inundaţie arborii se acoperă
cu smocuri de rădăcini adventi
dese · după trecerea apelor mari aceste
rădăcini se u ucă şi rămîn atîrnate pe tulpinile arborilor, di ndu-le un
a p ct bizar.
rborii ubţiri sînt uşor culcaţi de curentul apei ş i de
zăpezi mari
au rupţi d gheaţa inundaţiilor de iarnă. ln reniile tinere
solul
t
acoperiti
un trat ub ir de frunze moarte şi crengi
rupte sau arbori doborîţi.
gctaţia ierboasă apare mai tîrziu după ce
arbor tul înaint ază în vîrstă i e răreşte.
Ap 1 de inunda ie ale Dunării sînt factorul principal care determină instalar a pădurii pe terenuri]
aluvionare noi. Dar tot el poate
fi factorul di trugător al \'eg taţi e i lemnoa e · prin eroziuni noi, prin
ruperi şi prăbu iri de maluri, aleii , ad ea foarte bătrîne, sînt dezră ţionată

- --~

Fig. 1. Aspectul
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vegetaţiei

din ha mace (Stipa capillata, Elymus sabulosus
Letea.

etc.)

Fig. 2.

dintre două hasm ace compusă din ierb uri de nisipuri
porumbar, spinul cerb ulu i, dracila - H asm ac ul mare. Letea.

Ve getaţia

Fig. 3. R enie de salcie la Ceartaikhioi.

şi

arbuşti

:

dăcinate, prăvălite în apă şi duse de
sînt supuse veşnicului joc de luptă

tuturor apelor

curgătoare

curent. Astfel, zăvoaiele din deltă
dintre uscat şi apă, caracteristic

mari.

Zăxoaiele de salcie, vegetează pe fo;;ia de-a lungul grindurilor în
situaţii cu amplitudine ecologică destul de largă. De aceea în funcţie
de durata inundaţiilor s-au deosebit două tipuri de pădure.
Ză\'oaiele de salcie pe locuri joase se localizează în terenuri mai
frec\"ent şi îndelung inundate, aproximativ între 3-6 hidrograde, situate intre grindurile propriu-zise şi bălţile interioare. Arboretele acestul
tip de pădure rămîn în unii ani inundate în tot cursul sezonului de
vegetaţie. Creşterea sălciei este puţin activă, productivitatea mijlocie,
tulpinile arborilor sint rău conformate, strîmbe. sinuoase. Vegetaţia ierboasă este slab dezvoltată, numai ici şi colo în porţiuni mai luminate
se întîlne>sc exemplarele speciilor Carex i•ulpina L., Lysimachia nummularia L., Symphytum offici1lale L., Lycopus exaltatus L., Galium aparine L., Iris pseudacorus L. Printr-un număr mai mare de exemplare
este repn_'zentat Polygonum hydropiper L., Solurile acestor zăvoaie sînt
în general grele. lăco\·iştite şi gleizate, cu apa freatică aproape de
suprafaţă.

ZăYoaiele

de salcie pe locuri înalte se localizează pe terenuri cu
mai puţin frec\·cnte sau chiar rare, aproximativ între 6 şi 9
hidrograde. situate pe taluzurile şi părţile mai înalte ale grindurilor.
iar în partea superioară a deltei şi in porţiunile de trecere spre baltă.
Creşterea sălciei este foarte actiYă. productivitatea superioară, tulpinile
sint frumos conformate. Condiţiile de vegetaţie fiind mai bune, apar şi
alte specii. Astfel. în arboret se pot intîlni exemplare diseminate de
plop alb (Populus alba L.) şi cenuşiu (P. canescens Sm.), marcînd astfel
tendinţa de e\'oluţie spre zăvoiul amestecat. La adăpostul arboretului
se dezvoltă desişuri de nepătruns de mur (Rubus caesius L.) cu tufe
pînă la 1,5-2 m înălţime.
Pătura ierboac;ă se compune din numeroase plante de obicei de
talie înaltă : Equisetum palustre L. Poa trivialis L. Polygonum hydropiper L. Stellaria aquatica (L) Scop, Euphorbia lucida W. et K., Roripa.
islandica (Oed.) Borb. Potentilla supina L, Astragalus glycyphyllus L.,
Glycyrrhiza echinata L., Peucedanum palustre (L.) Munch„ Symphytum
officinale L., Solanum dulcamara L. Solurile acestor arborete au textura mijlocie, rar ·slab gleziate, cu apele freatice la adîncime mai mare.
Destul de rar în delta fluvială se mai întîlnesc zăvoaiele amestecate, fiind în mare parte defrişate. Zăvoaiele amestecate, sînt compuse
din cele două specii de salcie şi de plopi amintite mai înainte. Ele se
situează pe terenuri mai rar inundabile, de obicei peste 7 hidrograde.
Creşterea este foarte activă plopul întrecînd deobicei salcia; productivitatea este superioară ; arborii sînţ frumos conformaţi. In porţiunile
ceva mai bine luminate se întilnesc desişuri continui de mur ; pătura
ierboasă se compune din : Phragmites communis Trin„ Poa trivialis L.,
Polygonum hydropiper L., Stellaria aquatica (L.) Scop„ Glycyrrhiza echinata L„ Lysimachia nummularia L., Althaea officinalis L„ Mentha aquainundaţii
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Fig. 4.

Zăvoi

de salci e pe locuri joase.

Fig. 5.

Z ăvoi

de plop

şi

salcie, Ceatalchiol.

Fig. 6. Exemplare ide iplQpi negri-hibrizi, CeatalchioL

Fig. 7. Grup de stejari dintr-un

şleau

de hasmac -

Hasmacul Mare, Letea.

t ica L. Aceste arborete veget ează p e soluri format e p e aluviuni u şoare,
.cu apa freatică mai adîncă .
Odată cu înălţarea te re nului p rin depunerea continuă a aluviunilor zăvoaiele amestecate evoluează căt re zăvoaie de plop. Aceste zăvoaie
~e întîlnesc rar în d eltă, fiind în mare p arte defrişate. Ele se găsesc p
terenuri rar inundate, cu p este 9 hidrograde, pe părţile înalte ale grindurilor. Arboretele sînt compuse din cele două specii de plop, care ere c
activ reali zînd productivitate su p erioară , cu trunchiuri bine conformate. Şi în aceste a rborete se instal ază de işuri de mur, în s oţite d
numeroase plante ierboase ca : Poa trivialis L „ Potentiila palustris {L),

Fig. 8. Amestec de stejari de

haşm ac,

L etea

.Scop„ Geum urbanum L „ Althaea officinalis L„ Symphytum officinale L .,
Glechoma hirsuta W. et K „ Lycopus exaltatus L„ Galium aparine L. Solurile sînt formate pe aluviuni u ş oare, cu apa freatică la adî ncim c.
Deosebit de arborete naturale, în delta fluvială au fo st create ş i
numeroase arborete artificiale, in special din plopi negri - hibrizi, care
<:resc foarte repede ş i realizea ză o producţie de lemn mult mai ridicată
i aţă de cele naturale. P e alocuri în amestec cu plopii n egri hibrizi au
fost introduse şi alte specii , printre care arţarul american (Acer negundo L.) şi frasinu l de pensylvania (Fraxinus pennsilvanica Marsh.), au
.ajuns să se aclimatizeze complet şi să se regenereze natural. Ca rezistenţă
1a inundaţii , aceste specii se plasează imediat după salcii întrecînd plopii . ln mod frecvent se pot vedea exemplare tiner e de arţar ş i frasin
13 -
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instalate pe cale naturală în zăvoaiele de salcie pe locuri joase, inundate în cca mai mare parte a sezonului de vegetaţie.
PăcL1rile din deltă fluvio-maritimă se situează în două situaţii
foarte deosebite : păduri pe grinduri fluviale în general asemănătoare
celor din delta fluvială şi păduri pe grinduri maritime-nisipoase care au
un aspect cu totul deosebit.
Dintre tipurile de pădure descise mai sus, se întîlneşte aici numai
zăvoiul ele salcie pe locuri joase.
O specie ink c"antă ca răspîndire neîntîlnită în delta fluvială este
aninul negru ( Aln us glutinosa (L.) Gărtn). Prezenţa aninului aici trebuie
pusă în legătura cu variaţiile mai mici ale nivelului apei. La punctul
En_'nciuc. pe b:·aţul Sf. Gheorghe se găseşte un aniniş de tipul aniniş
de baltă. 1\rborii cresc aici pe muşuroaie înalte, în jurul cărora apa se
menţine o marc parte a anului. Creşterea este destul de viguroasă.
Printre anini se mai întîlnesc tufe ~-2 zălog (Salix cinerea L.) şi desişuri
de trestie ( Phragmitcs cummunis Trin) printre care apar pilcuri de
Dryopteris telypteris (L.) A. Gray, Carex vulpina L., Rubus caesius L.,
Mentha aquatica L., Sympytum officinale L., Solanum dulcamara L.
ln avalc de acc.;.;t loc aninul se găseşte ca exemplare izolate pe
maluri pină la Sf. Cheorghe.
Cu Litul alt aspect îl au pădurile situate pe nisipurile de pe grindurile maritime. 1\i:·i se realizează condiţii ecologice cu totul deosebite.
Nisipurile de pc g:·indurile maritime sînt dispuse în evantai sub formă
de dune înalte ~i mult alungite separate prin depresiuni adînci. Pe
fundul depresiunilor apa freatică iese la suprafaţă sau este foarte
aproape. astfel încît de-a lungul lor se poate instala o vegetaţie forestieră destul de bogată. Versanţii dunelor devin din ce în ce mai uscaţi
pe măsura avansării în sus, iar coamele lor, cu apa freatică situată la
adîncimi reprezintă situaţii foarte secetoase, care au fost calificate ca
ade\·ăratc scmipustii, cu o vegetaţie ierbacee xerofită şi sărăcăcioasă.
Pădurile localizate în depresiuni şi pe versanţi dunelor poartă numele
local de hasmcicuri.
Caracterul particular al acestor păduri a fost pus în discuţie cu
aproape 45 de ani de către prof. Enculescu P. Alternanţa de pădure şi
vegetaţie ierboasă xerofită precum şi caracterul general secetos al climei au făcut pe acest autor să admită că avem de-a face cu nişte pă
duri de antestepă, dar antestepă de tip special marin. Această calificare poate fi menţinută şi în lumina celor ce se cunosc astăzi făcînd
bineînţeles o rezervă în ce priveşte arboretele care cresc în condiţii
de umiditate excesivă.
Pădurile din hasmacuri se compun din stejar pedunculat (Quercus robur L.), stejar brumăriu (Q. pedunculiflora C. Koch) plop alb.
plop cenuşiu, plop tremurător (Populus tremula L.) anin negru şi două
specii de frasin (Fraxinus angustifolia Wahl. F. pallisae Willm ; ulmul
(Ulmus foliacea Gilib.) apare destul de rar în aceste păduri, în hasmacurile din Letea a fost întîlnit numai în cîteva situaţii, pe cînd pe grindul
Caraorman participă în proporţie destul de mare în hasmacuri. Dintre
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F ig. 9. Exemplar

bătr î n

de frasin pufos pe m arginea d epresi un ii în Hasmacul
Mare, Letea.

Fig 10. Plantele

agăţătoare

(Vtis silvestris, P eri ploca graeca şi Humulus lup·c1Jus)
p e stejarii din Hamacul Mare - L etea.

speciile de amestec sînt destul de răspîndite : părul (Pirus piraster (L.)
Medic.) şi mărul pădureţ (Malus silvestris (L.) Mill) ; foarte rar se întîlneşte teiul argintiu (Tilia tomentosa Monch).
în aceste arborete se remarcă o foarte bogată floră arbustivă :
zălogul, dracila (Berberis vulgaris L.), păducel (Crataegus monogyna
Jacq.), măceşul (Rosa canina L.), murul, porumbarul (Prunus spinosa
L.), spinul cerbului (Rhamnus cathartica L.) cruşînul (Rh. frangula L.),
sîngerul (Cornus sanguinea L.), cornul c. mas. L.), socul (Sambucus nigra L.), lemnul cîinesc (Ligusum vulgare L.), călinul (Viburnum opulus
L.), foarte rar alunul (Corylus avellana L.). Sînt foarte abundente plantele agăţătoare ca hameiul (Humulus lupulus L.), curpenul de pădure
(Clematis vitalba L.), viţa sălbatică (Vitis silvestris Gm.), iederă Heclera helix L.), precum şi specia foarte rară în ţara noastră Peripluca
graeca L. Unele exemplare din plantele agăţătoare mai ales de viţă sMbatică ajung la dimensiuni foarte mari, dind acestor păduri un aspect
particular. Flora ierboasă este de asemenea foarte bogată şi variată.
Din cauza variaţiei mari a condiţiilor ecologice, vegetaţia arborescentă se repartizează în mod mozaicat, dînd naştere la mai multe
combinaţii de specii cu productivitate diferită. În consecinţă, au fost
deosebite mai multe tipuri de pădure, care în general, se su1~ced pl'
distanţe mici.
în depresiunile mai Joase, partea centrală cu ape freatice apropiată este ocupată de obicei, de frăsinete aproape pure care pot realiza
aici productivitatea mijlocie ; în situaţii cu apa freatică la suprafaţă, în
partea centrală a hasmacului apare o fîşie de anin negru cu subarboret de zălog. În porţiuni ceva mai ridicate pe lîngă frasin, apar şi cele
două specii de stejar şi plopii ; în acest fel iau naştere sleao-plopişuri.
Plopul creşte mult mai viguros, se ridică deasupra stejarului şi frasinului, care rămîn în etajul dominat; productivitatea plopului este de
obicei mijlocie a stejarului şi fre'-iinului inferioară. În unele locuri iau
naştere plopişuri, în urma dispclriţiei stejarului şi frasinului ; aceste
plopişuri au de asemenea productivitatea mijlocie.
Ca vegetaţie ierboasă în arboretele de „şleao-plopiş" se găsesc :
Brachypodium silvaticum (Huds.) Beauv., Calamagrostis epigeios (L.)
Roth, Dactklis glomerata L., Poa trivialis L., Ficaria verna Huds., Thalictrum flavum L., Aristolochia clematitis L., Alliaria officinalis Andrz.,
Potentilla palustris (L.) Scop., Filipendula hexopetala (L.) Gilib., Astragalus glycyphyllus L., Heracleum sibiricum L., Lysimachia nummularia
L., Symphytum officinale L., Lithosper mum o.fficinale L., Glechoma
nummularia L., Lycopus europaeus L., Melampyrum silvaticum L., Galium aparine L., G. rubioides L., Valeriana officinalis L., Eupatorium
cannabinum L., Convalaria majalis L., Polygonatum multiflorum (L.).
All. Pe alocuri murul formează desişuri întinse, greu de străbătut.
În frăsinete, pătura ierboasă se compune din : Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray, Carex vulpina L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth,
Phragmites communis Trin., Poa trivialis L., Euphorbia palustris L.,
E. lucida W. et K., Thalictrum flavum L., Potentilla palustris (L.), Scop
197

Heracleum sibiricum L. Lysimachia nummularia L„ Symphytum officinale L „ Lycopus eur~paeus L . Cyna.nchum vincetoxicum (L.) , Pers,
Galium rubioides L. Eupat orium cannabinum L„ Iris pseudacorus L.
In plop i.şu r i pu re numărul d e specii ie rboase
te mai redus, a ici
se întîlnesc : Carex vulpina L. Phragmites communis Trin „ Poa trivialis L. Po tentilLa palustris (L.) Scop. Filipendula hexapetala (L.) Gilib„
Symphytum officinale L „ Lycopus exaltatus L „ Iris pseudacorus L.
Aceste p ii forme a ză ade a un covor con tinuu i des.

Fig. 11. Avansul dunei de

ni 1p şi peste haşmac, oprit prin ac perirea dun ei cu
ierburi i plante agăţă oare.

porţiunila e a mai ridicate a d pre iunilor mici frasinii c asocu stejarii şi formează ar borete de şle au de productivitate inf erioară . in unele locuri fra inul, nu se mai poate instala şi a tfel iau
na . tere amestecuri ele . Lejari cu partici parea în p ro p orţii d iferit e a celor două speci i d e st jar pedunculat . i b rumăriu.
In arborete de am e tec de tejari su barboretul foarte abu ndent
face ca pă tura ie:boa ă ă fie de t ul de ă ră căcioa ă aceasta se com pune din : Poa trivialis L. Asparagus tenuifolius Larn ., Lysimt1chia
nummularia L „ Lycopus europaeus L „ M elampyrum silvaticum L „ Galium rubioicles L„ Convallaria majalis L.
Toate ace te arborete sî nt situate pe nisipu ri cu grade diferite de
solificare cu c onţinut vari abil de humus ş i cu apa fr e atică la adîncimi di-

!n

ciază
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ferite , dar în general destul de apropiată de
mai joase solurile ajung puternic gleizate

su prafaţă
şi

: în

lăcovi şti te,

s ituaţiile

cele
uneori semi-

înmlăştinate .

Tipurile de pădure prezentate mai su con tituie o succesiune comde la si tuaţiile cele mai joase unde vegetaţia forestieră î n cete a ză din
cauza excesului de apă şi pînă la cele mai înalte, unde ea nu mai este
posibilă din cauza u căciunii. Dar depre iunile nu sînt toate de aceeaşi
adîncime : deci , 'in unele hasmacuri partea cea mai joa să este oc upată

ple tă

Fi g. 12.

D esiş

de salcie

pitică

cu exemplare d

plop alb, L etea

d e un tip d e p ădure caracteristic s ituaţiilor ceva mai înalte din depresiunile cu apa la su p rafaţă şi nu se mai r alize.ază întreaga succesiune
de tipuri .
P e de alt ă parte în unel puncte p ădurea n-a p opulat încă întreaga
su prafaţ ă pe care ar p utea să vegeteze . Sînt depresiuni joase ocupate
de frasin , în jurul cărora se întind direct s upraf eţe nisipoase cu vegetaţie ierbacee. De asemenea , se găs esc în d epr esiuni, mi ci ra rişti care
march e az ă un stadiu incipient al co:-istituirii p ădurii . Ele pot fi formate din diferite amestecuri : cele două specii de stejar, diverse specii
d e stejar şi frasini ş i î n fin e am estecuri de stejari, frasini şi plopi albi.
Trebuie subliniat că p e nisipurile grindurilor maritim e plopul alb
Teprezintă specia a r bor esce nt ă pioni eră . El este prececleat de obicei de
desiş uri formate din salcia pitică (Salix rosmarinifo lia L.). Ac eastă salcie se întinde u ş or în terenurile ni sip oase, cu procese de solificare foarte
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puţin avansate, dar cu apa freatică aproape de suprafaţă. Desişurile de
salcie acoperă de obicei, suprafeţele plane în continuare a hasmacelo1sau locurilor joase dintre dune ; ele ocupă cîteodată suprafeţe destul
de mari, în alte cazuri formează mici petece. ln apropierea plopişurilor
aceste desişuri sînt invadate de drajoni de plop. Din cauza sărăciei teren ului plopul nu poate forma decît o rarişte cu arbori strîmbi şi cră
cănaşi. Treptat, însă, solul se îmbunătăţeşte în aceste pilcuri de plop
prin acumulări de humus. Condiţiile de vegetaţia se ameliorează. Prin
drajonarea continuă, pilcurile de plop se îndesesc şi se lărgesc ; paralel
cu închiderea arboretelui salcia piere treptat, pilcurile de plop astfel
instalate se unesc intre ele şi se ataşează arboretelor din hasmacurile
În\'ccinatc.
Pe lingă arboretele naturale, pe grindurile maritime au fost instalate numeroase culturi forestiere artificiale. Cele mai reuşite pot fi
considerate plantaţiile de anin negru din depresiunile dintre dune. De
asemenea reuşită bună au culturile amestecate de plop negru-hibrid şi
anin negru ; s-a obser\'at că aninul îmbogăţeşte solul în azot şi astfel
stimulează creşterea plopului. Culturile pure de plop negru hibrid reuşesc bine în depresiuni cu solul suficient înhumificat. În afara hasmacurilor şi desişurilor de salcie pitică nisipurile grindurilor maritime mai
poartă ici-colo vegetaţia arbustivă şi semiarbustivă de Ephedra distachya L., Tamarix ramosissima Led. şi Hippophae rhamnoides L.
Din această prezentare succintă a vegetaţiei forestiere din delta Dunării se poate vedea cit de variată şi cit de interesantă este ea din punct
de vedere ştiinţific. Pe bună dreptate aici se realizează citeva a5pecte
interesante, mai ales în pădurile de pe grindurile maritime, care au
devenit cunoscute în lumea botanişţilor, dincolo de hotarele ţării.
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Tipurile naturale de pădure din Delta Dună

LES TYPES NATURELS DE FORtT DANS LE DELT!\ DU DANUBE
Resuni~

La vegetation forestiere du delta ne couvre pas de trop grandes superficies.
mais elle est fort interessante. 11 faut faire une distinction entre Ies forcts du
delta fluvial et ceux du delta fluvio-maritime.
Dans le delta fluvial, ce sont Ies forets composees de saules qui sont Ies
plus repandues (Salix alba et, un peu moins S., fragilis). Ces forNs sont localisees le long des „grinds" fluviatiles, a quelque distance de la haute berge, lil ou
le terrain commence a s'abaisser de nouveau. Leur installation est en etroit
rapport avec Ies debordements du Danube. Les eaux debordees transportent Ies
legeres graines de saules et Ies deposent avec le materiel alluvial ; c'est ainsi
que Ies îles fluviales et les bancs alluv1onnaires se couvrent souvent, des qu'ils
emergent, de pousses de saule venues de graines. Ces forets se developpent rnpidement et on t une croissance vigoureuse. La proportion du peu plier blanc (Populus alba) et noir (P. nigra) est plus faible dans la composition des for0ts du delta.
On a cree de vastes peuplements artificiels de peupliers hybrides, qui poussent
vigoureusement .
.Dans le delta fluvio-maritime, les forets de saule m(·lees d'un peu de
peuplier, se maintiennent le long des „grinds'' fluviatiles, mais perdent de leul'
importance. C'est ici qu'apparait egalement l"aulne noire (Alnus glutinosa), d'ordinaire en exemplaires iso10s sur les rives : mais on en connait aussi un peuplement assez Ctendu, situe sur un terrain bas. en permanence man:•cageux.
Des foret.s tres interessantes sont celles des iles sablonneuses („grinds") proches
des bords de la Mer Noir. Dans ces îles, les sables prennent la forme de dunes.
qui peuvent atteindre des dimensions assez importantes. De grandes differences se
cn:•ent de la sorte, dans les conditions ecologiques sur des distances relativement
breves ; les depressions d'entre les dunes b(·neficient d'une humidite suffisante ;
dans Ies endroits bas, elles peuvent subir un processus superficiel de marecagement ; les parties superieures des dunes sont, par contre, extremement seches. Les
forets installees dans les depressions prennent la forme de longues bandes etroite ;
le sommet des dunes est occupe par une v(•getation herbace<! rare, de type semidesertique. Les forets sont constituees par un grand nombre d'especes. Dans la
partie plus basse, on trouve des bandes d'aulne noir : plus loin, des melanges de
chene (Quercus ro bur et Q. pedunculi! fora), frene ( Fraxinus anguistifolia et. F.
pallisae) et peuplier (Populus alba, P. tremula et P. canescens). Ces especes forment differentes combinaisons, qui determinent quelques types de foret. L'abondance des plantes grimpantes et des arbustes est remarquable.
A la lisiere des bois, c'est generalement le peuplier blanc qui persiste et
qui y represente la veritable espece pionniere ; îl se propage surtout dans Ies
fourres de saules nains (Salix rosmarinifolia), qui abondent aux alentours de la
foret.
Dans le delta fluvio-maritime, on a crec de nombreux peuplements artificiels ; i1 _faut souligner que les peuplements d'aulne noir, ceux de peuplier hybride,
et les melanges de ces deux especes, sont ceux qui reussissent dans les dcpressions
des îles sablonneuses.

ASPECTE
PRIVIND ALIMENTAREA CU APA ŞI CANALIZAREA PUNCTELOR
TURISTICE DIN DELTA DUNARII
Ing. ION PISLARAŞU
Jng. GH. COSTA-FORU
Ing. AL. BABEANU

Valorificarea turistică a Deltei Dunării - legată şi de crearea unui
agrement mai dinamic pe litoral - va duce, în principal, la crearea
unor puncte turistice, care - din punct de vedere al alimentărilor cu
apă vor prezenta folosinţe. mai mari sau mai mici, după amplasarea
punctelor respective.
Indiferent de modul cum se va rezolva şi se va organiza turismul
în deltă, este cert că vor apare o serie de puncte izolate, care vor necesita rezolvări independente - pentru fiecare din ele - atît în ce p1·iveşte alimentarea cu apă, canalizarea cît şi epurarea apelor uzate.
Un studiu sumar duce la concluzia - lesne de înţeles - că pentru
Delta Dunării nu va fi necesară crearea unui sistem unic microrcgional de alimentare cu apă şi de cci.naliza1·e centralizat, cum s-a realizat,
de exemplu, pe litoral, pe Valea Jiului sau pe Valea Troluşului.
Deşi un sistem microrcgional prezintă importante a\·anlajc. datorită exigenţelor sporite de siguranţă şi de exploatare cit şi faptului că
existenţa unui asemenea sistem atrage necontenit noi folosinţe şi generează accelerarea dezvoltării în întreaga zonă, în deltă există numeroase
dificultăţi, dintre care cea mai importantă este legată de complicaţiile
realizării unor aducţiuni, pe mari suprafeţe, în terenuri mlăştinoase. cu
multe lucrări de artă, care fac investiţiile prohibitive şi neeconomice.
Legarea însă a cîtorva consumatori mai apropiaţi la un mic sistem de alimentare, ar putea constitui, în unele cazuri, o soluţie raţională.
În lucrarea de faţă vom examina alimentarea cu apă a unor
aşezări grupînd între 100 şi 2000 persoane, respectiv care solicită
debite de apă între 1 1/s şi 10 1/s (debite stabilite luînd în considerare,
acoperitor, exigenţe de confort, restaurante, bucătării ş.a.) şi reprczentînd surse, tratări, aducţiuni şi reţele independente.
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Asemenea situaţii vor înfăşura după părerea noastră, peste 900/"
din cazurile curente ale punctelor turistice din Deltă.
In acelaşi timp, amplitudinea relativ mare a variaţiei nivelurilor,
p~me unele probleme în special la captare, dar şi la alegerea amplasamentelor pentru celelalte obiective (staţii de tratare, rezervoare, castele
de apă, staţii de epurare etc.).
In ceea ce priveşte soluţiile de canalizare apare evidentă, după
părerea noastră. drept raţională adoptarea sistemului de canalizare
divizor, evacuarea apelor meteorice putîndu-se face direct în emisar
fără intermediul unor reţele speciale. Evacuarea apelor uzate menajere va trebui făcută după o prealabilă epurare care, în condiţiile
Deltei. va trebui să asigure un grad de epurare de cel puţin 80-90°/o.
Considerentele pentru care este necesară realizarea unui grad ridicat
de epurare, printre care amintim numai pc cele de ordin sanitar şi
estetic, fac să nu mai insistăm asupra necesităţii de-a se realiza o
epurare avansată a apelor uzate menajere evacuate.
In general vor trebui preferate, ori de cite ori va fi posibil, construcţiile supraterane (castele în loc de rezervoare staţii de tratare sau
de epurare ampla<;atc pe platforme în rambleu etc.) pentru a simplifica
problemele de epuismente, etanşeitate etc.
Deşi cxi~tă preocuparea cel puţin teoretică - de a avea un
turism permanent şi în deltă, este sigur că, într-o primă etapă, caracterul sezonier va fi preponderent, imprimînd o optică specifică a concepţiei inn~stiţiilor hidroedilitare.
Nu trebuie confundate lucrările sezoniere care pot avea o
foarte lungă viaţă - cu cele provizorii.
Lucrările cu caracter sezonier în domeniul alimentărilor cu apă
şi a canalizărilor, prezintă particularitatea că rezervele care se prevăd,
de regulă, în cazurile obişnuite, pot fi simţitor reduse, avînd în vedere
că există o lungă perioadă de timp (perioada de nesezon) cînd toate
instalaţiile şi utilajele pot fi revizuite şi pregătite pentru perioada
de sezon.
In cele ce urmează se va prezenta o scurtă situaţie hidrogeologică
a Deltei, din care - anticipînd - va rezulta că sursa pentru alimentarea marii majorităţi a folosinţelor este Dunărea.
Vom prezenta, apoi, o propunere pentru o instalaţie de alimentare
cu apă şi unele pentru staţii de epurare.
SITUAŢIA

HIDROGEOLOGICA A DELTEI DUNARII

Pe teritoriul Deltei Dunării s-au făcut pînă azi numeroase studii
hidrogeologice - avînd la bază peste 100 foraje, executate de Comitetul de Stat al Geologiei precum şi studiul a numeroase alte
puncte de apă.
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Aceste studii au scos în evidenţă existenţa a trei complexe
acvifere:
primul situat în depozitele fundamentului Deltei Dunării ;
- al doilea circulînd în depozitele cuaternare vechi de la baza
depozitelor deltaice ;
al treilea aparţinînd formaţiunilor superficiale din Delta
Dunării.

In primele două strate (depozitele de fundament şi cuaternare)
s-a constatat absenţa apelor subterane în formaţiile paleozoice şi triasice
şi în argilele roşii. Calcarele triasice conţin însă ape subterane cu
caracter potabil pînă la falia care separă Dobrogea de nord de depresiunea predobrogeană ; în porţiunea în care fundamentul Deltei Dun:irii
aparţine depresiunii predobrogene, apele subterane circulă în depozite
portlandiene şi sarmaţiene, şi au debite reduse ~i un caracter nepotabil (din cauza mineralizaţiei ridicate).
In general complexul acvifer inferior este constituit din ape nepotabile (puternic mineralizate) pentru toată regiunea situată la est de
linia Tatanir - Murighiol.
În harta alăturată se văd curbele de mineralizaţie ale apclo1· subterane (de la 2 gr/li tru pe linia Tatanir - Murighiol - la 29 gr 'litru
în centrul insulei Letea şi între grindurile Chilia şi Letea).
Apele potabile situate la vest de linia Tatanir - Murighiol. nu
prezintă importanţă pentru alimentarea punctelor turistice clin Dellă
- care în general sînt situate la est de această linie.
Al treilea strat aparţinînd formaţiunilor superficiale este
constituit în general de ape freatice.
Acestea cu excepţia celor din grindurile fluviatile şi ele pe
insula Letea - sînt puternic salinizate.
Singura sursă de alimentare cu apă potabilă în n'giunea estică
a Deltei Dunării o constituie stratul acvifer din relieful de dune -suprapus peste apele freatice salinizate.
Din punctul de vedere a alimentării cu apă potabilă a unor centre
turistice nici una din sursele subterane nu prezintă certitudinea obţi
nerii unor debite curente de apă cu caracter potabil, tratarea apelor
de suprafaţă, pentru a le aduce la condiţiunile de potabilitate apărînd
ca cea mai indicată soluţie, pe întregul teritariu al Deltei Dun.J.l'ii.
CARACTERISTICILE APEI DIN DUN ARE
Numeroase staţii de tratare existente în ţară care prelucre3ză
din Dunăre au permis cunoaşterea detaliată a calităţilor apei brute,
precum şi a mijloacelor pentru potabilizarea ei.
Ne referim la staţiile de tratare de la Sulina, Tulcea, Galaţi,
Brăila, Cerna-Vodă, Tr. Măgurele, Tr. Severin şi altele, la ca,·c am
€Xarninat ,problemele rcspe2tive.

apă
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Principalii indicatori fizico-chimic ai apei brute
Turbiditate, grade
Suspensii (mg/l)
(Media anuală poate fi
3 OOO mg/1).

100
100

considerată

pH

200 mg/l, iar maxima

8,5

o

0,1

lU

50

li

14

(mg/l)

20

80

liber (mg/l)

8

30

Duritate
Sulfaţi

co:!

totală,

grade

excepţională

+27°

6,5

Fier (mg/l)
Substanţe organice
(consum K l\ln 01,) rng/l

astfel :

2000
2000

0,2 -

Temperatura

variază

Toţi ceilalţi

indicatori sînt în limite admisibile.
Cum se vede, apa din Dunăre nu prezintă indicatori care să
complice procesul de tratare, singura problemă fiind turbiditatea cu
,·ariaţii mari.
In condiţiile Deltei, în foarte multe zone datorită vitezelor reduse
ale apei turbiditatea este sensibil mai mică nedepăşindu-se 200-300 mg/l.
In toate cazurile schema tehnologică cuprinzind : coagularea (cu
sulfat de aluminiu, avînd doze de 30-80 mg/l, media putînd fi considerată de 50 mg/l), decantarea, filtrarea şi dezinfectarea cu clor duce
la o apă de bună calitate.
Procesul de coagulare trebuie dublat cu adjuvanţi, întrucît în
perioade friguroase sulfatul de aluminiu reacţionează nesatisfăcător ;
recomandăm utilizarea silicei activate (cu clor sau sulfat de aluminiu)
rezultatele obţinute - cu doze intre 3-5 mg/I, fiind foarte bune.
Decantarea apei nu prezintă nici un fel de probleme, putînd fi
prevăzut(; oricare din tipurile cunoscute de decantoare (orizontale, verticale, suspensionale etc.), care rezultă pentru cazul respectiv a fi avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
Filtrarea apei se poate face fie prin filtre lente (la debite foarte
mici), fie cu filtre rapide, în funcţie de terenul avut la dispoziţie şi
<le considerente economice concrete.

Propunere pentru o schemă tip de alimentare cu
turistic de cca 500-1000 persoane

apă

a unui punct

Cum s-a arătat mai înainte alimentarea cu apă a micilor consumatori de tipul celor care apar frecvent în zona Deltei, cum ar fi
de exemplu localităţile rurale, punctele turistice, coloniile, camping-urile,
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taberele, unităţile piscicole, pune deseori probleme dificile avînd în
vedere exigenţele moderne privind calitatea apei, termenele scurte în
t:are este solicitată, de regulă, realizarea instalaţiei necesare şi uneori
.caracterul temporar pe care acestea trebuie să-l aibe.
Propunerea de faţă este făcută pentru condiţiile uzuale cărora
!trebuie să le facă faţă o instalaţie de tratare a apei, adaptabilă Deltei,
n-espectiv :
Debit necesar - maxim zilnic 1-3 l/s
- maxim orar 2-6 l/s.
presiunea necesară 10-15 m coloană apă
conţinut în suspensii al apei brute 50-200 mg/1.
Evident, există o serie întreagă de posibilităţi de alegere a soluţiilor de captare, tratare şi de distribuţie a apei, atît sub aspectul schemelor tehnologice cit şi al celor constructive.
întocmirea unor studii hidrochimice şi proiecte unicat pentru fiecare caz în parte ar conduce pe de o parte la costuri exagerate, iar
pe de altă parte la o serie de dificultăţi legate de durata marc a ciclului
de dare în funcţiune a unei instalaţii. După părerea noastră există
posibilitatea tipizării, pentru condiţiile specifice Deltei, a unei instalaţii
·care să facă faţă cerinţelor pentru majoritatea consumatorilor. In cele
-ce urmează este prezentată o soluţie pentru o staţie de tratare monobloc care şi-ar putea găsi o largă utilizare în condiţiile din Deltă şi
-care se pretează unei tipizări şi industrializări, asigurînd posibilitatea
realizării unei instalaţii de tratare a apei în timp scurt şi cu costuri reduse.
În schema propusă :
- Captarea, desnisiparea şi pomparea apei se face folosind un
dispozitiv flotant care grupează cele trei funcţiuni.
- Decantarea apei se realizează printr-un decantor vertical cu
recircularea nămolului ; pentru a se evita repomparea şi ţinînd seama
de avantajele pe care le prezintă decantarea sub presiune, s-a prevăzut
:adaptarea unui decantor de acest tip.
- Filtrarea apei se face printr-un filtru cu nisip, sub presiune,
-cu curent în dublu sens.
- înmagazinarea apei necesare pentru spălarea filtrului şi acoperirea variaţiilor de consum s-a prevăzut a se realiza cu ajutorul a
două rezervoare.
În scopul realizării unei instalaţii cît mai compacte şi unui flux
tehnologic raţional, decantorul, filtrul şi rezervoarele au fost grupate
pe verticală, apa avînd, în procesul tratării, sens ascendent. Această
grupare şi schema aleasă reduc la minimum dimensiunile construcţiei,
utilizînd complet volumele realizate şi evită schimbările de sens la
trecerea apei dintr-un obiect ţn altul.
Avantajele pe care le prezintă soluţia propusă în condiţiile Deltei
Dunării în raport cu celelalte soluţii şi scheme examinate constau în :
posibilitatea realizării lucrării într-o perioadă foarte scurtă ;
-- posibilitatea unei execuţii de serie, în uzină ;
:l4 -

c. 1096
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realizarea unei construcţii compacte, estetice ;
exploatare extrem de simplă ;
posibilitatea extinderii debitului ;
posibilitatea amplasării instalaţiei de captare-pompare la sursă„
iar a celei de tratare în apropierea consumatorului (ceea ce
reduce valoarea reţelei de distribuţie şi simplifică exploatarea
staţiei de tratare) ;
posibilitatea folosirii şi drept instalaţie cu caracter permanent ~
posibilitatea amplasării sursei în zone inundabile, mai greu
accesi bi 1e.
Construcţia realizată are forma unui castel de apă cu cuva tronconică în al cărui turn, care are o înălţime de circa 10 m şi diametrul
de 1.70 m, sînt situate instalaţiile necesare tratării (inclusiv rezerva
necc'sară spălării filtrului).
Hezen·orul destinat compensării variaţiilor orare va putea fi
montat sau nu, de la caz la caz, în funcţie de condiţiile specifice. Astfel.
de exemplu în cazurile în care se dispune de alte rezervoare, nu se
prevăd variaţii ale consumului sau consumul maxim orar se situează sub
circa 3 l/s, se va putea renunţa la rezervorul tronconic, instalaţia putînd
funcţiona numai cu turnul de tratare.
1-\\·antajele pe care le prezintă adoptarea unor recipienţi metalici,
legate în special de rapiditatea punerii în funcţiune şi de posibilitatea
preuzinării au de>terminat alegerea soluţiei constructive. Sistemul constructiv propus constă dintr-un turn cu pereţi din tablă de oţel, compartimentat, deasupra căruia se poate fixa rezervorul tronconic executat.
tot din tablă de oţel. Avantajele pe care le prezintă la instalaţii mobile
de mică amploare, adoptarea unor construcţii metalice par evidente şi
nu mai insistăm asupra acestora.
După cum s-a arătat, în scopul realizării unei scheme tehnologice
cit mai simple, instalaţiile necesare captării şi pompării apei au fost
prevăzute a fi montate într-o singură construcţie plutitoare, circulară
(0 = 1.50 m) executată din tablă de oţel şi racordată la staţia de tratare.
Accesul apei brute se face prin 4 conducte Dn 100 mm, situate
la 10-20 cm de oglinda apei pentru a se capta o apă cu un conţinut
de suspensii cit mai scăzut. La intrarea în cele 4 conducte s-au prevăzut
grătare din oţel beton pentru a evita pătrunderea corpurilor plutitoare.
După intra1:ea în desnisipator, apa este dirijată la partea inferioară a acestuia, în compartimentul de desnisipare propriu-zis, unde
apa are o mişcare ascensională. Timpul de parcurgere al desnisipatorului este de 120 sec, realizîndu-se astfel o desnisipare eficientă. Apa
desnisipată este colectată la partea superioară a
desnisipatorului şi
pompată de electropompa submersibilă Hebe 50 X 2 (Q = 8,0 m3/h,
H = 27 m) instalată în aceiaşi construcţie.
Evacuarea depunerilor din desnisipator se face continuu, prin
conducta de Dn 100 mm prevăzută la partea inferioară. Această conductă este astfel amplasată incit evacuarea nisipului este uşurată de
curentul apei.
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După cum s-a arătat, această construcţie este plutitoare, putînd
astfel permite urmărirea nivelelor şi captarea de la suprafaţa apei, indiferent de nivel (în scopul captării unei ape cu un conţinut de suspensii
cit mai redus posibil).
Plutirea se realizează prin 4 compartimente de plutire metalice
care formează corp comun cu desnisipatorul şi care se lestează cu apă
lfiecare prin robineţi independenţi) pînă ce se realizează cota de fundare necesară şi orizontabilitatea desnisipatorului. După lestare, compartimentele plutitoare se închid.
Desnisipatorul mai este prevăzut cu o chilă din tablă de oţel
pentru a evita mişcările de rotaţie şi cu un cîrlig pentru ancorare.
Ancorarea se face printr-un cablu de oţel 0 6 mm, legat la un masiv
de beton prefabricat de 50 X 50 X 50 cm care se lansează o dată cu
desnisi pa torul.
Apa desnisipată este refulată printr-un furtun flexibil de cauciuc
de tip pompier (pe porţiunea de albie) şi o conductă PVC tip M pînZ1
la staţia de tratare.
Staţia de tratare propriu-zisă, dispusă pe verticală într-un turn
metalic, cuprinde instalaţiile necesare pentru decantare. filtrare şi înmagazinarea apei necesare spălării filtrului.
Apa brută, desnisipată, provenită de la captare, pătrunde în turn
pe la partea inferioară printr-un ejector reglabil care permite recircularea unei părţi din nămolul depus.
Coagulantul necesar este introdus sub presiune înaintea decantorului cu ajutorul unor dispozitive de dozare.
Reglajul ejectorului se face cu ajutorul a două ecrane, unul fix
şi celălalt mobil. Prin rotirea ecranului mobil. care se face clin afara
decantorului, chiar în timpul funcţionării, se poate regla propor\ia
între debitul de apă brută şi debitul de nămol recirculat (de la O
la 2 l/s).
Amestecul de apă brută ~i nămol trece prin cele două ţevi concentrice situate în centrul decantorului (în acestea are loc şi reacţia
cu coagulantul) şi ajunge la partea inferioară a spaţiului de decantare
propriu-zis.
Curentul de apă este ascensional, viteza de trecere a apei fiind
de circa 0,9-1,0 mrn/s.
Nămolul decantat coboară la partea inferioară a decantorului : o
parte este recirculată cu ajutorul ejectorului descris mai sus iar o altă
parte, care ajunge în compartimentul de liniştire, este evacuată la canalizare. Evacuarea nămolului se face continuu, vana respectivă fiind
deschisă parţial.

Filtrul adoptat este un filtru în care filtrarea se face atît în sens
ascendent cît şi în sens descendent. Se subliniază avantajul principal
al filtrării ascendente (în sensul opus gravităţii şi în sensul descrescînd
al dimensiunii granulelor) care constă în posibilitatea utilizării stratului filtrant în întreaga sa masă (spre deosebire de filtrarea în sens
descendent unde practic: se utilizează numai partea superioară). Pentru
a împiedica antrenarea particolelor de la partea superioară, parte din
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debit este filtrat în sens descendent, colectarea făcîndu-se în interiorul
masei de nisip.
Pentru a remedia principalul dezavantaj al soluţiei care constă
în dificultăţile legate de pătrunderea nisipului în sistemul de colectare
a apei s-a prevăzut colectarea prin crepine, de acelaşi tip ca la filtrele
rapide uzuale, montate pe conducte colectoare.
De la partea superioară a decantorului, apa decantată trece la
filtrul sub presiune, astfel :
·
- circa 60-800/o pe la partea inferioară, prin fundul cu crepine ;
- restul debitului, pe la partea superioară, printr-un distribuitor
din ţevi 0 70 X 3 mm, perforate.
Apa care a intrat în filtru pe la partea inferioară, se filtrează
de jos în sus şi este colectată în colectorul de apă filtrată prevăzut cu
crepine din PVC.
Apa introdusă la partea superioară a filtrului este filtrată de sus
in jos şi ajunge la acelaşi colector.
Raportul între debitul introdus pe la partea superioară şi pe la
partea inferioară a filtrului se reglează în exploatare cu ajutorul unei
vane montate pe conducta respectivă. Reglajul odată făcut nu se mai
umblă la vană, închiderea făcîndu-se cu ajutorul celeiblte vane.
Apa filtrată este înmagazinată în două rezervoare : unul pentru
spălarea filtrului (care se umple primul - astfel că totdeauna cînd
se face spălarea rezervorului respectiv este plin) şi unul pentru consum.
Toate obiectele descrise mai sus, în afară de rezervorul de consum
care este situat la partea superioară a turnului de tratare, sînt sub presiune, apa circulind de la o treaptă la alta datorită presiunii furnizate
de electropompa Hebe.
Cînd este necesară spălarea filtrului se opreşte pompa şi se deschide vana de pe conducta de evacuare a apei de spălare. În această
situaţie filtrul nu mai este sub presiune, nivelul apei în filtru stabilindu-se la nivelul jgheabului colector şi apa din rezervorul de spălare
deschide clapetul montat pe conducta de apă de spălare, iese prin distribuitorul de apă de spălare în spaţiul de la partea superioară a decantorului şi intră în filtru prin fundul cu crepine, realizînd spălarea de
jos în sus.
În timpul spălării vana de pe conducta de distribuţie a apei decantate la partea superioară a filtrului, se închide, pentru a nu permite
ieşirea apei de spălare fără să treacă prin nisipul filtrant.
După spălare se porneşte pompa şi se reia ciclul de lucru.
Rezervorul de compensare prevăzut se va putea monta sau nu
deasupra construcţiei, în funcţie de debitele şi variaţiile presupuse.
Volumul rezervorului (28 m 1) a fost stabilit larg, luînd în consideraţie o variaţie relativ mare a consumului şi pentru eventuala asigurare a avariilor pe o perioadă scurtă (întreruperea energiei electrice
pe perioade scurte, intervenţii sau reparaţii la instalaţia de tratare,
captare etc.).
Intrarea apei se face pe la partea superioară a rezervorului ceea
ce permite o funcţionare a instalaţiei cu debit constant neinfluenţată
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de variaţiile de nivel din rezervor. Se menţionează faptul că separarea
volumului necesar compensării de cel necesar spălării s-a făcut pe de
o parte pentru a face posibilă realizarea instalaţiei şi fără rezervor de
compensare iar pe de altă parte pentru reducerea presiunilor la spălare
(presiunea necesară numai circa 5-7 mm). Rezervorul este prevăzut cu
conductă de preaplin, iar pe conducta de plecare s-a prevăzut montarea
unui debitmetru care va permite păstrarea evidenţei debitelor distribuite.
Coagulantul folosit a fost prevăzut, convenţional, a fi sulfatul de
aluminiu. Evident, instalaţia permite şi folosirea altor coagulanţi care
ar apare eventual mai eficienţi, mai ieftini sau mai adecuaţi calităţilor
reale ale apelor de tratat. De asemenea se vor putea utiliza adjuvanţi
de coagulare, reactivi pentru alcalinizare, cărbune activ, pulbere etc.
Stocarea coagulantului necesar pe circa 30 zile (circa 0,5 m:I) s-a
prevăzut a se face sub formă umedă într-un vas circular executat din
PVC şi exterior di '.1 elemente metalice de rigidizare (analog cuvelor
pentru reactivi folosite curent în industrie).
în partea centrală a vasului, concentric, s-a prevăzut executarea
unui compartiment în care pătrunde soluţia concentrată obţinută prin
trecerea apei printre interspaţiile depuz1tulu1 de coagulant. Acest compartiment este continuu plin cu soluţie concentrată deoarece în cazul
în care se extrage soluţia, flotorul montat pe conducta de intrare a apei
permite accesul apei, respectiv completarea automată a cantităţii iniţiale
de soluţie concentrată.
Soluţia concentrată este trecută cu ajutorul unui robinet într-un
compartiment situat tot în interiorul vasului de depozitare. 1n acest
compartiment, prin adăugarea de apă şi controlul cu densimetrul, se
obţine o soluţie diluată de concentraţie fixă (s-a presupus utilizarea
de soluţie l00/0).
în scopul realizării unei dozări controlate şi pentru a permite
introducerea soluţiei sub presiune, fără utilizarea de pompe, s-a prevăzut executarea unui dispozitiv special de dozare.
Acest dispozitiv constă dintr-un cilindru metalic în interiorul
căruia este montat un burduf din cauciuc, în interiorul căruia se
introduce soluţia ce urmează a fi injectată sub presiune în instalaţie.
Prin pătrunderea unei cantităţi de apă în interiorul cilindrului metalic,
burduful este comprimat evacuîndu-se astfel cantitatea egală de soluţie.
Realizarea diferenţei de presiune necesare (de ordinul a circa 0,1 m)
se face prin executarea unui tub Venturi, preluarea apei făcîndu-se
in amonte de acesta. iar introducerea în dreptul secţiunii strangulate.
Dispozitivul de dozare este montat pe un suport ataşat depozitului
de coagulant, la care de asemenea este ataşat şi sistemul utilizat pentru
dezinfectare, realizîndu-se astfel o construcţie compactă şi unitară şi
în cazul gospodăriei de reactivi.
Dezinfectarea urmează a se face cu soluţie de clor, obţinută prin
dizolvarea uneia din substanţele folosite obişnuit pentru punerea clorului în libertate (hipoclorit de sodiu, clorură de var, cloramină). 1n
mod special în cazul în care apa de suprafaţă în contact cu clorul dă
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Dintre aceste scheme considerăm că, în condiţiile Deltei, s-ar
putea adopta în bune condiţii fie tipul cu nămol activat cu aerarE>"
prelungită, fie cu biofiltru. ln cele ce urmează sînt descrise cite unul
din aceste două tipuri de staţii de epurare, grupate compact în instalaţii ce şi-au căpătat denumirea de „monobloc".
Pentru primul tip, bazat pe principiul „aeraru prelungite",..
denumit şi sistem cu aerare totală, se face o prezentare a instalaţiei
DIAPAC (firma Degremont - Franţa) care în principiu nu diferă însa
esenţial de alte tipuri ale altor firme din străinătate sau de instalatii
similare, propuse la noi în ţară.
Construcţia dispozitivului este realizată din tablă de oţel sul>
forma unei cuve metalice cilindrice în interiorul căreia sînt montat~
două piese clin care una de formă conică, iar cealaltă
de formă
tronconică.

La partea superioară, pe o pasarelă metalică sînt montate o
de aer şi tabloul de comandă al acesteia.
Apa brută Qb intră în canalul 3 echipat cu grătar 4, avînd distanta
între bare de 15 mm.
După trecerea prin grătare, apa intră în spaţiul inelar 5, care
constituie zona de aerare şi unde vine în contact cu nămolul activ.
Amestecul de apu şi nămol trece apoi, prin orificiile 8, în zona
centrală de decantare 6, în care are loc separarea nămolului de apă.
Apa epurată Qt deyersează în pîlnia 7 şi părăseşte instalaţia.
Debitul de lichid care trece prin orificiile 8 este mai mare <lecit
debitul intrat Qb, astfel producîndu-se recircularea nămolului prin orificul fi. clin zona de decantare în zona de aerare.
Injecţia de aer se face prin tubulatura 10 echipată cu difuzoarede aer.
Un ejector de nămol 11 asigură posibilitatea evacurării periodicca nămolului în exces. Ejectorul funcţionează cu aer comprimat.
Nămolul în exces se colectează în cuva 12 .
.11ontajul dispozitivului este foarte simplu, constînd din executarea săpăturii, nivelarea fundului săpăturii şi montarea dispozitivului
Diapac. efectuîndu-se apoi racordurile la colectoarele de intrare şi ie5ire
precum şi racordul electric.
Punerea în funcţiune începe cu pornirea suflantei de aer, după
o săptămînă de ·funcţionare nămolul fiind format iar instalaţia putînd
fi exploatată normal.
Exploatarea constă în curăţirea grătarului la anumite intervalede timp şi la verificarea suflantei care funcţionează fără oprire.
Evacuarea nămolului în exces se face la intervale mari (săptă
mînal, luni) în funcţie de contracţia nămolului care se verifică prin
probe periodice.
Nămolul în exces este trimis fie la platforma de uscare, fie spreterenuri cultivate.
Al doilea tip prezentat este o staţie monobloc cu biofiltru propusă
şi premiată în cadrul concursului iniţiat de CSCAS-1966.
electrosuflantă
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Fig. 3. Dispozitivul DIAPAC U .M.
Staţia bloc propu să , con tă dintr-o construcţi e avînd la partea
i nferioară decantorul primar , decantorul secundar şi s paţiul d e f rmentare .al nămolului , i ar la partea superioară staţia de pompare (ax ver-

t ical)

şi

biofiltrul.
Intrarea apei se face printr-un colector Dn 20 - Dn 30 în d cant orul p rimar (două compartim ente) care urmează a fi di puse la periferia rezervorului de f ermentare. P entru realizarea unei di t r ib uţ i i egale
s-a prevăzut montarea a doi deversori cu creastă cu profil dinţat.
Spre a se evita depunerea suspe nsiilor în spatele dever sorilor s-au
prevăzut s paţiile necesare ev a cuării
gravitaţi onal
a nămolului. Apa
este colectată în partea opusă intrării şi p ătru nd e prin două conducte
D n 150 mm în bazinul pompelor. N ămolul decantat ste evacuat pe
toată lungimea decantorului , în bazinul de fermentare.
P omparea apei spre biofiltru se face prin intermediul unei staţii
de pompare pr evăzute cu pompe cu ax vertical din seria ACV
(ACV 50 - Q = 4,5 l/s ; H = 10 m ; N = 10 kW). Una din pompe
urmează a fi în funcţiune iar cealaltă de rezervă. Staţia de pompare
v a fi construită în partea centrală a clădirii, avînd accesul printr-un
coridor radial, p rin biofiltru.
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Refularea apei se face printr-o conductă Dn 100 mm spre sistemul de distribuţie al biofiltrului. Răspîndirea apei deasupra biofiltrelor urmează a se face printr-un dispozitiv rotativ pus în mişcare
de reacţiunea apei care iese din orificii laterale (analog moriştei
hidraulice).
Biofiltrul avînd un volum util de circa 100 m:1, corespunzător unei
încărcări de 300-350 g CBO)m: 1, urmează a fi umplut cu scorie bazaltică 2 ... 7 cm (sau eventual piatră concasată). Sistemul de aerare şi
drenaj este asigurat printr-o serie de canale de acces şi guri de aer
reglabile şi prin panta dată fundului biofiltrului.
Apa colectată din biofiltru este condusă pe partea opusă intrării
apei în decantorul primar, de unde pătrunde în dec-antorul secundar.
Depunerile din decantorul secundar pătrund în camera de fermentare
a nămolului unde are loc fermentarea anaerobă.
Fermentarea nămolului este prevăzută a· se face într-un bazin
avînd o capacitate utilă de circa 100 m: 1, corespunzătoare unui indice
de 100 l/locuitor, iar uscarea pe paturi de uscare.

ASPECTS DE L'ALll\IENTATION D'EAU ET DE LA CANALISATION DES
ENDROITS TOURISTIQUES DANS LE DELTA DU DANUBE

Re sume
Malgre la pn:·occupation - au moins theorique de promouvoir aussi
dans Ie Delta Ie tourisme permanent. pourtant, pour le commencement, le
caractere saisonier sera pr(·ponderant.
Ainsi, dans le domaine de l'alimentation d'eau et des canalisations saisonieres. les reserves h:::ibituelles envisagces peuvent etre sensiblernent rcduites,
car, pendant la morte-saison, Ies installations seront inspectees et preparees pour
la saison.
Dans ce but. Ies auteurs prt·sentent la situation hydrologique du Delta
et Ies caract(•ristiques de l"eau du Danube.
Ils proposent un plan t_vpe d"alimentation d'eau d'un endroit touristique
pour environ 500-1000 personnes et des solutions pour l'epuJ"ation de l'eau.

SITUAŢIA

HIDROBIOLOGICĂ

A COMPLEXULUI RAZELM-SINOE
IN PERIOADA 1964-1968
Dr. VASILE LEONTE

Situat între platforma dobrogeană şi l\Iarea Neagră, marele sistem
acvatic Razelm-Sinoe, reprezentînd partea meridională a vechiului golf
marin care s-a transformat în actuala deltă, este partea cca mai puţin
evoluată a acesteia.
Datorită genezei şi legăturilor sale cu Dunărea \·echi braţe ale
Dunării pe traseul cărora s-au constituit primele canalu ri corn pll'tate
după anul 1960 cu noi canaluri complexul Razelm poate fi considerat ca parte integrantă din deltă. Legătura cu marea, realizată prin bre.şele din cordon litoral, îi împrimă un regim de ape salmastrc, ameliorat
în zona nordică prin lucrările hidrotehnice executate.
Influenţa apei de Dunăre se simte mai mult în unităţile nordice Babadag, Razelm, Goloviţa şi mai puţin în Zmcica în timp cc în unită
ţile sudice Sinoe, Caranasuf şi Tuzla, predomină influenţa apei
marine.
ln suprafaţă totală de 75 OOO ha la cota de + 0,40 m r M N arc caracterul unor bazine întinse şi puţin adînci - 0,8-3 m, cu sedimente
alcătuite din nămol calcaros, nisip cochilifer şi nămol organic în grosime de 0,3-1,20 m.
Complexul se încadrează în climatul continental dobrogean moderat, datorită vecinătăţii mării, cu temperaturi extreme - amplitudini de
22° C a oscilaţiilor termice, cu vînturi deosebit de frecvente şi evaporaţii mari 700 mm medie anuală, faţă de 400 mm medie anuală a
precipitaţiilor.

Dubla alimentare cu apă, de Dunăre .şi de mare, ca şi frecvenţa şi
schimbarea bruscă a direcţiei vînturilor, influenţează puternic regimul
hidrologic, caracterizat prin nivel variabil în funcţie de mărimea vîiturilor Dunării, deplasări pe orizontală a masei de apă, cu denivelări puternice fie de la un mal fie la altul, frecvente modificări ale diferenţei
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de nivel între mare şi Razelm şi valuri puternice, care răscolesc apa pînă
la fund.
în linii generale, calităţile fizico-chimice ale apei şi depunerile de
fund sînt cele caracteristice apelor cu potenţial ridicat de producţie.
Depunerile de fund, cu procente variabile de mîl organic, conţin
cantităţi satisfăcătoare de humus şi săruri de azot, potasiu şi fosfor. Fiind
alcătuite în mare măsură din nămol calcaros, prezintă o nevoie de calciu
redusă.

Regimul termic oscilează cu anotimpurile între maximum de
26-27" C şi îngheţ al stratului superior.
Culoarea - caracteristică apelor salmastre
este verzuie, slab
albăstruie cu variaţii spre ealben în zonele influenţate de canaluri de
alimentare.
Transparenţa, măsurată în zilele de calm, variază între 0,40 m
oină la 1,25 m. în regiunile lipsite de vegetaţie şi este totală în zonele
cu ve~etaţie submersă densă. In perioadele de furtună, valurile răscolind
depunL"rile de fund. transparenţa se reduce la zero.
Regimul gazos este caracterizat printr-o saturaţie a apei în oxigen
aproape permanentă.
Datorită manlor rezerve de calciu, puterea de tamponare a apei
este foarte bună. Apa este bine aprovizionată cu săruri de azot şi fosfor.
Regimul de salinitate al complexului este determinat de legătura
cu o mare salmastră şi cu Dunărea, ale cărei debite variabile influenţează
salinitatea complexului, atît direct prin canalurile de alimentare, cit
şi indirect prin îndulcirea apei în zona litorală limitrofă.
In functie de debitele de alimentare, s-au înregistrat variaţii ale
concentraţiei în sare atît periodic, cit şi ele la unitate la unitate ; în
Razelm, ele la 6,5 la ·0.2 g NaCl iar în Sinoe de la 22-2 g NaCl/l.
Datorită lui::rărilor hidroameliorative re~nte, efectuate în scopul
măririi debitului de alimentare cu apă de Dunăre, perioada 1964-1968
se caracterizează prin o salinitate scăzută faţă de 1950-1960 şi cu amplitudini în general reduse, determinate de mărimea viiturilor Dunării.
unitatea Sinoe, cu cea mai ridicată concentraţie în sare, a prezen'i:at cele mai mari amplitudini ale variaţiei concentraţiei atît în timpul
unui an cit şi pe întreaga perioadă. De la 10-22 g NaCl/l înainte de
anul 1960, scade la 2-5 g NaCl/l, cu execepţia anului 1964, cinci urcă
la 8 g-11 g NaCVl.
Golovita a prezentat o variaţie a concentraţiei în sare între 0,2-3 g
NaCl/l, cu excepţia anului 1964, cînd a crescut între 2,5-4,6, în timp ce
în 1950-1952 a variat între 4 g - şi 12 g NaCVl.
Unitatea Razelm, după perioada 1950-1951, de maximă concentraţie 2,5-6,5 g NaCl/l, prezintă un regim de salinitate care oscilează
intre 0,2-2 g NaCl/l, atingînd în vara anului 1964 un maximum de 3 g/L
Unitatea care a înregistrat cea mai puţin variabilă concentraţie în
sare - 0,4-1 g NaCl/l este Babadagul, care nici în anul cu ape mici 1964 - nu a atins 2 g - variind între 1,2 şi 1,6 g NaCVl.
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Asociaţiile de macrofite sînt caracterizate printr-o dezvoltare normală şi un aspect de mare uniformitate, dat de sărăcia în specii. Mai
importante sînt asociaţiile de Phragmites şi cele de submerse, care formează adevărate pajişti în zonele mai puţin adînci din Goloviţa, Sinoe
~i

Smeica.
De menţionat faptul că aspectul asociaţiilor vegetale în perioada
1964-1968, nu diferă în general faţă de perioada precedentă.
Zooplanctonul, alcătuit din Protozoare, Rotiferi, forme larvare de
Moluşte şi Crustacee, ca şi Crustacee planctonice, s-a îmbogăţit în
această perioadă în forme de apă dulce, a căror arie de răspîndire s-a
întins pînă în Goloviţa. Se înregistrează de asemenea o creştere a densităţii copepodelor, care devin grupa dominantă în zooplancton.
Datorită creşterii densităţii fitoplanctonunlui, ca şi dominaţiei Copepodelor în zooplancton, se înregistrează o creştere generală a volumului planctonic. Deosebit de important este fapul că, invariabil, cea mai
bună dezvoltare a planctonului se înregistrează în Babadag, cu un regim de salinitate puţin variabil. In perioada 1964-1968 media volumului planctonic a variat între 6 şi 7 cmc/mc, şi cea mai slabă dezvoltare
- 2,7-4 cmc/mc - s-a semnalat în unitatea Sinoe, cu cele mai mari
variaţii de cancentraţii în sare. In Razelm şi Golovil,.a media anuală a
volumului planctonic variază între 4,2-5,4 cmc/mc, faţă de 0,5 cmc/mc
dt se înregistrase în perioada de maximă salinitate 1950-1951.
Biocenozele bentonice, alcătuite din forme de apă dulce, relicte
ponto-caspice şi marine eurihaline, prezintă variaţii determinate de
regimul de salinitate. Sînt caracterizate printr-un număr redus de forme,
care, alcătuind populaţii dense, dau biomase în general mari.
In complex se poate deosebi un facies principal larg răspîndit, format din nămol calcaros cu scoici, care trece treptat într-un al doilea
facies de nămol calcaros, bogat în nămol organic, foarte dezvoltat în
2onele mai puţin adînci şi un al treilea facies, tare, alcătuit din nisip
calcaros cochilifer, dezvoltat mai mult în zona de adînc a Razelmului
mare.
In general, elementele care intră în componenţa biocenozelor bentonice sînt aceleaşi ca şi în perioada precedentă, variază numai în func~
ţie de salinitate şi aria lor de răspîndire.
Astfel, forma Corophium volutator, dominantă în Razelmul mare în
perioada precedentă, se întîlneşte sporadic, în 1964-1968, însă devine
specie dominantă în estul Goloviţei şi nordul unităţii Sinoe.
Grupa dominantă în Razelmul mare şi zona centrală a Goloviţei
rămîn Moluştele, reprezentate în special prin Adacnide. In general, în
aceste biocenoze se înregistrează de asemenea o creştere a densităţii
populaţiilor de larve de Chironomide şi viermi Tubificizi, care devin
grupe dominante în zonele bogate în nămol organic.
Larvele de Chironimide şi viermii Tubificizi sînt invariabil grupele net dominante în Babadag şi sînt bine dezvoltate în zona de vest
a Golovi ţei.
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Viermii Nereizi, care, în prima perioadă intră şi în componenţa
biocenozelor clin Razelm, se dezvoltă în biocenozele din estul Goloviţei şi sint grupa dominantă în Sinoe.
Ca şi pentru plancton, cea mai mare biomasă se înregistrează în
Babadag, în care mediile anuale variază în jurul a 200 kg/ha, şi cea
mai redusă în Sinoe, în care nu depăşeşte 50 kg/ha. 1n Razelm şi Golovi ţa mediile anuale variază între 100 şi 200 kg/ha.
Biocenozele de pe vegetaţia macrofită sînt bine reprezentate, alcătuind un al doilea etaj al faunei de fund. Ţinînd seama de acestea.
ca şi de clementele din infaună - în deosebi Myside şi Cumacee
care nu sint captate în probele noastre cantitative, se pot aprecia ca
mult mai mari ,·alorile biomasei bentonice.
Fauna itiologică, alcătuită dintr-un amestec de specii dulcicole
(~l) şi marine (22), este caracterizată printr-un număr redus de specii
locale, majoritatea pătrunzînd temporar fie din Dunăre, în căutarea
hranei. fie din mare, pentru reproducere sau hrană.
In amestecul de specii industriale ponderea o au crapul, şalăul,
plătica şi babusca, toate iubitoare de apă slab salmastră.
lntrucît pentru crap nu există locuri de reproducere, popularea
cu această specie este asigurată din producţia bazinului dunărean, fiind
dependentă de mărimea generaţiilor anuale de pui de crap produşi în
păşunile inundabile ; ca urmare, populaţia de crap, în general redusă, se
răreşte periodic excesiv.
Deşi majoritatea speciilor sint bentofage, bentosul este insuficient
valorificat, chiar în anii cu densităţi mai mari ale populaţiei piscicole,
de asemenea fauna piscicolă valorifică foarte slab planctonul şi vegetaţia macrofită.

1n prezent, cercetările noastre sînt orientate către stabilirea, prin
a unui amestec de specii capabil să valorifice superior
baza de hrană.

experimentări,

LA SJTUATIO:'ll HYDROBIOLOGIQUE DU COMPLEXE RAZELM-SINOE DANS
L"INTERV ALLE 1964-1968
R~sum~

L'article presente la situation hydrobiologique du complexe dans une periode
de diminution de la salinite de l'eau causee par l'augmentation du debit d'eau
provenant du Danube ..
On observe un developpement general du plancton et du benthos, Ies valeurs
Ies plus grandes etant atteintes dans l'unite de Babadag, qui jouit de la moins
variable concentration en sel et Ies plus basse!', dans l'unite Sinoe, ou la variation
de la salinite est maximale.
Quoique Ies composantes de ces deux biogeneses se mentenaient, leurs a1re
de diffusion est variable et on peut enregistrer une augmentation de Ieur biomasse.
Parce que la densite des populations de la carpe, de la sandre et de la
breme est reduite, la production biologique du complexe est maigrement valorisee.
11 Y a de grandes Quantites de plancton, benthos et vegetation macrophyte qui ne
sont pas consommees.
On continue Ies recherches dans le but de trouver les moyens d'accroître le
nombre d'especes de poissons dans ce complexe, en vue de pouvoir valoriser davantage ses reserves trophiques.

STUDIUL FITOPLANCTONULUI DUNAREAN
LUCIAN GAVRILA şi CECILIA GAVRILA
înscrisă

în Programul Biologic Internaţional (P.B.I.) cercetarea
apelor dulci face obiectivul secţiei 74. coordonată de Vitorio Tonolli de la Institutul Italian de Hidrobiologie.
Unul din aspectele cele mai importante ale studiului bazinelor acvatice este cel al producţiei primare - studiul componenţei verigii primare a lanţului trofic în vederea evaluării productivităţii biologice a
apelor.
Cunoaşterea variaţiilor sezoniere ale fitoplantconului prezintă o
mare importanţă pentru valorificarea raţională piscicolă a unui bazin
(C. Moruzi, Gh. Vasiliu, 1956) ca şi pentru urmărirea factorilor ce deter-

productivităţii

mină această variaţie cantitativă şi calitativă.

Studiul fitoplanctonului apare cu atît mai important cu cît fitoplanctonul este grupa cea mai importantă din ansamblul florei algale,
pentru circuitul materiei organice de la producţia primară la producţia
finală.

In ceea ce priveşte studiul fitoplanctonului dunărean, primele date
le deţinem de la Schaarschmidt (1879, 1881). Ulterior, mai ales după
1907, odată cu apariţia lucrării lui Em. C. Teodorescu „Materiaux pour la
flore algollogique de la Roumanie", studiul fitoplanctonului dunărean ia
amploare, studiindu-se flora algologică din şenal, bălţi, Delta Dunării şi
în ultimul timp cea a afluenţilor Dunării (Cerna, Olt, Jiu, Argeş,
Călmăţui).

odată

al

Un aspect mai coordonat capătă studiul fitoplanctonului dunărean
cu înfiinţarea Colectivului internaţional pentru studiul limnologie

Dunării.

Pînă în 1956, cercetările algologice efectuate în bazinul Dunării au
avut ca obiect atît fitoplanctonul dt şi flora perifitică şi bentală, ulterior
acordîndu--se o atenţie dosebită fitoplanctonului care reprezintă grupa
ecologică cea mai importantă.
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De asemenea, primele lucrări de floră algologică din bazinul dună
rean poartă un caracter pur sistematic, de inventariere a formelor fitoplanctonice sau perifitice pentru ca în cercetările din ultimul timp să
se acorde o atenţie deosebită studiului din punct de vedere hidrobiologic al algelor, urmărindu-se şi variaţia cantitativă a elementelor fitoplanctonice raportată la variaţia factorilor ecologici. In ultimul timp se
încearcă să se aprecieze aportul pe care îl aduce fitoplanctonul la producţia primară a bazinelor acvatice.
Se studiază de asemenea influenţarea reciprocă a şenalului Dunării şi a apelor bălţilor în ceea ce priveşte aspectul calitativ şi cantitativ al fitoplanctonului, rolul apelor mari şi al celor mici în determinarea unei anumite configuraţii pe care o prezintă biocenezele din
bălţi (N. Botnariuc, S. Beldescu, O. Boldor, 1961, 1962, E. PrunescuArion, L. Elian, M. Baltac, 1965) evidenţiindu-se faptul că inundaţiile şi
apele scăzute reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori de care
depinde evoluţia biocenozelor din zona inundabilă a Dunării. Cităm în
acest sens din „Monografia complexului de bălţi Crapina-Jijila': de
N. Botnariuc şi S. Beldescu.
„ln 1956 apele au pătruns în zona inundabilă complet nefiltrate,
iar nivelul lor ridicat s-a menţinut timp 'îndelungat. Aceasta a dus la o
asemenea scădere a transparenţei incit în acel an nu s-a putut dezvolta
în tot cuprinsul complexului Crapina-Jijila nici un fel de vegetaţie
submersă iar dintre plantele emerse, dezvoltarea stufului a fost puternic
inhibată. Lipsa completă a vegetaţiei submerse a avut numeroase şi
importante consecinţe în viaţa intregului complex : lipsa faunei fitofile,
abundenţa mare a fito şi zooplanctonului, o mare bogăţie de microbentos şi de moluşte, deci schimbarea întregii baze trofice a apelor din
complex.
Toate aceste fenomene nu au mai avut loc în anul următor 1957,
cind apele au crescut aproape la fel de mult ca în anul 1956 dar acest
lucru s-a produs mai tîrziu, cînd atît vegetaţia submersă cit şi cea
emersă erau bine dezvoltate".
Lucrările privitoare la fitoplanctonul dunărean au evidenţiat legă
turile ce există între dezvoltarea fitoplanctonului şi condiţiile fizicochimice ale apei, suct"esiunea după anotimp a diferitelor grupe de alge
ce constituie verigi importante în lanţul trofic, precum şi influenţa
scurgerilor din bălţi asupra componentei calitative şi cantitative a
fitoplanctonului Dunării. (C. Moruzi, Gh. Vasiliu, M. Stroe-Iancu. M.
Oltean).
ln lucrări mai noi (M. Oltean, V. Popescu) s-a studiat şi natura
formelor de alge, stabilindu-se că, mai ales pentru diatomee. se constată
un amestec de specii euplanctonice, thycoplanctonice şi accidentale ceea
ce indică influenţa apelor luncii inundabile şi a celor deltaice asupra
Dunării.
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Variaţia cantitativă

a fitoplanctonului

dunărean

In şenalul Dunării, în anii cu ape mari, fitoplanctonul are două
perioade mari de dezvoltare şi o perioadă de minimă dezvoltare. Se
semnalează un maximum de dezvoltare \'ara (august) cînd se înregistrează 259 891 OOO ex/m 3 (V. Popescu, 1963) şi un maximum de toamnă
(octombrie) cînd se înregistreaz[t 252 160 OOO ex:m:i, la ape mici (V. Popescu, 1963). Minimum dezvoltării corespunde începutului verii - luna
iunie, în perioada apelor man. (V. Popescu, rnG:~).
Acest fapt pare a veni în contradicţie cu datele referitoare la dezvoltarea maximă a fitoplanctonului la viituri, în bălţi.
Desigur contradicţia apare la o privire supcrficialJ, dar la o analiză atentă se constată că există difrrcnţe remarcabile între ecosistemul
bălţii şi cel al şenalului Dunării ; în şenal dezvoltarea fitoplanctonului
nu este în legătură cu dezvoltarea vcgetaţÎL'i de macrofile spre deosebire de baltă unde la ape mari din perioada viiturilor nu se dezvoltă
macrofitele, microfitele înregistrînd cca mai mare dcz,·oltarc pc cînd
la ape mici macrofitele au dezvoltare intensă în detrimentul fitoplanctonului.
Apoi, apa rîului, în continuă scurgere. fiind ~i foarte adîncă, determină o repartiţie spaţială laxă a clenwntelor fitoplanctonice, făcînd
să se înregistreze astfel valori mici în perioada apelor mari.
ln anii cu cele mai scăzute ape (1959) se înregistrează o variaţie a
cantităţii fitoplanctonului de la 15 992 OOO exlm 1 la 587 400 00 ex/m 1 .
La sfîrşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie odată r.u
scurgerea apelor din ghiolurile deltei prin diferite canale, în apa şena
lului, fitoplanctonul creşte treptat, începînd de la intrarea sa in deltă
<le la 160 704 OOO ex/m 1 la Ceatalul Sf. Gheorghe, la 179 316 OOO ex/m:1
la Maliuc şi la 587 400 OOO ex/m:l la Sulina (V. Popescu, 1963).
Lunca inundabilă are mare influenţă asupra componenţei cantitative a fitoplanctonului dunărean deoarece deversează odată cu apele
sale o floră fitoplanctonică extrem de bogată. Edificatoare sînt rezultatele obţinute de Ec. Popescu în studiul comparativ, cantitativ al fitoplanctonului. Astfel la km 957 găseşte 19 680 000-181 167 OOO ex/m 3
pe cînd la km 697 în aceeaşi perioadă numărul total al elementelor
iitoplanctonice a fost de 273 OOO 000-289 OOO OOO ex/m3 (E. PrunescuArion, L. Elian, M. Baltac, 1965).
Acelaşi lucru s-a evidenţiat cercetîndu-se raporturile dintre şenal
~i balta Nedeia. ln luna iulie 1962, cînd apele bălţii se scurgeau în
Dunăre cu intensitate, în amonte de vărsarea gîrlei Nedeia, diatomeele, grupă dominantă a fitoplanctonului din şenal, cloroficeele şi cianoficeele s-au găsit în număr mult mai mic decît în aval. In amonte,
numărul diatomeelor era de 212 860 OOO ex/m3 pe cînd în aval de peste
1 OOO OOO OOO ex/m3.
Clorif iceele în amonte reprezentau 42 520 OOO ex/m3 iar în aval
19 900 OOO ex/m 3. Cianoficeele 54 920 OOO ex/m3 în amonte iar in aval
13 -

c. 1096
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320 850 OOO ex/m3. Singura excepţie o constituie conjugatele, care în
amonte reprezintă 2 900 OOO ex/m 3 iar în aval 2 300 OOO ex/m3 cu toate
că în baltă ating valori de 73 500 OOO ex/m 3.
In lunile iulie-august, datorită lipsei deversărilor din Dunăre, numărul elementel~r fitoplanctonice este cu mult mai mic decit în luna
iunie, cînd atît fiecare grup în parte cit şi fitoplanctonul total este mai
mult decît dublu faţă de august-octombrie (Gh. Brezeanu, V. Popescu-Marinescu, 1965).
Din aceste date reiese o anumită neconcordanţă în ceea ce priveşte
stabilirea perioadelor de maximă şi minimă dezvoltare a fitoplanctonului. Astfel, V. Popescu (1963) găseşte un maxim de vară (august) şi altul
de toamnă (octombrie) şi un minim la începutul verii (iunie) pe cînd
Gh. Brczcanu (1965) găseşte un maxim în iunie şi un minim în iulieaugust. Desigur aceste neconcordanţe ţin de specificul zonei cercetate.
timpul de cercetare, staţiunea din care s-au colectat probele, caracteristicile fizico-chimice ale apelor, diferite de la un sector la altul, relaţiile
ecosistemului din şenal cu cel al bălţilor adiacente.
Cercetările pri\'ind influenta reciprocă a şenalului şi bălţilor au
fost intreprinse tot în zona bălţii Nedeia (Gh. Brezeanu, 1967).
Fitoplanctonul din balta Nedeia înregistrează valori de 1 441 950
ex/I. pe cînd în Dunăre, înainte de vărsarea gîrlei Nedeia este de ordinul
a 31 ;3 200 ex/I.
In aval, după ,·ărsarea apelor bălţii este de 1 523 750 ex/I.
In ceea ce priveşte \'ariaţia spaţială a fitoplanctonului din şenal
se constată că la maluri, datorită curentului mai slab al apei, se înregistrează, cu mici excepţii, un număr mai mare de elemente fitoplanctonice. Pe verticală apare o slabă stratificare în funcţie de variaţia vitezei curentului apei (V. Popescu, 1963).
Astfel. la -5 m, în septembrie HJ58, se înregistrează 122 100 OOO
ex/m: 1 pe la --10 m„ 141 OOO OOO ex/m 3• In octombrie 1958 se înregistrează, la -5 m„ 229 OOO ex/m 3 iar la -10 m„ 220 805 OOO ex/m 3•

Asp<'ctul calitativ al fitoplanctonului dunărean
cu factorii de mediu.

şi relaţiile

sale

Studiul 'zonei inundabile a Dunării (din apropierea Calafatului
pma la \"<i"sare Dunărea este însoţită de vasta zonă inundabilă alcă
tuită clin bălţile permanente din luncă şi deltă şi din terenuri inundabile ocupate cu apă numai o parte a anului) inaugurat de Gr. Antipa,
continuat de N. Botnariuc, Th. Buşniţă, A. Popescu-Gorj etc. a arătat
că între Dunăre şi zona inundabilă există relaţii complexe care se manifestă în numeroase direcţii : hidrologic, morfogenetic, biologic.
ln ceea ce priveşte fitoplanctonul, cercetările de hidrobiologie şi ecologie au stabilit că intre factorii care determină marea productivitate a
unei bălţi sint în primul rind cei de ordin general, ai relaţiilor baltă
Dunăre ; interdependenţa regimului hidrologic al bălţii şi Dunării cu
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implicaţii

asupra chimismului apelor şi faciesurile bentale (N. Botnariuc, O. Boldor, R. Stănescu).
Mineralizarea totală sau aproape totală a substanţelor organice
<lin apă şi faciesurile bentale asigură circuitul continuu al elementelor
care determină dezvoltarea primei verigi a producţiei primare şi în
funcţie de aceasta şi a celorlalte verigi. Se constată, în ceea ce priveşte
faciesurile bentale, că faciesul mîlos este cel mai bogat în elemente
nutritive cu valoare ridicată. Regiunile acoperite cu detritus vegetal au
puţine elemente nutritive uşor mobilizabile (V. Enăceanu, 1953).
In afara factorilor de ordin general care determină o anumită configuraţie a fitoplanctonului s-au studiat şi factorii specifici bălţii, adîncimea şi transparenţa ap€i.
N. Botnariuc şi colaboratorii, studiind aceşti factori, constată că
dezvoltarea macrofitelor şi fitoplanctonului în complexul Crapina-Jijila
ca prime verigi ale producţiei primare depinde în mare măsură pe lingă
alte condiţii şi oscilaţiile nivelului şi transparenţei apei : dezvoltarea
macrofitelor este în detrimentul fitoplanctonului şi invers : în ape mici,
transparente, dezvoltarea macrofitelor este maximă spre deosebire de
apele mari, cu transparenţă mică, cu suspensii ce împiedică pătrunde
rea luminii pînă la plantele submerse, deranjînd procesul de fotosinteză şi unde dezvoltarea macrofitelor este redusă pe cînd a fitoplanctonului maximă.
De asemenea deficitul de oxigen şi lipsa de lumină şi căldură împiedică în cazul dezvoltării masive a macrofitelor, dezvoltarea fitoplanctonului şi ca urmare întrerupe întregul lanţ de dezvoltare a faunei
nutritive de nevertebrate. Din cauza temperaturilor scăzute procesele
de descompunere se desfăşoară în timp îndelungat (Ec. Popescu, 1953).
Viiturile Dunării au o influenţă remarcabilă asupra biologici fitoplanctonului bălţilor din lunca inundabilă.
In perioada viiturilor, algele sînt mai bine reprezentate în bălţi
decit în Dunăre căci un număr mare dintre elementele fitoplanctonice,
printre care diatomeele în special, este transportat în baltă odată cu
pătrunderea apelor din Dunăre în bălţi.
La ape mici (iulie-octombrie) procesul se desfăşoară invers. Scurge~
rile din baltă furnizează apelor Dunării un număr mare de cianoficee
şi cloroficee. Odată cu scăderea apelor componenţa specifică a fitoplanctonului se schimbă prin apariţia sau dispariţia unor specii. (El. PrunescuArion, L. Elian, M. Baltac, 1965).
În lucrările sale consacrate îndeosebi diatomeelor, M. Oltean arată
că se deosebesc mai multe categorii biologice de alge ca o consecinţă a
amestecului speciilor caracteristice diferitelor biotopuri : lacurile, băl
ţile şi Dunărea propriu-zisă. Se deosebesc astfel forme caracteristice
fluviului : Euglena viridis, Scenedesmus quadricauda, Ankistrodesmus.
sp., Actinastrum sp., Fragilaria, Cymbella, Aphanizomenon flos-aquae,
Oscillatoria planctonica şi forme caracteristice bălţii : Euglena oxyuris,
Pediastrum chlathratum, P. tetras, Cymatopleura solea, Navicula sp.,
Synedra sp., Gyrosigma sp., Amphora sp., Melosira varians, Anabaena
sp., Microcystis aeruginosa.
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Din punct de vedere al structurii calitative se constată ca m
diatomeele sînt dominante în toate perioadele anului, pe cînd
ele sint dominante doar în perioada viiturilor, în restul timpului predominînd cloroficeele şi cianoficeele.
Diatomeele determină adesea cazuri tipice de „înflorire a apelor"
aşa cum au fost observate de M. Oltean şi E. Cristea la 20 octombrie
1959, în apele şenalului Dunării, în aval de Brăila (km. 167) şi la Reni
(mila G7). Inflorirea se datoreşte dez,·oltării masive a speciilor Asterionclla şi Fragilaria crotonensis precum şi a speciei Nitschia actinastroides. Valorile cantitative ale diatomeelur ating în aceste perioade de înflorire \'aiori ele ordinul a 3 446 OOO OOO ex/m:1 şi chiar de 4 121 OOO OOO
ex/m: 1 prc<lominînd în componenţa titoplanctonului în proporţie de
9n,600,'o şi 99,000 0 (M. Oltean şi El. Cristea, 1960).
Primă\'ara, fizionomia fitoplanctonului este dominată de prezenţa
cloroficeelor care înlocuiesc diatomeele. Vara, datorită temperaturilor
ridicate şi cantităţii suficiente de O! soh-it domină protococcalele, flagelatl'le şi dinoflagelatele. Se schimbă şi componenţa specifică a cianoficeelor (Gloeotrichia natans este înlocuită de Aphanizomenon flos-aquae)
scade numărul speciilor pseudoplanctonice din grupa algelor conjugate
(Ec. Popescu, St. Drăgăşanu, 19G6). V. Enăceanu (1953) a încercat să estimeze şi raportul dintre fitoplancton şi zooplancton. Din această încercare
se pot trage următoarele concluzii : în aprilie predomină fitoplanctonul
în procente de 94,20/0, pe cind zooplanctonul este reprezentat în proporţie de 5,8 11„o. Raportul P : Z = 16 : 1. In iunie-iulie zooplanctonul ia o
mare dezvoltare. Raportul P: Z = 1 : 3 respectiv 75,70/0 zooplancton şi
24,:30/o fitoplancton. Deşi fitoplanctonul domină numeric zooplanctonul
înregistrînd valori neînsemnate în comparaţie cu fitoplanctonul, nu întotdeauna fitoplanctonul înregistrează şi masa cea mai mare. &. Popescu
(1960) arată următoarea situaţie la Orşova: în timp ce fitoplanctonul la
mijloc şi suprafaţă atinge în septembrie valoarea de 63 637 OOO ex/m:i zooplanctonul realizează în acelea-;;i condiţii doar 140 270 ex/m 3 ; biomasa
planctonică
însă
reprezintă
185 mg/m 3 pentru
fitoplancton şi
3
2 191,31 mg/m pentru zooplancton.
In asociaţia fitoplanctonului din deltă predomină diatomeele ; cianoficeele şi mai ales cloroficeele sînt mult mai slab reprezentate - doar
în Razelm observîndu-se uneori înfloriri de cianoficee datorită dezvoltă
rii în masă a speciilor Aphanizomenon flos-aquae şi Microcystis aeruginosa (R. Teodorescu-Leonte, L. Popescu, T. Stoina, 1966).
Fitoplanctonul dunărean cuprinde 605 unităţi sistematice dintre
care : 290 diatomee, 131 cloroficee, 75 cianoficee, 52 conjugate, 13 heteroconte, 9 dinoflagelate şi 4 caracee. Di!1tre acestea 269 u.s. se află în
şenal (202 diatomee, 43 cloroficee, 15 cianoficee), 224 u.s. în bălţi (100
diatomee, 52 cloroficee, 34 cianoficee), 372 u.s. în deltă (146 diatomee,
95 cloroficee, 47 cianoficee). Numărul de forme variază în sensul creş
terii din amonte spre aval ca o consecinţă a aportului bălţilor (M. Oltean,
Ec. Popescu, 1960 ; V. Enăceanu, 1964 ; V. Popescu, 1963).
Diatomeele predomină în şenal prin naviculacee, centrice şi fragilaricee. Cele mai frecvente specii sînt : Melosira granulata, M. granuDunăre
in bălţi

228

lata var. angustissima, Cyclotella sp., Stephanodiscus sp., Asterionella
formosa, Fragilaria crotonensis, Diatoma sp., Synedra sp., Ninzschia
actinastroides, Navicula radiosa, Cymatopleurc~ solea (M. Oltean, 1960).
Cloroficeele sînt reprezentate în special de genurile : Pediastrum,
Scenedesmus, Actinastrum hantzschii şi Ankistrodesmus falcatus.
Cianoficeele, de cele mai multe ori de natură alohtonă sînt reprezentate frecvent de genurile Aphanizomenon flos-aquae şi Anabaena
spiroides.
M. Oltean (1960) deosebeşte şi unele categorii ecologice de diatomee. Astfel, deosebeşte : specii euplanctonice fluviatile : (Melosira granulata var. angustissima, Cyclotella meneghiniana, C. Ki.itzingina, Stephanodiscus hantzschii, Fragilaria crotonensis, Asterionella formosa, Nitzschia actinastroides) specii euplanctonice lacustre ce apar în Dunăre în
urma scurgerilor din bălţi (Tabellaria fenestrata, Synedra acus, var.
radians, S. acus var. angustissima, Diatoma elongaturn, Cymatopleura
solea, Surirella robusta var. splendida etc.) specii pseudoplanctonice
aparţinînd microfitobentosului sau perifitonului care în anumite condiţii devin planctonice : (Diatoma
vulgare, Synedra ulna, S. acus,
Nitzschia sigmoidea, N. vermicularis) şi specii pur accidentale.
Cel mai important factor al repartiţiei diatomeelor în Dunăre este
turbiditatea care prin cantitatea de suspensii purtată de apele fluviului,
determină condiţii bine suportabile numai de către diatomee, condiţii
ce se referă mai ales la cantitatea de lumină care poate pătrunde în
profunzimea apei : se înregistrează variaţii cantitative pe profil vertical, transversal şi în lungul fluviului. Cantitatea de fitoplancton variază
astfel de la ordinul zecilor de mii la ordinul miliardelor care în cazul
„înfloririi apei" pot fi 4 128 OOO OOO ex/cm 1 (M. Oltean şi E. Cristea.
1960) sau 35 500 OOO OOO ex/m 3 (Th. Buştinţă, V. Enăceanu, Gh. Brezeanu, 1961).
În bălţile luncii inundabile apare un fitoplancton cu totul deosebit de cel din şenal. Regimul hidrologic al bălţilor este deosebit, prezentînd oscilaţii de nivel cu scăderea pînă aproape la secarea completă,
creîndu-se condiţii pentru o bună mineralizare a fundului apei ce contribuie la o mai bună dezvoltare a fitoplanctonului. în balta Greaca,
M. Dumitriu (1934), A. Nicolau, A. Cristian, A. Popovici (1960), C. Moruzi, V. Diaconescu (1960), C. Moruzi (1963) notează predominarea cianoficeelor cu excepţia perioadei octombrie-aprilie cînd predomină diatomeele, în ianuarie 195.5 producîndu-se chiar o „înflorire" cu Asterionella.
în unele bălţi, cianoficeele produc „înflorirea" apei (balta Iormanc,
1945 - V. Enăceanu, 1947) pe cînd în altele (balta Ciamurlia, 1945) fitoplanctonul este dominat de genul Peridinium (V. Enăceanu, 1947) pentru ca abia în noiembrie să se constate o dezvoltare abundentă a cianoficeelor.
In concluzie, fitoplanctonul bălţilor este dominat de cianoficee (A.
Popescu-Gorj, E. Costea, 1956 ; V. Enăceanu, 1964 ; C. S. Antonescu, 1952).
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In complexele de ghioluri şi canale din deltă se dezvoltă un fitoplancton mai bogat în şenal (V. Popescu, 1963; M. Oltean; E. Cristea,
1960). Afluenţii Dunării româneşti prezintă valori cantitative neglijabile faţă de acelea din şenalul Dunării în ceea ce priveşte fitoplanctonul. Calitativ însă se înregistrează asemănări între fitoplanctonul Dunării
şi cel al afluenţilor săi (E. Prunescu-Arion, Th. Buşniţă, V. Enăceanu,
1961 ; Gh. Brezeanu, 1961, V. Grimalsky, 1960).
In „avandeltă" - zona de amestec a apelor dulci ale fluviului
cu cele saline ale mării - se înregistrează o stratificare a apelor (V.
Enăceanu, 1955) ce determină o stratificare corespunzătoare a fitoplanctonului. Aici apar specii dulcicole steno-haline (Asterionella gracillima,
Diatoma elongatum, Pediastrum duplex), specii dulcicole eurihaline (Melosira italica crenulata, Campylodiscus noricus), specii salmastre eurihaline în apele mezohaline (Campylodiscus echeneis, C. costatus), specii
salmastre stenohaline, caracteristice apelor polihaline salmastre sau curat marine (Rhizosolenia calcar-avis, Campylodiscus ralfsii, Amphora
arenicola, Surirella gemma etc.).
Cantitativ fitoplanctonul din avandeltă prezintă o dezvoltare masivă,
mai ales pe seama fitoplanctonului marin care depăşeşte cu mult pe cel
al apelor transportate de Dunăre. Astfel, după datele lui M. Băcescu
şi colab., în aprilie 1960, la adîncimea de -10 m în avandeltă s-au
găsit 800 OOO ex/m 3 pentru formele dulcicole şi 3 390 OOO OOO ex/m:l
pentru formele marine.
In aYandeltă se creează condiţiile dezvoltării unui fitoplancton mult
mai bogat chiar decît în zonele de larg, fitoplanctonul acestei zone neconstituind o asociaţie omogenă ci o tanatocenoză plutitoare, eterogenă
şi neviabilă (M. Oltean, 1967).
Lista algelor pe care o dă M. Oltean în lucrarea monografică „LIMNOLOG IA SECTORULUI ROMÂNESC AL DUNARII·'. 1967, trebuie
completată cu următoarele unităţi sistematice de alge descrise pînă acum
în fitoplanctonul Dunării româneşti :
CYANOPHYCEAE
Anabaena flos-aquae var. intermedia f. spiroides ; A. spiroides f.
minima ; A . contorta ; A. contorta ; A. felisii ; A. levanderi ; A. Scheremetievi f. macrosporoides ; A. Scheremetievi f. ovalispora ; A. Scheremetie\'i f. ovospora ; A. Schemaremetievi f. rotundospora ; Aphanizomenon flos-aquae f. Klebahnii; Coelosphaerium dubium: C. naegelianum ;
Chroococcus minutus ; Dactylococcopsis acicularis ; D. rhaphidiodes f.
pannonica ; Gloeocapsa minor ; Gomphosphaeria aponina var. delicatula :
Lyngbya epiphytica; L. martesiana var. calcarea; Nodularia spumigena;
Oscillatoria chalybea ; O. granulata ; O. irrigua ; O. nitida ; O. ornata ;
O. profunda; Phormidium ambiguum var. major; Ph. retzii; Ph. tenue:
Spirulina subtilissima; Symploca muscorum ; Woronchia naegeliana;
Chroococcus turgidus ; Oscillatoria limosa f. dispersogranulata ; O. mougeotii ; Microcystis aeruginosa f. flos-aquae.
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CHLOROPHYCEAE
Chlamydomonas globosa-; Oocystis borgei ; Ankistrodesmus longissimus ; Gonium sociale ; Pleodorina californica ; Actinastrum hantzschii var. fluviatile; Ankistrodesmus falcatus var. duplex ; Gloeotenium
loitlesbergerianum ; Kirchneriella obesa; Pediastrum duplex var. genuinum ; Scenedesmus alternans var. platydiscus, Se. aristatus var major ; Se. bicaudatus, ; Se. intermedius var. acaudatus ; Se. ecornis ; Se.
producto-ca,pitatus ; Tetraedron muticum ; Ulothrix tenerrima : Bulbochaetae manile var, robusta; B. setigera ; Oedogonium mitratum, O.
oblongum : O. silvaticum.
CONJUGATAE
Desmidium schwartzii ; Pleurotaenium minutum var. latum ; Euastrum elegans ; Hyalotheca dissilens ; Gonatozygon brebissoni ; Cosmari um circulare var. minor; Muogeotia gelationosa ; M. laetcvirens ;
Zygnema sp.
EUGLENOPHYTA
Euglena limnophila, E. pisciformis ; Phacus longicauda var. major;
Phacus longicauda var. maliuci ; Trachclomonas verrucosa ; T. urceolata;
T. ensifera ; T. hispida var. coronata ; Strombomonas fluviatilis ; S.
gibberosa; Vacuolaria virescens.
DINOFLAGELLATAE
Peridinium quadriens ; P. dnctum ; P. bipes ; P. umbonatum ; Glenodinium gymnodinium ; G. p~'grnaeum ; Hypnodinium
sphaerium ;
Peridinium palustre.
DIATOMEAE
Navicula limosa ; N. oblonga var. subcapitata ; N. reinhardtii ;
Neidium iridis ; N. iridis var. ampliata ; Nitzschia circumsuta ; N. clcnticula ; N. scalaris ; N. stagnorum ; N. acuminata ; Pinularia gentilis ; Pinnularia. gibba ; Cymbella cistula var. maculata ; C. lata ; C. deltaica ;
Gomponema acuminatum var. trigonocephala; G. longiceps ; Epithemia
muelleri ; Eunotia arcus ; E. gracilis ; E. formica ; E. parallela ; E. pecLinalis var. minor f. impressa; E. praerupta; Fragilaria lapponica; F. construens ; Tabelaria flocullosa ; Synedra acus var. radians ; Synedra ulna
var. amphirhynchus ; S. actinastroides ; Gyrosigma macrum ; Gyrosigma
distortum var, parkeri ; G. peisonis ; Cocconeis pediculus var. euglypta ;
C. placentula var. klinoraphis ; Anomoeneis sphaerophora var. sculpta ;
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Achnanthes minutissima var, cryptocephala; Caloneis silicula var.
gibberula ; Surirella striatula ; Hantzschia amphioxys var. vivax ; Mastogloia smithii var. lacustris; Campylodiscus clypeus; Diatoma vulgare
var. brevis.
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L'ETUDE DU PHYTOPLANCTON DANUBIEN

Re sume
La recherche du phytoplancton - un des maillons essentiels de la chaîne
trophique d'un ecosysteme lacustre - constitue un objectif important inscrit dans
le Programme Biologique International (P.B.1.), dans le but d'apprecier la productivite biologique des eaux.
L'observation des variations du phytoplancton, en temps et espace, presente
une importance particuliere pour la valorisation raisonnable piscicole d'un bassin.
Cette etude est fondee tant sur la consultation de toute ouvrage d'algologie et hydrobiologie concernant le secteur roumain du Danube, que sur des
donnees des recherches entreprises personnellement par Ies auteurs. Elle nous
donne un aspect d'ensemble sur le phytoplancton danubien investigu0 jusqu'a
prcsent.

CERCETARI PRIVIND BIOLOGIA ALGELOR DIN COMPLEXUL
CRAPINA-JIJILA
L. G:\ VRILA.

Studiul zonei inundabile a Dunurii a arălat că între DunJ.re şi
inundabilă sînt rC'la\ii complexe care se manifestă în clircctic
hidrologică, morfologică, biologică etc.
Productivitatea unei bălţi ca şi întreaga biologic a organismelor
din ecosistemul lacustru sînt determinate în primul rind de factori de
ordin general, aceia ai relaţiilor fluviu-baltă.
Pentru zona inundabilă a Dună1·ii acesta este factorul ck mediu
cel mai important care influenţează biologia, chimismul apelor şi faciPsurile bentale. Şi factorii specifici bălţii cum ar fi adîncimea şi transparenţa apei exercită o influenţă importantă asupra configuraţiei bi:icenozelor algale. Repartiţia în masa apei a algelor este determinată
atît de proprietăţile fizico-chimice ale apei. cît şi de adaptările algelor
la mediul acvatic.
Variaţia fitoplanctonului urmează adesea variaţia ele nivel a apei.
Oscilaţiile de nivel, determinînd variaţii în transparenţa apei, favorizează sau nu dezvoltarea fitoplanctonului şi a macrofitelor principalele verigi ale producţiei primare din lanţul trofic al bălţii.
Apele mari, din perioada viiturilor, avînd o transparenţă mai mica.
favorizează dezvoltarea fitoplanctonului în detrimentul macrofitelor la
care fotosinteza este stînjenită (N. Botnariuc, Şt. Beldescu, O. Boldor
- 1964).
Factorii climatici intervin şi ei în variaţia elementelor fitoplanctonice direct sau indirect. Vînturile, antrenînd mase de apă sub formă
de valuri, determină un amestec al formelor de adîncime şi de suprafaţă, uniformizînd fitoplanctonul atît numeric cît şi calitativ. Temperatura, influenţînd chimismul apei, procesul de mineralizare şi de
descompunere, imprimă o anumită configuraţie structurii fitoplanctonului.
zona
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CYANOPHYCEAE

Chimi smul apei , pH-ul, min erali zarea mai mult sau mai puţin
a ub tanţ e lor organice din apă determină o anumită configuraţie a fi loplanctonului bălţii. Unele alge ca Melo ira granulata,
p refe ră pH neutru
p re acid p cînd cianoficeelc se dezvoltă mai ales
Yn ondiţii de pH alcalin, cloroficeele avînd limite mari de suportabilitate a pH-ului .
Factorii ecologici, faciesurile bentale, asociaţiile de macrofi te, evolu ţia în general a
cosistemului lacustru determină o variaţie sezonieră
a fitoplan cto n ului.
El ment le fitoplanctonului se caracterizează p rintr-o mare p utere
de asimilaţi e ş i înmulţire cu toate că biomasa lor este mică. In să capacitatea lor a imilatoare sle influ e nţată de factori ecologici, de preze~ţa macrofitelor dintr
fa ctori biotici şi de lumină dintre factorii
abiotici. In cazul algelor Microcystis flosaquae , Microcystis p ulverea
forma incerta în staţiile cu apă adîncă şi cu puţine macrofite se ajunge
la un număr mai mare de celule la litru , faţă de staţiile cu apă mică ,
invadate de macrofite.
I n staţiile cu ape tulburi şi adînci se dezvoltă mai bine cianoficeele
~i <liatomeele.
p ronunţată
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Studiul asociaţiilor de macrofite ne a rată că acestea pot constitui
unul dintre factorii biologici cei mai importanţi ce d eter mină o an umită
configuraţie calitativă dar mai ales cantitativă a fito planctonului.
P roducţia primară reprezintă r ezultatul a c tivităţii vitale a plant elor. Ea are a specte diferite du p ă cum este bazată predomi nant pe
activitatea macrofitelor sau predominant pe cea a fitoplanctonului.
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Cînd este bazată predominant pe activitatea macrofitelor ea nu poate
fi utilizată decît într-o mică măsură de verigile intermediare ale lanţului trofic. Utilizînd substanţele nutritive din apă, macrofitelc le scot
din circuitul materiei mult timp, pînă la terminarea ciclului lor de
viaţă şi necrozare, lipsind astfel fitoplanctonul de posibilitatea de a
le utiliza. Dar cînd producţia primară se bazează mai ales pe activitatea fitoplanctonului ea are o valoare mult mai mare căci fitoplanctonul constituie hrana imediată a verigelor intermediare din ciclul
trofic, în special a zooplanctonului.
Dezvoltarea în masă a macrofitelor are implicaţii contradictorii :
cît timp sînt în vegetaţie macrofitele împiedică dezvoltarea fitoplanctonului ; dar odată cu terminarea ciclului vital. macrofitele prin descompunere eliberează o mare cantitate de substanţe nutritive care
determină dezvoltarea în masă a algelor. Faptul acesta este remarcat
mai ales pentru speciile Potamogeton pectinatus şi Trapa natans. Cît
timp aceste macrofite sînt în vegetaţie şi au o dezvoltare abundentă,
număruil de alge la litru este mic. de ordinul a 2-3 sute de mii de
celule la litru.
Dar spre sfîrşitul lui iulie, începutul lui august pajiştile subacvatice de Potamogeton pectinatus cad la fund, se descomp11n, eliberează substanţe nutritive determinînd o dezvoltare
abundentă
a
fitoplanctonului care ajunge la ordinul a 12 233 OOO celule la litru,
78 790 OOO celule/litru, 95 411 OOO celule/litru sau chiar la ordinul a
231 974 OOO celule/litru în cazurile tipice de „înflorire" a apei datorită
dezvoltării în masă a cianoficeelor reprezentate prin speciile genurilor
Anabaena, Merismopedia, Tetrapedia, Dactylococoopsis şi Pseudoholopedia (tabel 2, 3, 4, 5). Spre deosebire de staţiile unde vegetaţia subacvatică de Potamogeton pectinatus a intrat în descompunere, în staţiile cu macrofite aflate încă în plină perioadă de vegetaţie sau unde
macrofitele sînt formate din specii ce se descompun mai greu (Potamogeton crispus, Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum)
numărul de celule de alge la litru este de ordinul a 683.000 (tabela 1).
In septembrie, fără a se înregistra aceste maxime cantitative ale
fitoplanctonului, numărul de celule la litru se păstrează ridicat în
parte datorită prezenţei în continuare în masa apei a rezervelor nutri.Hve eliberate prin descompunerea maselor vegetale de Potamogeton
pectinatus (procesul ce are loc la sfîrşitul lui iulie, începuţul lui
august şi care este corelat cu explozia numerică a fitoplanctonului în
.243

această perioadă),

dar mai ales, intrării în descompunere a masei veget~le de Trapa natans. Maximele înregistrate în valoarea cantitativă a
fitoplanctonului în septembrie sînt de 1 290 OOO c/l şi 5 319 OOO celule/
litru şi sînt realizate tot pe seama dezvoltării în masă a cianoficeelor
reprezentate prin speciile genurilor Anabaena, Oscillatoria, Microcystis,
Dactylococcopsis, Aphanizomenon.
Mai concludente sînt \'alorile cantitative ale fitoplanctonului realizate în urma descompunerii vegetaţiei de Trapa, în octombrie, adică
atunci cînd acest proces de descompunere este terminat. Acum se înregistrează maxime de ordinul a 1 813 OOO celule/litru, 4 872 OOO celule/litru
şi 9 679 OOO celule/litru realizate pe seama cianoficeelor dar şi a diatomeelor şi cloroficeelor.
In comparaţie cu staţiile în care vegetaţia de Trapa a intrat în
descompunere, în staţiile în care vegetaţia de Trapa nu a intrat în
descompunere sau în staţiile lipsite de vegetaţie în descompunere,
valoarea cantitati\·ă a fitoplanctonului este mult mai mică, de ordinul
sutelor de mii.
Am remarcat că ..înflorirea" apel se realizează în condiţiile unor
ape mici (scăzute, secate), a unui fund milos şi în apropierea maselor
de vegetaţie de macrofite în descompunere. Apa are aspect siropos,
culoare verde albăstruie şi este considerată de către localnici, „apă
stricată". Într-adevăr, aglomerările de alge sînt evitate atît de peşti
cit şi de zooplancton. Cercetînd raportul fitoplancton-zooplancton se
constată că el este mai mic în staţiile cu un număr mediu de celule
de alge la litru dar foarte mare acolo unde se înregistrează valori
maxime ale numărului de celule de alge la litru ceea ce înseamnă că
zooplanctonul evită aglomerările algale. Uneori în aglomerări de ordinul
a 9 679 OOO celule/I., 78 790 OOO celule/litru nici nu se găseşte zooplancton,
dar la aglomerarea cea mai mare de 231 97 4 OOO celule/litru zooplanctonul
este reprezentat de 7500 indivizi la litru (zooplancton legat mai ales
de vegetaţia de macrofite - forme fitofile ca şi la aglomerarea fitoplanctoni-că de 95 411 OOO cil), pe cînd la valoarea fitoplanctonului de
343 500 celule/litru corespund 19 500 indivizi zooplanctonici sau la
4 872 OOO celule fitoplanctonice/litru corespund 46 OOO indivizi zooplanctonici/l (vezi tabela 1-14).
Toate aceste constatări ne îndreptăţesc să afirmăm că biologia
fitoplanctonului, valoarea sa cantitativă şi calitativă sînt determinate
atît de factori fizici, chimici cit şi de factori biologici între care rolul
de seamă îl joacă asociaţiile de macrofite.
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Tabela 1
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI DIN LUNA AUGUST 1968
Număr

Fillum

Elementul filoplanctonic

Oocystis gemminata
Actinastrum
schii

I OOO

11 OOO

Scenedesmus
natus

acumi-

c

Oedogonium
tum

undula-

4 OOO

2 OOO

flos-

flosaquae

Anabaena spiroides
Dactylococcopsis
cicularis

363 OOO

a-

Fragilaria intermedia
Navicula sp.
Coscinodiscus sp.
Cymbella prostrata
Gomphonema acuminatum var.
coronatum
Surirella robusta var.
splendida
Synedra ulna

Euglena spirogyra
Phacus longicauda

IGG OOO
62 OOO
75 OOO
51 OOO

Spirulina subtilissima

:r:
o..
o

Haport : Fitoplancton ,_n8 3000
Zooplancton
9 500

12 OOO

Anabaena contorta

<i:

Vegetaţia rară dispusă mai
ales spre marginile canalului
şi formată din Myriophyllum
sp.,
Potamogeton
crispus,
I 19 OOO Potamogeton perfoliatus, Valisneria spiralis.

monilife-

Aphanizomenon
aquae

!-

1,0 m.

4 500

Pandorina morum

Microcystis

Caracterizarea sta\ici

Probă
luată
din Canalul
Grădinarilor. Adîncimea apei

85 OOO

.......

Closterium
rum

totală

de celule în nurnt1r
la litru de celule l

Hantz-

Chlorella vulgaris

o..
o
c::

Valoarea

500
8 OOO

3 OOO
86 OOO
63 OOO
2 OOO
197 OOO
4 OOO
4 OOO

33 500

2 OOO

500

2 500

245

Tabela 2
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII AUGUST
Număr

Fillum

Elementul fitoplanctonic

9000

..-::

Scenedesmus ovalternus
Scenedesmus alternans

-

Scenedesmus
ca uda

5000

f-

;...-.
.......

c..

I OOO

()
....J
.......

Chlorella vulgaris

7 OOO

-

~

f-

;..-

:r:
o
z

o.
<C
;...-.

u

falAnkistrodesmus
catus
Selenastrum bibraianum

Anabaena contorta
Anabaena Scheremetievi f. macrosporoides
Dactylococcopsis
cularis

27 500

500
500

12 OOO OOO
155

OOO 12 164 500

aci-

Tetrapedia gothica

I SOO

8 OOO

<C
f-

;;-

:r:
o.
o
cr
<C

....J
....J

u

<C

Cyclotella
giana

Ki.ietzin-

Navicula sp.
Stephanodiscus sp.
Cymbella prostrata
Rhopalodia gibba

4 OOO
5000
10000

18 OOO

500
500

cc
<C
f-

>-

:r:
o.
o
z

(J.J

..J

o

::J
r..:.J

246

Euglena spirogyra

4500

Phacus longicauda

6 OOO

Phacus pleuronectes
Euglena pisciformis
Strombomoonas gibberosa

I 500

I OOO
500

Caracterizarea

staţiei

Probă luată din balta Crapina staţia Fultanul de mijloc,
dintr-o asociaţie
de
Phragmites communis şi Potamogeton pectinatus.

4 OOO

Oocystis gemminata

u

totală

quadri-

o

~

Valoarea

de celule in număr
la litru
de celule.I

13500

F

Haport : -

z

12 233!)00
_c

4 500

Tabela 3
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII AUGUST
Număr

Fillum

Elementul fitoplanctonic

Valoarea
totală

de celule în număr
Ia litru ele celule.I

Caracterizarea

staţiei

"
<
!>-

Scenedesmus în termedius

o..

Actinastrum
·SChii

Hantz-

Selenastrum
num

bibraia-

:r:
o
O::'
o
.....l
:r:
u

10 OOO
I 500

Probă luată dintre 2 fultane
formate din asociaţ.ie
de
Phragmites communis, Potamogeton pectinatus. Potamo82 500
geton perfoliatus, Myriophyllum spicatum. Vallisneria spi-,
ralis, Trapa natans. Apa are
culoare verde. Este un fenomen de „înflorire·· cu cianoficee.

F
Raprirlul -

z

50 200 OOO

Anabaena contorta

<

!-

71 OOO

>:r:
o..

Anabaena Schereme28 343 OOO
tievi f. ovalispora

z
<
>u

Dacty lococcopsis
cicularis

78 705 OOO

o

ac23 OOO

Tetrapedia gothica

139 OOO

Phacus longicauda

2 OOO

2 OOO

Navicula sp.

l OOO

l OOO

c)<i:
'zf-

Bw>.....l :r:
lJ

'

o..

'<!'.

::!.2!-

UO::">-

<!'. <!'.

:r:

co ....Jo..

7H î!lO OOO
..

o

Tabela 4

VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII AUGUST
Număr

Fillum

Elementul fitoplanctonic

Scenedesmus
to-capitatus

<
f-

;,..

:r:

a.

o
o
....J

~

:r:

u

<

f-

:r:
a.

o

z

~

;;....

u

54 OOO

quadri30000

hantz28 OOO

Chlorella vulgaris
Tetrastrum staurogeniaeforme
Pandorina morum

25 OOO
42 OOO
9G OOO

Tetraedron muticum

3 OOO

Pediastrum boryanum
var. forcipatum

48000

cu Trapa natans.
Adîncimea apei = 0,40 m.
Fund milos cu Potamogeton
pectinatus, culoarea apei verde-albăstruie, siropoasă. Este
un fenomen de puternică „înflorire". Temperatura apei 26°.
Dintre alge lipsesc complet
553 OOO diatomeele. Zooplancton puţin, reprezentat de forme fitofile legate de vegetaţia de
Trapa.
acoperită

F
Rapor t u I -

z

4 500

Anabaena scheremetievi .f. ovalispora
20 570 OOO
210000000
Anabaena contorta

Tetrapedia. gothica

552 OOO

231416000

99 OOO
75 OOO
120 OOO

Euglena spirogyra

1500

Phacus pleuronectes

I 500

3 OOO

I

0..J<
z

UJ 1:-

- O< Ceratium

oj..J
(.I.,

248

hirundinella

1500

staţiei

pina.

fal-

Merismopedia tenuissima
Dactylococcopsis acicularis
Pseudoholoped ia convoluta

Caracterizarea

Probă luată din balta PoSuprafaţa apei complet

222 OOO

Ankistrodesmus
catus

;;....

totală

produc-

Scenedesmus obliquus
Scenedesmus
cauda
Actinastrwn
LSchii

Valoarea

de celule !n număr
la litru de celule.I

1500

= 231 97 4 OOO
7 500

Tabela 5

VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII AUGUST
Număr

Fillum

<
f>-

:r:
o.

o
o::'
o
....J

:r:

u

<
f-

>-

:r:
o.
o

z

<t:

>u

Elementul fitoplanctonic

Scenedesmus quadri·cauda
Scenedesmus intermedius var. bicaudatus
Scenesmus ovalternus
Actinastrum
hantzchii
Ankistrodesmus
falcatus var. duplex
Tetraedron muticum
Selenastrum gracile
Tetrastrum staurogeniaeforme
Chlamydomonas sp.
Pandorina morum
Staurastrum sp.
Pediastrum clathratum
Pediastrum boryanum
var. forcipatum
Langerheimia
genevensis

Valoarea
totală

de celule în număr
la litru de celule.I

IG8 OOO

201 OOO
324 OOO
78 OOO
6 OOO
9 OOO
87 OOO I 734 OOO
468 OOO
3 OOO
9G OOO
3 OOO
192 OOO

caracterizarea

staţiei

Probă
luată
din punctul
Gîrliciu Mare, dintr-un ochi
de apă între două mase de
vegetaţie de Trapa natans şi
Potamogeton pectinatus. Culoarea apei verde-albăstrie,
aspect siropos. Este un fenomen puternic de „înflorire"
a apei datorită Cianoficeelor.

F
Rapoi t u I F

95 41 I OOO

= ---15 OOO

24 OOO

72 OOO

48 750 OOO
Anabaena contorta
Anabaena scheremetievi f. macrosporoides 33 378 OOO
Aphanizomenon flosaq uae
210 OOO
462 OOO
Microcystis pulverea
Pseudoncobyrsa lacustris
705 OOO
Pseudoholopedia con93 659 OOO
voluta
3 783 OOO
Merismopedia tenuissima
2 552 OOO
Gloeocapsa minor f.
dispersa
I 185 OOO
Dactylococcopsis acicularis
2 601 OOO
Spirulina subtilissima
33 OOO

Euglena spirogyra

Fragilaria crotonensis

3 OOO

3 OOO

15 OOO

15000

24~

Tabela 6
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII SEPTEMBRIE
Număr

Fillum

<
f-

:..-

:r:
o.
o
O::'
o
...J
u

<
f-

:..-

:r:
o.
o
/'.

<

:..u

<

i:-

>:r:
o.

o

O::'

<
...J
...J

u

<
CQ

Elementul fitoplanctonic

Ooocystis gemminata
Oocystis rupestris
Selenastrum gracile
Didymocystis lineata
Siderocelis ornata
Chlamydomonas sp.
Tetrastrum multisetum
var. punctatum
Tetrastrum staurogeniaeforme
Tetraedron muticum
Chlorella vulgaris
geneLangerheimia
vensis
Scenedesmus aristatus
Scenedesmus intermedius var. bicaudatus
Anabaena scheremetievi f. macrosporoides
Aphanizomenon
flos
- aquae
Microcystis aeruginosa
Dactylococcopsis acicularis
Spirulina subtilissima
Navicula falaisiensis
Fragilaria crotonensis
Fragilaria intermedia
Cyclotella kQtzingiana
Cymbella prostrata
Coscinodiscus sp.
Nitzschia sigmoidea
Amphora commutata

Euglena spirogyra
Phacus pleuronectes

250'·

Valoarea
totală

de celule în număr
Ia litru de celule_!

Probă

68 OOO
6 OOO
11 500
3 OOO
6 OOO
1 500

maximă.

500

ouo

12 OOO

152 OOO

uou

203 500

19 500
2 OOO
500
12 OOO
98 OOO
7 OOO

I 500
I OOO
5 500
I OOO

2 500

500

din

ghiolul

transparenţă
Vegetaţia
formată

Raport -

12 OOO
lu OOO
31 OOO

5

staţiei

are

din Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis.

l 7G OOU

25 OOO

luată

Lata. Apa

2 OOO

14

Caracterizarea

156 500

3000

F

z

=

536 OOO
12 500

Tabela 7
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII SEPTEMBRIE
Număr

Fillum

<
E--

::..-

:r:
::i...
o
O::'
o
...J
...,..

......

u

o~

z E--

~::..-

>-- :r:

uo..

o

z<

UJ.t-

....l_,...

Elementul fitoplanctonic

totală

de celule în număr
la litru de celule.I

Caracterizarea

staţiei

gemminata
Oocystis
Oedogonium undulaturn
Chlorella vulgaris
Selenestraum bibraianum
Chlamydomonas sp.
Tetraedron trigonum
Tetrastrum staurogeniaeforme
Scenedesmus intermedius var. bicaudatus
Scenedesmus ecornis,
Cosmarium laeYe

G5 500

Probă luată din balta Lata.
Fund lipsit de vegetaţie, cu

5 OOO
14 500

melciş.

Anabaena spiroides
Dactylococcopsis aci·cularis

48 OOO

Euglena spirogyra
Euglena oxyuris

3 .'100
I OOO
5 OOO

Apă

transparentă.

F

Raport - - l

343 ;)00
!~}

500

112 OOO

4 OOO
G OOO
5 OOO
500

3 OOO

!100
K OOO

o :r:
::i

Valoarea

51 OOO

8 !100

o.

UJ

~

I-<

::..-

:r:
o.
o

-cc
O::'
...J
...J

u

~

cc

Fragilaria
crotonen\5iS
Cymatopleura solea
Amphora coffeaeformis var. acutiuscula
Nitzschia sigmoidea
Synedra ulna
Gomphonema constric1tum
Surirella robusta var.
splendida
Cyclotella ki.itzingiana
Nitzchia acicularis
Diatoma vulgare

7G 500
G3 OOO

soo
9 OOO
4 OOO

171 OOO

2 OOO
2 OOO
JO OOO
3 !100
500

251

Tabela 8
VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII SEPTEMBRIE

Fillum

<

1--

-o>-o-.
c:r:

o
..J
:r:
u

<
!--

--

;...

o.
Q

c:r:
<

..J
..J

u
<
co

EUG-1

LENO-

PHYTA

25.!

Elementul fitoplanctonic

Oocystis gemminata
Chlorella vulgaris
Cladosphora glommera ta
Tetraedron muticum
Actinastrum
hantzschii
Chlamydomonas sp.
Selenastrum bibraiatnum
Langerheimia
genevensis
Scenedesmus aculeolatus
Cosmarium
tetraophtalmum

totală

23 OOO
17 OOO

Caracterizarea

tinatus
4 OOO
3 500

116 OOO

8 OOO
I OOO

50 OOO
3 500
199 500
116 OOO

Fragilaria crotonensis
C:rmatopleura elliptica
Navicula falaisiensis
Cymbella prostrata
Cymbella lanceolata
Gomphonema acuminatum var. coronatum
Gyrosigma acuminatum var. lacustre
Melosira varians
Eunotia pectinalis var.
undulata
Nitzschia
acicularis
var. reversa
Stephanodiscus dubius
Rhoicosphenia curvata
Cocconsis thumensis
Cyclotella
ki.itzingiana
Nitzschia acicularis
Eunotia
polydentula
var. perpusilla

283 500
12 OOO
189 OOO
35000
3 OOO

406 500

17 500
9 OOO
24 500
40000

500
35 OOO
I OOO
705 OOO

5 500
500
90000
15 OOO
3 OOO
22 OOO
9500
500
I OOO
500

staţiei

Probă luată din vegetaţie
luxuriantă de Trapa
natans
spre sfirşitul perioadei de vegetaţie, în asociaţie cu Ceratophyllum şi Potamogeton pec-

G OOO
500

Anabaena contorta
Osci1latoria nitida
Dactylococcopsis acicularis
Microcystis aerugi nosa
Microcystis flos-aquae
Microcystis pulverea

Euglena spirogyra
Phacus logicauda

Valoarea

Număr

de celule in număr
la litru de celule. I

I

I 500

căzut

Raport -

F

Z

la fund

=

I 229 500
18 OOO

Tabela 9

VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII SEPTEMBRIE

Fillum

Elementul fitoplanctonic

<
E>-

Oocystis gemminata

:r:
o.

o
~
o

...J

:r:
u

Tetraedron muticum

4 500

Cymbella prostrata

~

Melosira varians

...J
...J

'

u

<

a:i

1 850 OOO
3 227 OOO
114 OOO
1 500
500
11 G OOO

Eunotia pectinalis var .
undulata

500

Rhoicosphaenia
ieurvata

500

staţiei

pa natans. Pe fundul apei se
Myriophyllum spicatum.
Apa are culoare brună roşie
tică datorată
eliberării
pigmenţilor de Trapa. Apă mică.
Fund mîlos.

află

Raport
5 077 OOO

flos-

Navicula falaisiensis

Caracterizarea

Probă luată din staţie
cu
vegetaţie descompusă de Tra-

500

Ulothrix sp.

:r:
o.

-<

I 500

3 OOO

Cyclotella ki.itzingiana

o

totală

de celule in număr
la litru de celule,'l

Chlamydomonas sp.

Aphanizomenon
aque

l

Valoarea

9 500

Anabaena con torta

<
E>-

Număr

233 OOO

F

z

5 310 500
(j

500

Tabela 10

VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII SEPTEMBRIE
Număr

Fillum

Elementul fltoplanctonic

Valoarea
totală

de celule !n număr
la litru de celule.I

Caracterizarea

staţiei

I

<
f--

-

;.-

o.

o
o....J

o::

-:.J

<

!-

:.-

=

~

'-'

z
..-::

:.u

<

!-

;.:i:

o.

o

o::

<i:
....J
....J

u

<i:

co

EUGLENO·
PHYTA

254

Oocystis gemminata
Chlorella vulgaris
Chlamydomonas sp.
Tetrastrum staurogeniaeforme
Langerheimia
genevensis
Langerheimia chodati
Scenedesmus
bicaudatus
Scenedesmus quadrica uda
Scenedesmus ovalternus
Pediastrum granulaturn

Probă luată din asociaţie de:

54 OOO
72 OOO
24 OOO

Phragmites communis, Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum. Adinei-'
mea 0,70 m. Apă tulbure

36 OOO
24 OOO
6 OOO

452

oou

5 010 OOO
Anabaena conlorta
Aphanizomenon flos2 G2.5 OOO
aquae
180 OOO
Microcystis flos-aquae
8 %7
Dactylococcopsis aci12 OOO
cularis
Pseudoholopedia con1140000
voluta

ouo

Cyclotella
kiitzingiana
Gomphonema acumina turn
Gomphonema acuminatum var. brebissoni
Amphora ovalis
Coscinodiscus
lacustris
Rhoicosphaenia
curva ta
Rhopalodia sp.
Euglena spirogyra
Strombomonas gibberos a

36

oou

120 OOO
32 OOO
48 OOO

189 OOO
3 OOO
12 OOO
6 OOO

254 OOO

32 OOO
6 OOO
6 OOO
3000
6000
3 OOO

F

9 679 OOO

z

o

Raport - =

Tabela 11

VALOAREA

CANTITATIVĂ

Elementul fitoplanctonic

A FITOPLANCTONULUI LUNII OCTOMBRIE
Valoarea
Număr
totală
de celule
la litru de celule.'!

ct:

E-

x
:r:
o..

o
z

-::i::

>u

ct:
E-

>:r:
o..
z

EUG-1

LENO-

PHYTA

5G.OOO

28.000
80.000
28.000
3.000
57.000
2.000

427 OOO

F

Raport

12. OOO

i

1 . 8 I 3 . OOO

'=

-zi ~uuo-

I . OOO
G. OOO

112 .OOO

32.000
8.000

Anabaena spiroides
Dactylococcopsis acicularis
Pseudoholopedia convoluta
_
Pseudoncorbysa sp.
Microcystis aeruginosa
Merismopedia tenuissima
Gloeocapsa minor

310.000

Navicula falaisiensis
Rhopalodia gibba
Cyclotella
ki.itzingiana
Cymatopleura solea
Cymbella prostrata
Gyrosigma ki.itzingii
Surirella bifida
Surirella biseriata
Amphora commutata
Aphora ovalis var.
libyca

28G.OOO
3.000

Euglena limnophila

staţiei

Probă luată
dintre două
mase vegetale formate
din
Trapa natans, Myrophyllum
spicatum, Ceratophyllum demersum, Vallisneria spiralis
Trapa este în descompunere.
Fund
milos.
Transparenţă
mică. In această staţie în august s-a înregistrat fenomenul de puternică înflorire cu
cianoficee (95.411.000 celule la
litru)

I .OOO

Oocystis gemminata
Scenedesmus ovalternus
alterScenedesmus
na ns
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus denticulus var. lunatus
Actinastrum
hantzschii
Chlorella vulgaris
Tetraedron muticum
Tetrastrum staurogeniaeforme
Selenastrum bibraianum
geneLangerheimia
vensis
Pediastrum bidentuJum
Pediastrum boryanum
var. forcipatum
Pediastrum boryanum
var. longicorne

Caracterizarea

40.000
450.000
I29.000
GO.OOO

1 OOO OOO

18.000
2.000

71.000
3.000
I .OOO
I .OOO
4.000
4.000
I .OOO

376 OOO

2.000

I

I.OOO

I

l OOO

255

Tabela 12

VALOAREA CANTITATIVA A FITOPLANCTONULUI LUNII OCTOMBRIE

Elementul filoplanctonic

<

1--

>:r:
o..

o
o::'
o...J
:r:
u

.-i:

1--

>:r:
o.

o

z
<

>u

<
E-

;..-

:r:
o.
o

o:'

<C

...J
...J

u

<C

co

EUG· 1
LENO·

PHYTA

256

Scenedesmus alternans
Scenedesmus ecornis
var. disciformis
Scenedesmus falcatus
f. maximus
Scenedesmus quadricauda u typicus
quadriScenedescus
ca uda
Scenedesmus ovalternus
Chlorella vulgaris
Tetrastrum staurogeniaeforme
Tetraedron reticula turn
Oocystis gemminata
Selenastrum gracile
Kirchneriella obessa
Pediastrum clathratum
Pediastrum boryanum
var. forcipatum
Pediastrum boryanum
var. granulatum
Pediatrum duplex var.
recurvatum
Dactylococcopsis acicularis
Oscillatoria profunda
Anabaena spiroides
Aphanizomenon flosaquae
Pseudoholopedia convoluta
Microcystis aerug nosa

Număr
Valoarea
de celule
totală
la litru de celule.1

Trapa
nere

16.000
48.000
8.000
248.000
IG.000
34.UUU
780 00(1
48.000

() .ouo

Ifi . oou
2.000
Io.OOO
22·1.0UU
IG. (JOI I
32.0UO
48.000

2 214 OOO

644.000
I .OOO.OOO
512.000

4.000

2. ()()(

din asociaţie de
natans în descompu-

Raportul

Gomphonema acu minatum var. coronata
4.000
Pinnularia "globiceps
6.000
Fragilaria crotonensis
40.000
Navicula falaisiensis
1.454.000
Cyclotella kGtzingiana
62.000 I 872 OOO
Synedra actinastroides
66.000
Nitzschia acicularis
128.00U
Melosira
granulata
76.000
var. angustissima
4.000
Surirella bifida
32.000
Pinnularia viridis
Phacus pleuronectes
Euglena limnophila

staţiei

Probă luată

80.UOO

2G.OOO
16.000
IG.000

Caracterizarea

600C

F

--

z

4.872.000
46.000

Tabela 13

VALOAREA
E

g

CANTITATIVĂ

Număr

Elementul fitoplanctonic

~

Oocystis gemminata

-ei:

A FITOPLANCTONULUI LUNII OCTOMBRIE

totală

6 OOO

Chlamydomonas sp.

7 OOO

caracterizarea sta\iei

Probă luată

G OOO

Chlorella vulgaris

Tetrastrum
niaeforme

Valoarea

de celule in număr
la litru
de celule.I

vegetaţie.

melciş.

din staţie fără
Fund milos şi cu

Transparenţă

Raportul

stauroge20 OOO

F

z

- -

mică.

438 OOO
4 OOO

f-

:c

>-

Selenastrum gracile

4 OOO

o..
o
cc
o

Sce.nedesmus ovalternus

IG OOO

Scenedesmus quadricauda E Naegeli

12000

Scenedesmus quadricauda f. abundans

32 OOO

Scendesmus alternans

28 OOO

Cyclotella kiitzingiana

58 OOO

-ei:

Fragilaria intermedia

3 OOO

>-

o

Pinnularia globiceps

I OOO

-

Eunotia pectinalis var.
undulata

131 ()()0

.....l

:c
u

f-

o..
o

cc

304 OOO
I OOO

-ei:

.....l
.....l

iJ
-ei:
co

Pinnularia viridis
Melosirea

I OOO

granulata

var. angustissima

Navicula sp.

226 OOO
14 OOO

o-ei:

Euglena 1limnophyla

~>o :c
=i o..

2 OOO

S trom bomonas gibberos a

I OOO

zf-

UJ

17 -

c. 1096

3 OOO
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Tabela 14
VALO,\f~EA CANTITATIVĂ A FITOPLANCO~ULUI DIN LUNA OCTOMBRIE

g

-u:

<
I-

;..-

=

o.

o
o::
o
..J
:c
u

Număr

Element ul Ii top lanctonic

Oochystis gemminata
Chlorella vulgaris
hantzActinastrum
schii
Tetrastrum staurogeniaeforme
Tetraedron muticum
Selenastrum gracile
Selenastrum bibraianum
alterScenedesmus
na ns
Scenedesmus falcalus
f. maximus
Scenedesmus ovallernus
Scenedesmus acutus
Scenedesmus acu minatus
Scenedesmus quadri~a uda
clathraPediastrum
turn
Cosmarium Jaeve

de
celule la
litru

Valoarea
totala in
numar de
celule/I

din asociaţie
Probă luată
de Nymphaea alba, Trapa nata ns, Ceratophyllum sp., Vallisneria spiralis. Adîncimea
0,50 m. In probă abundă
ciuperci şi bacterii.

13.000

:w.ooo
2.000

16.000
18.000
I .OOO
I .OOO

F
Raport -

z =

16.000
16.000

158.000

8.000
8.000
4.000
4.000
16.000
2.000

---

<

I-

;..-

:c
o.
o

-

Q::'

<

..J
..J

u

<
u
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Navicula falaisiensis
Synedra ulna
Fragilaria intermedia
kutzinCyclot"'lla
giana
Asterionella formosa
Fragilaria crotonensis
Rhoicosphaenia
curva ta
Rhopalodia gibba
Amphora rotund:.i
Eunotia luna
Pinnularia viridis
C.rmbella prostrata
Eunotia praerupta
Pinnularia
nobilis
f. intermedia
Nitzschia acicularis
Amphora obtusa

97.000
4.000
25.000
17.000
6.000
4.000
J.000
2.000
2.000
2.000
IO.OOO
I .OOO

4.000
I .OOO

5.000
I .OOO

Caracterizarea stajiei

182.000

596.000
5.000

E

:i

--

Număr

de
celule la
litru

Elementul fi toplanclonic

Ll.

VHloar<'a
totalii în
de
cc I 111<'/I

număr

Caraclcriznrca

~taliei

«1'.
f--

;,-

:c
o..
o
/.

<
;..-

Oscillatoria nitida
Aphanizomenon flos aquae
Pseudoholopedia convoluta

8.000
180.000

236.000

48.000

u
---

o

z.-i:

wf--

.....l;;...
(.J

:c

:Jo..

w

Euglena oxyuris
Euglena spirogyra
Strombomonas gibbero sa
Phacus longicauda
Phacus pleuronectes

2.000
7.000
5.000
2.000
4.000

20.000
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RECHERCHES CONCERNANT LA BIOLOGIE DES ALGUES DANS
LE COMPLEXE CRAPINA JIJILA
Re sume

On demontre dans cel ouvrage que toute la biologie des organismes de
l'ecosysteme des etangs est determinee principalement par des facteurs d'ordre
general, ceux des relations fleuve - etangs, puis par des facteurs de niveau,
telle que la transparence, ainsi que par des facteurs climatiques. La temperature
influenc;ant le chimisme d~ l'eau, le taux de mineralisation et decomposition,
imprime une certaine configuration a la srtructure du phytoplancton.
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INFLUENŢA

CHIMISMULUI APEI ŞI SOLULUI
ASUPRA DEZVOLTĂRII UNOR CHARACEE
DIN DELTA DUNĂRII
VENERA IONESCU-ŢECULESCU
MARIOARA NEAGU-GODEANU

Delta Dunării, prin condiţiile eco-hidrologice, reprezintă un uria"
laborator natural în care se pot observa variate aspecte privind dezvoltarea Characeelor care populează aici suprafeţele întinse.
Cercetările anterioare asupra acestor alge macrofite au avut în
deosebi un caracter floristic şi în parte fitocenologie. Cităm în acest
sens lucrările lui Em. Teodorescu 1907, M. Pallis 1916, Şt. Peterfi 1936,
V. Enăceanu 1953, V. Ionescu-Ţeculescu 1968, 1969. De asemenea refedri la prezenţa Characeelor din Delta Dunării (fără indicarea speciilor
ca atare) se întîlnesc în unele studii hidrobiologice.
Lucrarea de faţă cuprinde date de ordin floristic şi ecologic asupra unui număr de 6 specii de Characee.
I. Din punct de vedere floristic lucrarea completează cercetările
anterioare, atît semnalarea unor specii noi pentru Delta Dunării, cît
şi prin indicarea unor noi staţi uni care întregesc răspîndirea anumitor
specii în sectorul deltaic al Dunării.
Enumerarea taxonomică a materialelor analizate urmăreşte în general sistemul lui R. Wood şi K. Imahori 1964-1965, sistem pe care îl
adoptăm pe baza unor considerente bazate în deosebi pe organizarea
gametangilor ~ şi care justifică primitivitatea Characeelor faţă de
Nitelee.
F AM. CHARACEAE
Trib. CHAREAE
Subtrib. CHARINAE
1. Chara tomentosa L.
L. Lunga-Şontea, L. Obretin, L.
2. Ch. vulgaris L.
L. Isacova

Roşu.
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3. Ch.gymnophylla A. Br.
L. Lunga-Şontea
Subtrib. NITELLOPSINAE
4. Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois.) J. Gr.
L. Isacova, L. Obretin, L. Dranov
Trib. NITELLEAE
5. Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.
L. Isacova
6. N. gracilis (Sm.) Ag.
L. Obretin
Dintre speciile menţionate Chara gymnophylla şi Nitella syncarpa
sint noi pentru Delta Dunării. Staţiunea cu Nitella syncarpa marchează
în acela'?i timp limita estică a răspindirii ei în România. Alte specii sînt
semnalate pentru prima dată din anumite lacuri. Astfel Chara tomentosa din L. Lunga-Şontca şi L. Obretin, Ch. vulgaris din L. Isacova,
Nitellopsis obtusa din L. lsaco\·a, L. Obretin şi L. Dranov.
Nitella gracilis indică, prin regăsirea ci la un interval de ciţiva
ani (Venera Ionescu-Ţeculescu 1965) existenţa unor condiţii optime de
dezvoltare în L. Obrctin.
II. Din punct de vedere ecologic ne-am propus urmărirea influenţei asupra dezvoltării celor 6 specii de Characec a factorului chimic.
S-au luat în considerare

următoarele

:

a111i: )'li, K:\1110 4 , Ca, :\lg, P;,P5 , :\l)5, cloruri şi
:2. p,•11lru sul: pll, :\111, Ca, :\lg, 1'2( l 5 , :\ 2P 5 , CI, Kl>, l\a.

J.

jll'lllru

Analizele s-au efectuat pe ba7.a probelor luate din locurile de recoltare a Characeelor şi în general au urmărit întreaga perioadă de
vegetaţie. Rezultatele acestora sînt trecute pentru fiecare specie în parte.

Chara tomentosa L.
1. A PA

pH
KMnO„ =
Ca
Mg
P20:;
N20:;
Cloruri =
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7.2-8,2
22,56-59,45 mg/l
36-76 mg/1
0,012-0,048 mg/1
0,0012-0,57 mg/1
0,12-6,13 mg/I
19,85-53,18 mg/l

2. SOL

pH
Mn
Ca
Mg
P 20,; =
N20.; =
Cl
K 20
Na

7,7
0,086-0,173 mg/100 g sol
16,03-160,82 mg/100 g sol
4.86-21,70 mg/100 g sol
0,800-5,98 .mg/100 g sol
0,220-46,55 mg/100 g sol
18,57 mg/100 g sol
8.50-30,8 mg/100 g sol
16-55,42 mg/100 g sol

Chara vulgaris L.

2.

1.APA

pH
=
KMn0 4 =
Ca
=
Mg
=
P205
=
N205
=
Cloruri =

7,I-7,9
23,65-69,94 mg/I
34-68 mg/I
9-47 mg/I
0,004-0,077 mg/l
0,30-46,8 mg/l
18,43-61,69 mg/1

pH
Mn

SOL

=

7,7
=
O,I31-0.399 mg/100 g
sol
Ca = 43,34-69,40 mg/100 g sol
Mg = 6,26-8,68 mg/100 g sol
P 20.-, = 1,02-1,27 mg/100 g sol
N 20:;-= 2,43I-I0,36 mg/100 g sol
Cl
=
7,21-14,70 mg/100 g sol
K:!O = I3,90-17,74 mg/100 g sol
Na = 13.77--15.34 mg/ I 00 g
sol

Chara gymnophylla A. Br.

I. APA

pH
= 7,8-8
KMnOr, = 22,56-43,67 mg/l
Ca
= 0,048-0,060 mg/l
Mg
= 0,014-0,033 mg/1
P205
= 0,004-0,009 mg/1
N:.!05
= 0,23-0,49 mg/I
Cloruri = 21,27-21,98 mg/I

2. SOL

pH
Mn
Ca
l\Ig

7,7
0,135 mg/100 g sol
= 126,25 mg/100 g sol
=
21,70 mg/100 g sol
P:!O.; =- 5,98 mg/100 g sol
N:!O.; = 1,02 mg/100 g sol
Cl
=
12)4 mg/ lOO g sol
K:!O = 30,8 mg/100 g sol
Na =- 23,3 mg/100 g sol
=

==

Nitellopsis obtusa (Dcsv. in Lois.) J. Gr.
1. APA

pH
KMnOr,
Ca
Mg
P205
N205
Cloruri

=
=

=
=
=

=
=

7,1-8,2
23,21-69,94 mg/1
0,006-76 mg/l
9-47 mg/1
0,0012-0,077 rng/1
0,12-6,13 mg/I
18,43-61,69 mg/ l

2. SOL

pH
Mn

=

7,7-7,8

=

0,131-0,;rn~) rng/100 g
sol
Ca = 20,44-160,82 mg/100 g
sol
Mg = 6,26-21,084 mg/ 100 g sol
P205 = 1,02-2,14 mg/100 g sol
N 20 5 = 2,431-20,44 rng/100 g sol
Cl
-= 7,21-39,27 mg/100 g sol
K:!O -== 13,90-41,31 mg/100 g sol
Na -== 13,77-62,20 mg/100 g sol
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Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.
2.

1. APA

pH
KMn0 4 =
Ca
.,,,,,,.
Mg
-=
P205
-==
N 20.; Cloruri =

7,1-7,9
23.65-69,94 mg/l
34-68 mg/I
9-47 mg/l
0.004-0.077 mg/I
0.30-46,8 mg/I
I8,43 mg/I

SOL

pH ..,,.. 7,7
l\In -==- 0,131-0,399 mg/100 g sol
Ca = 43,34-69,49 mg/100 g sol
Mg= 6,26 - 8,68 mg 100 g sol
P 20 5 -= 1,02-1,27 mg/100 g sol
N205 = 2,431-10,35 mg/100 g sol
Cl
7,2I-14,70 mg/IOO g sol
K 20 -== 13,90-I 7.74 mg/100 g sol
Na = I3,77-I5,34 mg/100 g sol

Nitella gracilis (Sm.) Ag.
1.

2.

A PA

pH
= 7.2-8.2
KMnOt, = 2::l.2I-5!1.42 mg/I
Ca
3G---7G mg/I
Mg
I5-26 mg/I
P20:;
0.00I2-0.057 mg 'I
N20.;
0.12-6.1 :l mg/ l
Cloruri = 22.crn-:rn.28 mg'I

SOL

pH =
Mn

7.7
0,148 mg/IOO g sol
Ca
I60,82 mg/100 g sol
Mg
7,5I mg/100 g sol
P20:;= 2,I4 mg/100 g sol
N20.;= I2.75 mg/IOO g sol
Cl
I8,57 mg/IOO g sol
K 20
27,82 mg/100 g sol
Na = 55,42 mg/100 g sol

Din comparar0a acestor date se desprind unele concluzii în legă
cu importanţa pe care o arc factorul chimic în dezvoltarea Characeelor.
Valoarea pH-ului diferenţiază cele 6 specii analizate. Chara tomentosa, Nitella gracilis cresc în ape cu un pH cuprins între 7,2-8,2, Nitella
syncarpa şi Chara \'Ulgaris între 7,1-7,8, Nitellopsis obtusa între
7,1-8,2. Chara gymnophylla. arată un grad mai mare de exigenţă faţă
de condiţiile ecologice fiind întîlnită în bazine cu un pH cuprins îmtre
7,8-8. (Tabel I).
In privinţa pH-ului solului se observă o pronunţată omogenitate
a valorii sale.
Necesarul faţă de KMnO, înscrie cifre egale pentru speciile Chara
vulgaris, Nitellopsis obtusa. Nitella syncarpa (23,65 mg/I-69,94 mg/I).
Chara tomentosa şi Nitella gracilis, deşi apropiat~ în ceea ce priveşte
limita inferioară a concentraţiei de KMn04 faţă de speciile precedente.
se deosebesc de acestea prin valoarea maximă mai scăzută (59,45 mg/I).
Această valoare maximă scade şi mai mult (43,67 mg/I) pentru Chara
gymnophylla.
tură

264

Tabelul I

pH

7

f

2

Chara lomenfosa
Cha.ra

vulgan's

' "s

6

„

tf ifella

syncarpa

9

,

8

3

2

if

5

o

7

8 g9

·-------------- ---- --- - --------- - -- ----- --- -- - - --

Ch. gymnophljl!a
Ni le l lop~is obf u5a

8

- - -------- ---------- - -- -- --- -- ---- - - ----- - --- --- --- - -

JYifq//a qracihs

-------------------

- -- - -·

Cantitatea de Mn din sol, necesară vegetării speciilor : Chara vulgaris, Ch.gymnophylla, Nitellopsis obtusa, Nitclla syncarpa şi N. gracilis este limitată de minimul de 0,131 mg/100 g sol şi maximul de
0,399 mg/100 g sol. Chara tomcntosa se dezvoltă în bazine cu o cantitate mai mică de Mn în sol şi anume de 0,08G-0.173 mg/100 g sol.
Ca reprezintă unul clin elementele determinante ale dezvoltării
Characeelor. Rezultatele analizelor chimice pe care le prezentăm confirmă şi completează, unele date anterioare (R. Corillion 1957).
Din tabelul 2 se poate observa ca speciile Chara tomentosa, Ch.
vulgaris, Nitella syncarpa, N.gracilis sînt foarte apropiate în ceea ce
Tabelul 2

Ca.

mg/l

Chara lomen.f<Jsa.
Charo vulqarr:s
Ch. 9ymnopllylla.

Nilellopsr,'s oblvsa
Nitella syncorpa
tlitella gracl'le's

o

10

20

'(/

40

50

60

10

8(7

90

100

----------------------

-----------------„------------------------------------------

----- -- -----------·
... - - - - - - - - - - - „ - - - -

- - •.
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priveşte concentraţia, ca în apele în care se dezvoltă şi anume între
.:.i4-76 mg/1. Celelalte 2 specii Chara gymnophylla şi Nitellopsis
cbtusa arată caracteristici opuse în sensul că pentru Chara gymnophylla
cele 2 limite sînt foarte apropiate (48-60 mg/I) pentru Nitellopsis
cbtusa, dimpotrivă se evidenţiază o largă variaţie a cantităţii de Ca.
Valorile eterogene ale Ca din sol nu permit tragerea unor concluzii.
Cantitatea de Mg determinată din diferitele staţiuni cu characee
arată o mare diferenţiere a speciilor. Astfel pentru Chara tomentosa
şi Ch.gymnophylla este necesară o
cantitate de Mg cuprinsă între
(),012-0,048 mg/I. Chara vulgaris, Nitellopsis obtusa, Nitella syncarpa
vegetează în condiţii foarte asemănătoare în ceea ce priveşte cantitatea
de Mg din apă şi anume 0-47 mg/1 apă. Pentru Nitella gracilis se evidenţiază faptul că Yalorile limită sînt foarte strînse faţă de cele 3 specii
precedente : 15-26 mg/ I ap:i.
După caracteristicile legate ele Mg în sol rezultă o grupare asemănătoare a speciilor.
F ~o~. se menţine i ntr-o mare uniformi ta te a concentraţiei pentru
toate biotopurile ele• unde au fost recoltate Characeele. Excepţie face
Chara qymnophylla care se dc:>z\·oltă în limite slrînse : 0,004-0,009 mg/l.
Din tabelul :~ se dc'sprindL' că N:.oO.; diferenţiază speciile de Characee. Pentru Chara vulqaris <;;i Nitella syncarpa cele mai mari con<"entraţii ajung la 4h.8 mg' I. pe cîncl Chara tomentosa, Nitellopsis obtusa
şi Nitella gracilis au limita superioară la 6,13 mg/I. Apropierea spe(·iilor Chara i•ulgaris '?Î Nite/la syncarpa este dată şi de cantităţile de
N/J,-, clin sol care sînt asem[inătoan' pentru cele 2 characee.

Tabelul 3

o

10

20

JO

40

Chara tomenfosa
Cnara vulqaris

Ch. gym nophy/la

Nitellopsis obtu„a
Nite/la 51Jncarpa

tlitella gracihs

2GG

~-----------------------------

50

Cantitatea de cloruri este destul de uniformă în ceea ce priveşte
limita ei inferioară : 18,43-22,69 mg/I. Limita superioară arată însă
că Nitellopsis obtusa, Nitella syncarpa şi Chara vulgaris suportă o concentraţie care ajunge la 61,69 mg/1. Acestora le urmează Chara tomcntosa cu 53,18 mg/I şi Nitella gracilis cu 38,28 mg/I. Cea mai mică concentraţie este dată pentru Chara gymnophylla: 21,98 mg/I. Cele 3 specii
Chara vulgaris, Nitellopsis obtusa, Nitella syncarpa sînt apropiate ca
cerinţe ecologice şi în ceea ce priveşte cantitatea de Cl din sol, care este
egală pentru toate trei (7,21 mg/100 g sol) cît şi concentraţiile de K ~i
Na din sol, deasemenea de valori egale.
Lucrarea de faţă reprezintă un început al unor studii ecologice
complexe. Aceste prime rezultate completează într-o modestă măsură
studiile anterioare asupra importanţei factorului chimic în dezvoltarea
Characeelor (Stroede 1933, Corillion 1957).
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L'INFLUENCE DU CHIMISME DE L'EAU ET DU SOL SUR LE DEVELOPPEl\IENT
DES CHARACEAE DU DELTA DU DANUBE
Re sume
On presente dans cet article les contributions ecologiques et floristiques
concernant les Characeae du Delta du Danube.
On rnet l'accent sur l'ecologie des characeae, en fonction des facteurs chirniques (pH, KMn, 04, Mn, Ca, Mg, P~O:;, N~O:;, Cl, K~O, Na).
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OBSERVAŢII

ASUPRA PRODUCŢIEI PRIMARE A PERIFITONULUI
DIN GHIOLURILE ISACOVA ŞI ROŞU (DELTA DUNARII)
MIRCEA OLTEAN

Necesitatea de a cunoaşte cit mai p1·ecis potenţialul trofogen al
bazinelor acvatice din Delta Dunării a condus spre efectuarea unor observaţii asupra producţiei primare perifitice.
Biocenozele perifitice au fost cercetate mai ales sub aspect calitativ ; pe plan mondial, cercetările s-au făcut pînă în prezent sporadic
şi vizînd în primul rînd biomasa perifitică şi în măsură mai redusă productivitatea primară.
In cele ce urmează expunem rezultatele observaţiunilor efectuate
in cursul anului 1968 asupra productivităţii primare pe1·ifitice d~ centura marginală de stuf a ghiolurilor Isacova şi Roşu din Delta Dunării,
observaţiuni al căror scop a fost obţinerea de informaţii asupra :
a) - valorii productivităţii şi producţiei primare a perifitonului
de pe tijele de stuf, în delta fluvială şi ce~ maritimă, şi
b) - raportului între productivitatea şi producţia primară perifitică şi cea planctonică în cele două sectoare ale deltei.
METODA. MATERIAL
Observaţiile s-au efectuat folosind. pentru perifiton. metoda de
lucru şi de calcul expusă într-o lucrare anterioară (OLTEAN. 19fi7).
Pentru fitoplancton s-a folosit metoda devenită clasică a lui VINBERG
(1960).
Experienţele s-au montat, pentru delta fluvială, în centura de stuf
de pe latura nord-estică a ghiolului Isacova iar pentru delta maritimă,
in centura de stuf de pe latura nordică a ghiolului Roşu. Ele s-au desfăşurat începînd de la topirea ghieţii pe ghioluri (martie) şi pînă la
apariţia ghieţii în iarna următoare (decembrie). Datele observaţiunilor
au fost următoarele : 12-13.III ; 12-13.IV ; 5-6.V : 12-13.VI ; 12-13.VII ;
15-16.VIII ; 13-14.IX ; 10-11.X şi 12-13.XI. S-au determinat productivitatea primară perifitică la suprafaţa apei şi deasupra fundului (la nive-
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Iul de 0,5 m in ghiolul Isacova şi de la 1,0 m în ghiolul Roşu) ; concomitent, pentru comparaţie, s-a determinat productivitatea primară planctonică la aceleaşi nivele şi in aceleaşi staţii. Perifitonul cu care s-a lucrat a fost obţinut prin submersia timp de zece zile a unor segmente
din porţiunea aeriană a tulpinilor de stuf, segmente care au fost închise
la capete cu parafină pentru a împiedeca pătrunderea apei în interiorul
lor. Am adoptat durata de submersie de zece zile în acord cu observaţiunile lui GORBUNOV (1955) şi contrar părerii exprimată de SZCZEPANSKI şi SZCZEPANSKA (1966), considerînd că tipul de apă studiat
de noi se apropie mai mult de cel studiat de GORBUNOV (Delta Volgii).
DA TE

OBŢINUTE

S-a măsurat productivitatea pl"imară medie atît brută (pb) cit şi
(pn) a pe1·ifitonului dezvoltat pe tijele de stuf şi a fitoplanctonului ; datele obţinute sînt înscrise în tabela 1. In ce priveşte producţia
primară medie brută (PB) şi netă (PN) sub 1 m 2 luciu de apă, ea s-a
calculat luînd în considerare următorii parametri : adîncimea medie a
apei în centura litorală de stuf a ghiolului Isacova = 0,8 m iar în ghiolul Roşu = 1,5 m ; stuf. în medie = 30 fire/m:! ; diametrul tijelor de
stuf, în medie = 2 cm. Rezultă din calcul că volumul de apă (pentru
fitoplancton) şi suprafaţa de substrat (pentru perifiton), sub 1 m 2 luciu
de apă, a fost în ghiolul Isacova : 892 litri de apă, respectiv 150,7 dm 2,
iar în ghiolul Roşu, 1486 litri de apă, respectiv 282,6 dm 2• Producţia
primară medie lunară brută şi netă este înscrisă în tabela 2.
Din calculul producţiei primare microfitice pentru întreaga perioadă-fle observaţiuni (lunile martie-noiembrie inclusiv 275 de zile),
rezultă Yalorile cuprinse în tabela 3.
netă

DISCUŢII

1. - Productivitatea primară netă a perifitonului de pe tijele de
stuf variază sezonier între limite relativ largi, cuprinse - în ghiolul
Isacova - între 10,687 mg 0 2/dm'.:!/24h şi -2,484 mg O:!/dm 2/24h şi este
predominant pozitivă. deci reprezintă efectiv - în timp - o acumulare
de materie organică. În ghiolul Roşu, limitele de variaţie sînt mult mai
aprnpiate fiind cuprinse între 2,824 mg O/dm:!/24 h şi -2,391 mg 02/
dm'.!/24h ; aci, însă,· productivitatea fiind predominant de semn negativ,
întregii producţii primare i se imprimă acelaşi caracter, practic în ghiolul Roşu neputîndu-se vorbi de o producţie ci de o destrucţie. Calculînd
o medie a productivităţii nete perifitice pentru întreaga perioadă a observaţiunilor, ea indică 3.512
mg 02/dm2/24h în ghiolul Isacova şi
-0,541 mg O:!/dm 2124h în ghiolul Roşu ; producţia netă totală a perifitonului de sub 1 m2 de luciu de apă - în aceeaşi perioadă - se ridică
la 144,899 gr 02 în ghiolul Isacova în timp ce ea reprezintă o destrucţie de -41,956 gr 01 în ghiolul Roşu. Rezultă îndeajuns de convingător
că în timp ce perifitonul în ghiolul Isacova (delta fluvială) reprezintă
o cenoză productivă, cel din ghiolul Roşu (delta maritimă) este opus pri270

Tabela 1
PRODUCTIVITATEA PRIMARĂ MEDIE / 24 h
Peri fi ton

Fitoplancton

Lac

<
>
o

u

<
r./)

::i

vr

o

O::'

Luna
(1968)

1

pb

cal.

pn

mg O,/dm•

I

pn

mg O,/dm 2

I

2,562
7,592
2,633
11,432
8,571
3,450
8,336
4,261
0,800

-0,210
0,925
-0,210
1,403
0,413
-0,401
1.220
0,271
0,008

-0, 737
3.247
-0, 737
4,925
1,450
-1.408
4,282
0,951
0,028

9 .276
15,435
17,841
14.868
J,377
6, 199
7,492
2,398
3.375

32.559
54, 177
62,622
52, 187
4,833
21, 758
26,297
8,417
11 '846

6,625
9,055
10,687
6,695
-2,484
0,516
2,730
-2,163
-0,050

23.254
31. 783
37 ,511
23,499
-8,719
1,811
9,582
-7,592
-0,176

media

1,569

5.508

0,380

J ,334

8,696

30,.S22

3,512

12.328

martie
aprilie *
mai
iunie
iulie
august
septembr.
octombr.
noiembrie

0,340
0,440
O„'i40
0.312
0,7G7
0,458
0,046
O, 137
0.039

I, 193
I. 544
1.895
J ,095
2,692
1,608

-2,088
-2,011
-1.930
-1.29.'i
-0,404
-1,499
-0,70.'i
-1,443
-1,267

0,794
5,628
!0,42G
6.2G(i
2,237
5, 10:3

0,481
0.137

-0,59.'i
-0.573
-0,550
-0,369
-0,11.'i
-0.427
-0,201
-0,411
-0,361

0.827

2,787
19.754
36,59.'i
21.994
7.8.52
17.912
8.898
5.672
2.903

-0,411
I ,20G
2,824
-1,391
-2,391
-1. 706
-1,296
-0.829
-0,871

-1.443
4,233
9,912
-4,882
-8,392
-5,988
-4.549
-2,910
-3,057

media

0,342

1,201

--0,400

-1,405

3,037

13.819

-0,541

-J,897

2.5.%
1,616

cal./dm•

I

0,730
2. 145
0,750
3,257
2,142
0,983
2.375
1,214
0,228

= calorii ; * = prin interpolare.

cal./!

pb

martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembr.
octombr.
noiembrie

O, 161

mg 0 2 /l

I

cal./!

~

~

I

mg 0 2 /I

cal./dmZ

~

Tabela 2

-.1

PRODUCŢIA PRIMARA MEDIE LUNARĂ / 1

t...:1

m2

LUCIU DE APĂ

Fi toplanrton

Lac

I

Luna

I

martie
aprilie
<
mai
:>
iunie
o iulie
u
august
<septembrie
cn
octombrie
""'
noiembrie
total

::i

rno
i:c:

martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
total

I

PB
mg 0 1
20.~8G

I

cal.

Prri filon

PN
mg 0 1

I

I

PB
cal.

mg 0 1

43.335
li9.782
83.348
G7.218
6.433
2/UIGO
33.871
11.203
l.'i.2.'iH

I

PN

ral

mg 0 1

152. IOG
244.935
292.551
235.935
22.580
101.!150
118.887
3!1.323

I

30.950
40.938
49.92fi
30.2G8
-ll.fi05
2.411
12.342
-10.JO.'i
-2211

ral.

57.207
20.739
86.864
67.52G
27.181
113.341
33.5G9
6.081

70.853
200.797
72.794
304.893
237.0Hi
%.405
222.327
117.827
21.3.\4

-5.807
24.753
-5.807
37.544
11.420
-11.088
32.G47
7.494
214

-20.383
86.883
-20.383
131.779
40.084
-38.919
114.591
2G·304
7.SI

I 382.G94

,1.343.2511

91.370

320.707

l.'i.G62
l!l.61.'i
24.876
13.909
35.333
21.098
2.051
6.311
1.739

54.974
68.849
87.315
48.821
124.019
74.054
7.199
22.152
6.104

-27.40!)
·-2.'i.544
-25.336
-16.450
-5.298
-19.li70
-8.961
-18.933
-16.093

-CJG.206
-89.659
-88.929
-57.740
--18.596
-69.042
-31.453
-66.455
-56.486

G.!15!i
47.714
!ll.338
53.123
19.597
44.705
21.492
14.157
7.012

24.416
167.476
320.596
18fi.462
G8.785
156.915
75.437
49.691
24.612

-3.601
10.224
24.740
-11.739
-20.94G
-14.94()
-10.987
-7.263
-7.384

-12.640
3.'i.886
86.837
-41.393
-73.520
-52.460
-38.564
-25.493
-25.918

I 140.594

493.487

-163.694

-574.566

306.094

J.074.390

-41.956

-147.265

;-,;L'i.'ill

I 35q,408 I 1.261.523 I

144.8!)9

108.635
143.692
175.240
106.241
-40.734
8.462
43.320
-3.'i.4fiH
-7!l3

I

508.595

11

Tabela 3

PRODUCTIA PRIMARĂ MICROFITICA TOT ALĂ IN PERIOADA 1 MARTIE 30 NOIEMBRIE 1968, sub 1 m 2 LUCIU DE APĂ IN CENTURA LITORALA DE
STUF.
I' N

P B

Lac

Isacova

I

Ccnoza

I

2

I

\

cal.

mg

o,

I

cal.

Fitoplancton

:382 .694

l.343.25G

91.:370

:\20.707

Perifiton

359.408

1.261.523

144 .H~l9

.'i08.5%

742.102

2.604.779

23G.2W

H29.302

140. 594

493.487

-163.fl()..ţ

.'i74.56G

:306 .094

I .074.390

446.688

I .5G7 .877

Total
Fitoplancton
Roşu

mg 0

Perifiton
Total

-

-

-

41.%G

-20.S .6.SO

- 147 .2G.'i
. -721. 8:31

mului. Trebuie subliniat faptul că diferenţa de producţie între cele două
ghioluri aproape s-ar fi dublat, în avantajul ghiolului Isacova, dacă
acesta ar fi beneficiat de o suprafaţă de suport pentru perifiton egală
cu cea din ghiolul Roşu. Considerăm că este probată superioritatea biotopilor din delta fluvială faţă de cei din delta maritimă, în ce priveşte
capacitatea biogenică văzută prin prisma productivităţii şi producţiei
primare perifitice.
2. - Raportul între productivitatea primară perifitică şi cea planctonică este evident favorabil perifitonului.
In ce priveşte fitoplanctonul din ghiolul Isacova, el are o productivitate relativ modestă, dar, în general, de semn pozitiv ; o medie pentru întreaga perioadă a observaţiunilor este egală cu 0.380 mg O:./ll24h.
!n ghiolul Roşu, însă, productivitatea netă fitoplanctonică este în permanenţă de semn negativ, destrucţia medie pentru întreaga perioadă
fiind de -0,400 mg 02/1/24 h. In raport cu adîncimea apei, în perioada
martie-noiembrie 1968 se înregistrează în ghiolul Isacova o producţie
netă de 91,370 gr O:Jl m 2 luciu de apă iar în ghiolul Roşu o destrucţie
de -163,694 gr 02/1 m 2 luciu de apă. Se vede că şi în ce priveşte productivitatea şi producţia netă a fitoplanctonului, biotopii din delta fluvială sînt superiori celor din delta maritimă.
3. - Comparativ cu alte ape din ţara noastră, se poate aprecia că
fitoplanctonul din centura litorală de stuf a ghiolului Isacova deţine un
potenţial trofogen mai ridicat <lecit alţi biotopi similari, bunăoară ghiolul Jijila din Balta Brăilei (0,130 mg 02/1/24 h în martie-mai 1962 ;
-1,450 mg Oz/1/24 h în iunie-august 1961 ; cf. BOTNARIUC, BELDESCU
ş1 BOLDOR, 1964) sau iazul Frăsinet (-1,351 mg 02/1/24h în iunie 1967 :
-0,470 mg02/1/24h în august 1967 ; cf. CURE, 1968). In ce priveşte ghiolul
Roşu, însă, acesta suportă o destrucţie planctonică mai moderată dar
13 -

c. 1096
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continuă,

apropiindu-se prin aceasta mai mult de iazul Frăsinet decit
de ghiolul Jijila.
4. - Producti\·ităţile primare nete planctonică şi perifitică diferă
uneori în mod esenţial. Astfel. în luna mai, în ghiolul Isacova fitoplanctonul poate înregistra -0,210 mg 0:/1124h faţă de perifiton care ajunge
la 10,687 mg O:!/dm:!/24h. O medie calculată, însă, pentru întreaga perioadă de observaţiuni ar arăta 0,380 mg 0:!/1/24h pentru fitoplancton şi
3,512 mg O:!/dm:!/24" pentru perifiton, ceea ce reprezintă un raport de
aproape 1/10. În aceeaş perioadă de timp ghiolul Roşu, însă, deţine o
medie de -0.400 mg 0:!/1124h pentru fitoplancton şi -0,541 mg O/dm:!/24 Ir
pentru perifiton. plasind ambele cenoze la un nivel de productivitate
apropiat şi nefavorabil activităţii trofogene microfitice. Trebuie remarcat. deci. că discrepanţele cantitative intre productivitatea primară
a fitoplanctonului şi a perifitonului sint mai accentuate în ghiolul Isaco\"a clccît în ghiolul Roşu unde ele sînt mai atenuate; de asemeni, că
schimbările de sens ale metabolismului perifitonului (producţie-destruc
ţie) sînt mai frcc\·ente în ghiolul Isacova, ceea ce poate indica o mai
bună balanţă a prncesului de producţie prim::tră microfitică. Aceste constatări sint convergente cu unele cercetări anterioare (PIECZYNSKA,
1965) după care producţia perifitică şi cea planctonică sint în mod obiş
nuit direct proporţionale dar că - frecvent - în cazul înfloririi fitoplanctonului sau perifitonului ele se pot afla în raport invers proporţional. Observăm. doar, că raportul de proporţionalitate inversă se poate
stabili uneori chiar şi în condiţiile unei dezvoltări modeste a perifitonului şi fitoplanctonului şi nu neapărat în condiţii de înflorire a uneia
din aceste cenoze.
Datele prezentate, indicînd o productivitate şi producţie primară
a algelor (în special a celor perifitice) superioară în delta fluvială faţă
de delta maritimă, sînt de natură să îndreptăţească afirmaţia că delta
fluvială prezintă zone mai bune pentru nutriţia puietului de peşte decît
delta maritimă. Cunoscînd că larvele de crap, bunăoară. după ce depă
.;;esc lungimea de 12 mm devin pentru o perioadă de timp - consumatoare de perifiton, se poate aprecia mai bine rolul trofogen al perifitonului. în condiţiile exploatării mixte stufo-piscicole a incintelor indiguite, s-ar putea găsi modalităţi de sincronizare a lansării puietului de
peşte cu inundarea bazinelor, în scopul de a asigura acestui puiet hrana
lui preferată - ·un perifiton proaspăt, productiv, bogat în conţinut organic.
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA PRODUCTION PRIMAIRE DU PERIPHYTON
DES ET ANGS ISA CO V A ET ROŞU (DELTA DU DANUBE)
Resum~

L'ouvrage contient Ies rt',sultats des observations effectuees en 1968 sur la
productivite et la production primaire. brutte et nette, du periphyton de la centure littorale de roseau de deux etangs du Delta du Danube (lsacova - dans le
delta fluvial et Roşu, dans le delta maritime).
L'etude comparative de sus-dits Ct:mgs a etablit que dans l't",tang Isacov<i.
la productivite primaire periphytique presente une valeur positive, relativement
elevee, pendant que, dans l'etang Rosu, sa valeur est nt'gative, un processus de
destruction se substituant au processus de production.
En poursuivant - comparativement, aussi - le rapport entre la productivite primaire du periphyton et du phytoplancton, on a constate que : dans
l'etang Roşu, les valeurs moyennes de la productivite planctonique et periphytique son relativement proches et nt'•gatives (periode mars - novembre), pendant
que dans l'etang Isacova, elles sont positive et la productivite periphytique est
presque dix fois plus grande que celle planctonique.
En ce qui concerne la production primaire totale microphytique, elle est
- pendant la sus-dite pcriode - positive a Isacova (donc representant une accumulation de matiere organique) et negative a Roşu (donc, destruction, tant
planctonique que periphytique). Celle-ci est, sans doute, recompensce seulement
par la production macrophytique.
Les donnees obtenues sont synthetisees en tableaux et graphiques.

DATE PRELIMINARE ASUPRA PRODUCTIVITAŢII ZOOCENOZELOR
DE PE MACROFITELE SUBMERSE DIN DELTA MARITIMA
ŞI AVANDELTA
C. STAMATE

Studiul faunei fitofile de pe plantele submerse are o deosebită
pentru cunoaşterea producţiei secundare din diferite biotopuri.
Studii cantitative asupra fitofaunei plantelor submerse în ţara
noastră au fost făcute de Cure în iazul Frăsinet în 1967. Observaţii şi
studii calitative au fost făcute : Grimalschi, R. Leonte, V. Enăceanu,
St. Miller, Pleşa şi Şerban, A. Popescu şi E. Costea, St. Negrea, Th.
Buşniţă şi E. Popescu.

importanţă

CARACTERISTICI HIDROBIOLOGICE ŞI FIZICE A BIOTOPURILOR
STUDIATE
Biotopurile cercetate fac parte din sistemul de ghioluri din depresiunea Sulina cu etiajul sub nivelul mării, cuprins între + 0,25-3 m.
Temperatura apei a variat în anul 1968 de la + 16°C în aprilie, la
+ 20°C în iunie şi + 2°C în decembrie. Vînturile au predominat din
N-E. Vom prezenta sumar caracteristicile ghiolurilor studiate :
- Ghiolul RADUCU - se leagă de ramura estică a marelui M,
printr-un canal de legătură ce prezintă o adîncime relativ mică. Este
insuficient alimentat cu apă. Are o suprafaţă de 216 ha şi adîncimea
cuprinsă între 2-2,15 m. în luna iunie se observă un cîmp de 12 ha
cu Potamogeton pectinatus şi Myriophyllum verticillatum în E şi 20 ha
în V. Cuprinde circa 150 ha cu Characee (Nitellopsis stelligera) Sporadic
găsim şi Ceratophylluni demersum, P.crispus.
- Ghiolul PUIU - face parte din complexul de bălţi Sf. Gheorghe, în partea de S a braţului Sulina. Este alimentat de canalul Sf.
Gheorghe prin canalul Litcov. Are 853 ha şi adincimea între 2,20-3,50 m.
în luna iunie se observă în partea de N-NE şi NV pe o zonă de 272 ha
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un cimp de P.trichoides iar din mijlocul ghiolului spre partea vestică se
întinde P.perfoliatus pe un cîmp de aproximativ 204 ha.
în vest în apropierea canalului se întinde o zonă de Cerathophyllum demersum şi M.Spicatum pe aproximativ 1 ha. Nu sînt semnalate
characee.
- Ghiolul Roşu - se leagă de ghiolul PUIU printr-un canal de
legătură. Este insuficient alimentat de apele Dunării. Are o suprafaţă
de 1 420 ha şi o adîncime de 2,50 m. Este acoperit pe toată suprafaţa de
Characee (Ch.tenuispina şi Ch.ceratophillum) şi P.pectinatus. M.spicatum se găseşte pe marginea nordică şi S-Vestică.
- Ghiolul ROŞULET - se leagă de ghiolul ROŞU în S, iar în N-E
cu canalul Împuţita. Are 331 ha şi o adîncime de 1-2,5 m. Este acoperit
pe toată suprafaţa cu Chara ceratophyllum şi Ch.tenuispina. In NE şi E
se găseşte M.t'erticillatum şi P.pectinatus pe o suprafaţă de 40 ha. In
partea de SV găsim Najas minor, P.crispus, M.spicatum, Ceratophyllum
demersum.
- Ghiolul STAMBULET -- se kagă de Gîrla Împuţita printr-un
canal scurt. bogat în Yegetaţie natantă şi submersă. Are o suprafaţă de
15 ha şi o adîncime de 1.50-~ m. J\('operit cu Characee în mare parte.
Găsim M.t'erticillatum, P.pectinatus pe toată suprafaţa. Sporadic găsim
L'tricularia rulgaris, P.crispus, M.spicatum.
- BAIA de NORD - este un golf marin ce se găseşte la N de
canalul Sulina. Se află în permanentă transformare datorită fenomenului
de transgresiune marină. Ţărmul ele NE are aproximativ 2 km. Ţărmul
deltatic în V are 8 km iar în S este mărginit de canalul Sulina. Adîncimea în regiune3 plantelor submerse' este ele 0.75-1.50 m. Pe marginea
de NE se găseşte 20 ha cu P.per.foliatus, în Vest 10 ha de P.perfoliatus
şi P. trichoides. ln S paralel cu canalul Sulina găsim un cîmp cu P.perfoliatus de 6 ha. Sporadic s-a găsit şi P.pectinatus, P.crispus şi
C.demersum.
CERCETARI BIOLOGICE
Observaţiile au fost făcute în anul 1968 pe P.perfoliatus, P.pectinatus, P.crispus, P.trirhoides, M.verticillatum, M.spicatum, Ceratophyllum demersum, Nayas minor şi Utricularia vulgaris.
Urmărind dezvoltarea sezonieră a organismelor ca număr şi biomasă, constatăm că valorile cele mai mari le găsim în lunile de vară şi
toamnă. (Fig. 1). Se observă că în luna aprilie, numărul de organisme
exprimat la 1 kg de substrat vegetal variază între 10 000-20 OOO ex./kg
substrat vegetal. Biomasa este cuprinsă între 2 000-9 OOO mg/kg substrat vegetal. In luna mai observăm minima anuală de dezvoltare a organismelor. Numărul de exemplare nu depăşeşte 10 OOO ex/kg substrat
vegetal. excepţie făcînd BAIA de NORD. Această lună a coincis cu inundaţiile de primăvară cînd plantele submerse sînt găsite numai a2cidental. Incepînd din luna iunie se constată o creştere a numărului de org3nisme. In lunile de vară şi toamnă numărul de organisme şi biomasa, au
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un nivel ridicat în toate bi oto purile. Valorile maxim a numărului de
-0rganisme pe 1 kg. de substrat veg tal, variază într 40 000- 60 OOO în
ghiolul RADUCU, ROŞU , BAIA de NORD , 15 000- 20 OOO ex. în ghiolul S TAMBULEŢ , ş i RO UJ'O
LEŢ , 101140 ex. în ghiolul
PUIU .
Onr. organ/sme/or
In luna d cembri con~biomasa
.JO
st atăm o scădere a num ăru 
lui şi biomasei organis20
melor.
Acea tă variaţi setla/a deN
zonieră a num ărului total de
Drganisme este dat ă de variaţi.a principalelor grupe de
organisme ce popul ază plant ele submerse din ac şti biotopi. Din fig. (2- 7) e observă că în majoritatea cazurilor dezvoltarea cea mai
mare a grupelor d organisme a re loc în luna iulie şi
.octombrie. Ac asta d pind
în ă d biotop şi de grupul
.d organi me.
- P entru a
xprima
numărul
de
xemplare ş i
biomasa la unitatea de suprafaţă, s-au cîntărit planRosu
tele găsite p e m 2.
Cînlăririle s-au făcut
1omoo
în luna iunie cînd plantele
ubmer e au atins maxima
lor de d zvoltare.
JO
Numărul de exem plare
20
.şi bioma a găsite pe 1 kg d
substrat vegetal au fost raportate la greutăţile obţinute
?viu
în urma cîntăririi pla ntelor
:în stare um edă, pe suprafaţa de 1 m 2 .
Urmărind
acest tabel
•Consta tăm că valorile maxi20
me se găsesc p acele plante
10
.ca re sî nt şi cele mai răspîn
-Oite ex. : P. pectinatus, P.
perfo -liatus, M. verti cillatum,
M. spicatum · şi Ceratophy.llum dem ersum. Face excep-

Fig. 1. Variaţia organismelor Iitofile
în anul 1968, kg de substrat vegetal
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H.OŞULEŢ.

ţie

Utricularia în ghiolul STAMBULE'f, care întrece mult valorile de
la P. pectinatus şi M. verticiUatum. Probabil aceasta este în l egătură cu
cantitatea mai mare de azot pe car planta o conţin .
În p rivinţa plantelor mai rar întîlnite ca
ajas minor, P.crispus
P .trichoides, deş i ca num ăr de organisme se apropie ide m dic, ca
biomasă sînt foarte slab rep rezenta te.
Ex pli caţi a s-ar putea găsi în .faptul că în cazul plantelor foarte
răspîndite, ce se gă . esc pe su p rafeţe relativ mari, se creează o bioce n oză cu anumite con diţii hidrochimice, relaţii biologice, ce p ot fi
menţinut e un timp mai înd elungat, favorizînd un regim de viaţă mai
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stabil, ce condiţionează desfâşurarea ciclurilor biologice a organismelor. Acest lucru s realizează mai greu în cazul plantelor crescute accidental, pe suprafeţe mici şi cu o perioadă scurtă de vi aţă .
P entru
aluarea biomasei organismelor la suprafaţa de teren
cerce tată, ş i pentru exp rimarea ei la ha, a fost necesar un artificiu de
calcul pentru micşorarea erorii ce s-ar creea. Pentru exprimarea biomasei plant lor la m 2, s-au folosit acele locuri unde densitatea lor este
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Tabela I

MEDIA :\L'MARlJ Ll;I

Pl<1nte submer-e

ŞI BICMASEI CRGANISMELCR FITOFILE
EXPRIMATA LA 1112

Nr. exemplare
(mg/m 1 )

Biomasă

Kl(. pi
-m•

l~a!..111cu

P. peci inat us
P.perfoliatus

P.lrichoides
l\I. \·ert ici llat um

Roşule!

I Stămbulet I

63.081

2ti72ll. JH 18117,89

B.

17.505

de Nor!..1
28.177

IO.:i85

3980,23 16447.30
33264 •

:302.J4. Y5

.51862.03
3890.13

2J.2-l'J

: 2.2i0
1,4.)0

Hn4,04

2,:iOO
1.500
:L400

2.s.07;3
74.J.J. 2~1

4.'i04'1
21018,:1.')
70.H.'i

2, 4;)0

-Utricularia v.

I

23.465

:3ti240,.'i.'i

17 .:310
4~24.05

4~1:Jti2

1792 . .17

;34 .077

16015

l.'i2îti.42

----Najas minor

l~C'Şll

2 ,:iOO

-C.demersum

I

ti!Ui44

141:12.:n

2.:350

-M.spicalum

Puiu

6J.201
2' 1:10
--

-P.crispus

I

151~15.47'

13297
4717 . .'14
:30.199
25937.79

maximă. ln biolopurilc respective, însă plantele nu sînt uniform răs
pîndite, densitatea lor variază foarte mult. Există porţiuni din teren
unde plantele submerse au o densitate mare, alte porţiuni unde lipsesc
cu desăvîrşire.
Pentru aceasta, ţinînd cont de observaţiile făcute, am aplicat pentru toate ghiolurile coeficientul de corecţie (1 : 3) adică la 1 m 2 de plante
cu densitate maximă revine 3 m2 suprafaţă fără plante. Excepţie face
zona cu P.perfoliatus din ghiolul PUIU unde se aplică coeficientul (1 : 5).
Deci din suprafaţa totală acoperită de plante se consideră numai 1/4
respectiv 1/6 ca valoare de estimare. Valorile estimative obţinute s-au raportat la întreaga suprafaţă acoperită de plante în biotopurile cercetate,
obţinîndu-se valorile reale (tab. 2).
Constatăm astfel că valorile maxime se găsesc acolo unde plantele
sînt cele mai răspîndite şi unde arealele de răspîndire sînt mari. Astfel
primul loc este deţinut de ghiolul ROŞU, urmat de BAIA de NORD.
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Tabela 2

BIOMASA FITOFAUNEI EXPRIMATA LA SUPRAFAŢA

G hi o I uri

RADU CU
PUIU
ROŞU
ROŞULEŢ

STAMBULEŢ

BAIA de NORD

I cu S11prafaja
I
plante (ha)
32
477
1420
40
I:i
:l1i

Bhm;i;a
org. (kg-)

J:lH
J()(]q;)

I 17K(i0
IKOO

I

Kg.' ha

42
:J;"i
K:l

4:1;)

-IS
'.29

lqKO

:"i.'i

CONCLUZII
1) Maximul de dezvoltare a zoocenozelor ele pc plantele submers~
a fost observat în sezonul de vară şi toamnă.
2) Valorile cele mai mari a numărului şi biomasei organismelor
au fost găsite pe P.pectinatus, M.verticilatum, M.spicatwn, C.demersurn
şi Utricularia vulgaris.
3) Biotopurile largi, cu biocenoze bine delimitate au productivitatea
cea mai mare.
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DONNEES PRELIMINAIRES DE LA PRODUCTIVITE DES ZOOCENOSES SUR
LES MACROPHYTES SUBMERGEES DANS LE DELTA MARITIME
ET AVANTDELTA
Re sume

L'etude de la faune phytophile sur Ies plantes submergees presente une importance speciale pour la connaissance de la production secondaire des differents
biotypes.
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L'ouvrage comprend Ies caracteristiques hydrogeomorphologiques, climatiques et biologiques des biotypes etudies. Ces biotypes appartiennent au systeme
des etangs de la depression Sulina, a etiage sous le niveau de la mer, compris
entre + 0,25 et - 3 m. Les etudes se sont deroulees dans Ies etangs Răducu, Puiu,
Roşu, Roşuleţ, Stămbuleţ et Baia de Nord.
Les etudes quantitatives de la zooc.:·nose des plantes submergees ont ete
effectuees dans ces etangs en 1968.
Les recherches ont porte sur : Potamogeton Perfoliatus, P.Pectinatus, P.Crispus, P.Trichoides, Miriphillum Verticillatum, M.Spicatum, Ceratophillum Demersum, Naias Minor et Utricularia Vulgaris.
En poursuivant le developpement saisonier des organismes phytophile, on
cont;tate que le maximum est atteint pendant l'ete et le commencement de
l'automne.
En exprimant le nombre total d'organismes et la biomasse en m 2, on ccnstate que Ies valeurs Ies plus grandes sont donnees par Ies plantes qui sont a la
fois Ies plus repandues : P.Pectinatus, P.Perfoliatus, M.Verticillatum, M.Spicatum
et Certophillum Demersum. L'explication est que, Ies plantes tres repandues sur
des superficies assez grandes effectuent une biogenese a certaines conditions
hydrochimiques et relations biologiques, qui peuvent etre maintenues longtemps,
favorisant un regime de vie plus stable, qui determine le developpement des
crcles biologiques des organismes.
On constate, donc, que la productivite la plus elevee peut etre rencontree
dans Ies etangs fourres des plantes submergees. La premiere place revient a l'etang
Roşu, suivi par Baia de Nord, tandis que Stămbuleţ est le dernier.
Les donnees concernant la variation saisoniere et la productivite biologique
sont etalees dans des tableux et graphiques.

-VARIAŢII

CALITATIVE ŞI CANTITATIVE ALE ZOOPLANCTONULUI
lN ZONE DE STUFARIE DIN DELTA DUNARII
VICTOR ZINEVICI

Zonele ele stufărie reprezintă un procent însemnat din suprafaţa
Deltei Dunării. Ap1·ecierea potenţialului biologic al acestui biotop prezintă o justificare importantă, atît din punct de vedere teoretic, cît şi
sub aspect practic.
Zooplanctonul - verigă importantă a lanţului trofic clin bazinele
acvatice - constituie obiectul unor cercetări întreprinse în Delta Dunării
,(Virginia Enăceanu, 1953 ; Ecaterina Popescu )i colab., 193G : Rodica
Teodorescu-Leonte şi colab., 1956, 1960). Unele date referitoare la zooplanctonul din stufării prezintă Gh. Mirică şi colab. (1964), Virginia Popescu-TVlarinescu şi V. Zinevici (1967), Rodica Teoclorescu-Leonte şi colab.
·(1956, 1966). In general însă, zooplanctonul din stufării este încă puţin
studiat.
În lucrarea de faţă se prezintă date în legătură cu evoluţia sezonieră a zooplanctonului din zone de stufărie ale ghiolului Fortuna, din
•ostrovul îndiguit Maliuc şi complexul îndiguit Carasuhat. în compara·ţie cu evoluţia zooplanctonului din zone lipsite de stuf.
METODA DE LUCRU

ŞI

MATERIALUL

Materialul -- 20 probe provenind din 8 staţii - a fost coledat
·sezonier în cursul anului 1968 (pe 21-22 V; 23-24 VII; 4--5 IX) printr-o metodă r.antitativă, constînd în filtrarea cu fileul planctonic cu sita
nr. 25, a cîte 30 1 apă pentru fiecare probă. Prima expediţie s-a efectuat la aproximativ o lună de la inundarea zonelor indiguite, iar ultima.
la circa 3 săptămîni de la începerea vidării acestora.
Datele cantitative au fost raportate la litru.
Staţiile au fost amplasate, atît în zone cu regim hidrologic natuTal, cît şi în zone îndiguite, dispunind de regim hidrologic dirijat, de
·asemenea, în puncte deosebite ca natură a fundului şi cotă a terenului.
Staţiile de stufărie au fost localizate la 60-300 m în interiorul masivelor de stuf.
::19 -

c. 1096
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Biotopul
Principalele caracteristici ale staţiilor (adîncimea apei, temperatura, pH-ul şi gradul ei de saturaţie în oxigen, desimea stufului, prezenţa altor macrofite) prezintă deosebiri semnificative (tabela 1).
Se remarcă - totodată - existenţa unor asemănări. Astfel, menţionăm faptul că staţiile de stufărie dispun de un strat de apă pe O·
durată de maxim 6 luni pe an, cu o adîncime ce nu depăşeşte 60 cm.
Concentraţia oxigenului din apă este, în majoritatea cazurilor, defici-·
tară. Staţiile din zonele lipsite de stuf prezintă un strat permanent de
apă, cu adîncimi de regulă mai mari de 60 cm. Oxigenul solvit are
valori mai mari ca în primul caz, ca de altfel - şi pH-ul, sau temperatura apei.

Zooplanctonul.
Sub raport calitativ, zooplanctonul prezintă o dezvoltare superiprin prezenţa a peste o sută de specii. Dintre acestea,
4/5 sînt reprezentate de rotifere şi doar 1/5 de copepode şi cladocere. (*)·
O analiză calitativă mai detaliată pune în evidenţă existenţa unor deosebiri importante între zooplanctonul din zone de stufărie şi cel de
ghiol, japşă sau gîrlă. Dintre acestea, vom menţiona faptul că majoritatea speciilor provin din stufării.
Dintre speciile predominante sub raport numeric, în stufării ies.
in eYidenţă rotiferele Brachionus calyciforus, B.quadridentatus, Keratella cochlearis, K.quadrata, Lecane bula, Euchlanis sp., copepodele
oară, ilustrat.ăi

Macrocyclops albidus, Acanthocyclops viridis, A. bicuspidatus, Paracyclops finbriatus, cladocerele Daphnia longispina, Simocephalus vetulus„
Ceriodaphnia reticulata, Sida cristalina, Chidorus sphaericus, iar în zonele lipsite de sturotiferele Keratella qudrata, K. cochlearis, Brachionus calyciflorus, Synchaeta pectinata, S. stylata, Trichocerca pusilla, Filinia longiseta, copepodele Acanthocyclops vernalis, Macrocyclops albidus, cladocerele Diaphanosoma brachyurum, Bosmina longirostris, Alonella sp.
Cantitativ, sub raport numeric, zooplanctonul din zone de stufărie
net, în ·raport cu cel din zone lipsite de stuf, atît în sezonul
de primăvară, cit şi în timpul verii. Toamna, zooplanctonul din zonele
lipsite de stuf are o dezvoltare numerică ceva mai mare ca zooplanctonul
din interiorul stufăriilor, fără a influenţa într-o măsură importantă valorile medii anuale (tabela 2, fig. 1).
Biomasa zooplanctonului din stufării prezintă valori mult superioare în comparaţie cu cea a zooplanctonului din zonele de apă neapredomină

*) Determinările de specii au fost efectuate de : S. Godeanu pentru rotifere,

A. Georgescu la copepode
mulţumirile
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Tabela 1
VARIAŢIA ADÎNCIMII, TEMPERATURII, PH-ULUI ŞI A OXIGENULUI SOLVIT,
ŞI

Stufăriş

Luna

adîncimea apei
(cm.)

tempera tura apei
(oC)

pH

saturaţie

în 0 2

O/o

stuf m 2
1

I>.:)

co
......

abundentă

macrofite

I

I

Depres.

I

C. Marchelu

Stufăriş

st. 5

Grind

Japşa

Gafon
St. 6

Stufăriş

St. 7

Luciu de
apă

St. 8

St. I

St. I

St. 3

St. 4

V

60

50

40

120

30

---

170

25

180

VII

30

20

JO

100

15

150

o

170

IX

25

o

o

70

o

100

15

140

V

23.5

23,0

25.0

24.0

24,0

21.0

21,0

20,5

\'I I

19,5

20.5

20.5

25.2

17,5

25,0

-

26,0

IX

21,0

-

-

24.0

-

22. 1

23,0

23,2

V

7.6

7.4

7.8

8.5

7,4

7.9

7.8

8,4

VII

7.4

7.7

7,4

7,6

7.4

8,4

-

8,3

IX

7,4

-

--

7,3

8

7,5

8.3

8,2

V

64.05

62.00

145.89
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Variaţii

numerice procentuale ale zooplanctonului din zone de
comparativ cu cele din zone l ip ite de vegetaţie m acrofită.

st uf ăr i~

coperite de stuf.
mplitudinea maximă a acestor difere nţe se înregistre a ză în tim p ul primă erii ş i în sezonul de vară. (tabela 2, fig . 2).
în staţiile de stufărie, grupul istemalic cel mai bine reprezentat
ca număr de indivizi la litru îl constituie copepodele (în timpul primă
v eri i ş i erii) ş i rotiferele (în sezonu l de toamnă ) . P e ultimul loc, în
mod constant, se află cladocerele.
!n st aţiile plasate în zo ne de stuf , grupul cel mai numeroas este
alcă tuit de rotifere, iar cea mai s labă r eprezentare o a u cladocerele.
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Tabela 2
VARIAŢII CANTITATIVE ALE ZOOPLANCTONULUI Î N ZONE DE STUFĂRIE
ŞI ÎN ZONE LIPSITE DE VEGETA ŢIE MACRO F IT Ă
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Variaţii

procentuale ale biomasei zooplanctonului din zone de stufărie, comparativ · cu cele din zone lipsite de vegetaţie macroht ă.

Referitor la biorna ă, în zonele de s tufărie, aportul cel mai important îl aduc copep odele (în tim pul primăverii şi verii) şi cladocerele (în
sezonul de toamnă). Biomasa cea mai scăzută în toată perioada de ceretare, o prezintă rotiferele.
În zonele lipsite de stuf, biomasa prin cipală este reprezentată, în
majoritatea cazurilor, de cladocere sau rotifere, copepodele fiind mai
slab reprezentate.
Analiza cantitativă a zooplanctonului din stufării a scos în evidenţă existenţa unor deosebiri determinate de natura fundului. Astfel,
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-primăvara,

zooplanctonul din staţii depresionare este mai bine reprezentat decît cel din staţii de grind - atît ca număr de organisme, cit şi ca
biomasă, pentru ca în timpul verii, situaţia să se inverseze (tab. 3,
fig. 3, 4). Mediile anuale sînt favorabile zooplanctonului din staţiile
depresionare.
Tabela 3
VARIAŢII CANTITATIVE ALE ZOOPLANCTONULUI DIN STUFĂRII SITUATE

ÎN ZONE DEPRESIONARE DIN COMPLEXUL CARASUHAT
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Staţiile depresionare cu caracteristici asemănătoare, dar deosebindu-se prin grosimea stratului de apă, respectiv - prin durata perioadei de inundare, prezintă o dezvoltare inegală din punct de vedere
cantitativ. Dezvoltarea maximă se realizează în staţiile în care adîncimea apei nu depăşeşte 50 cm, iar durata inundării este de cca 5-6 luni
pe an (tabela 3, fig 3, 4).
Comparîndu-se dezvoltarea cantitativă a zooplanctonului din zone
îndiguite (în vederea exploatării stuficole) cu cea a dezvoltării zooplanctonului din zone aflate în regim liber de inundaţie, se constată că regimul hidrologic dirijat creează condiţiile unei dezvoltări superioare a
zooplanctonului - atît sub raport numeric, cît şi ca biomasă - (tabela 3).

CONCLUZII
ln ansamblu, zooplanctonul din zonele de stufărie, în comparaţie
cel din zone lipsite de stuf, prezintă o dezvoltare superioară, atît din
punct de vedere calitativ, cit şi cantitativ.

~u
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Aspectul cantitativ al zooplanctonului din zonele de stufărie, îw
timpul primăverii şi în sezonul de vară, este influenţat în mod hotărî
tor de predominanţa netă a copepodelor, atît sub raport numeric, cît şi
ca biomasă ; în timpul toamnei, determinantă este dezvoltarea numcricrl.
a rotiferelor şi aportul superior al biomasei claclocerelor.
ln zonele lipsite de stuf, componenţa numerică este dominată ele
rotifere, iar în biomasă rolul principal revine cladocerelor şi rotifcreL.H·.
Zooplanctonul din zonele de stuL.l.ric prezintă diferenţe semnificative în funcţie de natura şi cota fundului. Numărul ele organisme
şi biomasa zooplanctonului, în timpul sezonului ele primăvară, este mai
mare în staţiile depresionare, decît în cele ele grind, pentru ca în timpul
verii, situaţia să se inverseze. în zonele depresionare, dcz\'oltarea maximă se realizează în condiţiile unor ape puţin aclînci (maxim 50 cm) '?i a
unei durate de inundare de 5-6 luni pe an.
Dezvoltarea zooplanctonului din punct de vedere cantitativ este
mare în condiţiile unui regim hidrologic dirijat (<>pecific exploatării stuficole), în comparaţie cu cea a zooplanctonului clin zone de inundaţie
liberă.
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V~RIATIONS

QUALITATIVES ET QUANTITATIVES DU ZOOPLANCTON DANS
LE ROSEAU DU DELTA

Resooie
Les cannaies representent un taux important de la surface du Delta du
Danube. La necessite d'evaluer le potentiel biologique de ce biotype aquatique
<ietermine une large gamme de recherches a effectuer.
Le zooplancton du sus-dit biotype constitue le sujet de l'ouvrage. 11 est
·Compare a celui des zones ou le roseau est absent. Les recherches ont ete accomplies dans l'etang Fortuna, dans l'ilot endigue Maliuc et le complexe endigue
·Carasuhat, pendant l'annee 1968.
Qualitatif, le zooplancton des stations roselieres est mieux developpe que
<:elui des zones depourvu de roseau. En ce qui concerne le nombre de rotiferes, il
se detache nettement des copepodes et des cladoceres, dans les deux zones.
Entre Ies especes predominantes on peut mentioner Ies rotiferes Brachionus
calyciflorus, B.quadricaudatus, B.angularis, Keratella cochlearis, K.quadrata, Filinia longiseta, Ies copepodes Macrocyclops albidus, Acanthocyclops vernalis, A.viridis, Eudiaptomus vulgaris, Ies cladoceres Daphnia longispina, Simocephalus V<!tulus, Ceriodaphnia reticulata, Sida cristalina.
Du point de vue quantitatif, le zooplancton de roseau pn:·domine de loin,
tant numcrique que comme biomasse, par comparaison aux zones depourvues de
roseau.
Le premier, pendant le printemps et l'ete, est caracterise par la predominance des copepodes ; pendant l'automne, le developpement numerique des rotiferes et l'apport superieur de la biomasse des cladoceres sont preponderantes.
Le zooplancton presente des differences en fonction de la nature et du
niveau du terrain. Le printemps, le nombre des organismes et la biomasse zooplanctonique sont superieurs dans Ies m:uecages compan:·s a ceux des bandes de
terre riveraines. Pendant l'ete le rapport se renverse.
Le zooplancton des zones marecageuses est mieux developpe quantitativement dans Ies stations situees a des niveaux plus hauts.
Le developpement du zooplancton est superieur dans Ies enclos a eaux stagnantes, compare a celui des zones soumises a l'inondation.

MODIFICAREA BIOCENOZELOR ACVATICE CA URMARE
A POPULĂRII CU PEŞTI FITOFAGI ÎN AMENAJĂRILE PISCICOLE
DIN DELTA DUNĂRII
RODICA TEODORESCU-LEONTE
Staţiunea de cercetări piscicole TULCEA
Cercetările hidrobiologice efectuate în Delta Dunării au evidenţiat
potenţialul ridicat al producţiei biologice faţă de producţiile piscicole
care se realizează ; în situaţia actuală, nu numai că nu sînt condiţii pen·diţii pentru o bună utilizare a apei de Dunăre, deosebit de bogată în
substanţe biogene şi fertilizante dar majoritatea substanţelor biogene din
terenurile deltei dau ca producţie primară macrofite, care se dezvoltă
·excesiv înrăutăţind condiţiile de viaţă pentru peşti şi imobilizînd, pe

perioade foarte lungi, sărurile nutritive.
Stabilirea măsurilor de dirijare a regimului hidrologic şi a amestecului de specii de peşti, în scopul realizării unor producţii la nivelul
potenţialului de producţie şi chiar a ridicării acestui potenţial, este una
din preocupările actuale ale Institutului de cercetări şi proiectări piscicole. Primele experimentări de la baza Caraorman au arătat că, prin
creşterea în amestec a crapului de cultură cu speciile fitofage recent
introduse, s-a putut reduce vegetaţie macrofită la limita favorabilă vieţuirii peştelui şi s-a realizat o mai bună folosire a substanţelor biogene
de către alte nivele trofice, uşor accesibile celorlalte specii de peşti. în
baza acestor rezultate s-au început primele amenajări piscicole a unor
terenuri slab productive din delta maritimă, în zona Perişor, în care
.se preconizează să se obţină, în prima perioadă, producţii pe bază de
hrană naturală de 500 kg/ha.
Întrucît bazinele construite la Perisor sînt folosite pentru cercetări în fază pilot, s-au înscris studii privind modificările ce survin în
componenţa şi dezvoltarea biocenozelor acvatice, ca urmare a populării
·CU peşti fitofagi, în vederea stabilirii normelor de populare în raport
·CU producţia biologică a fiecărui nivel trofic şi a măsurilor şi lucrărilor
oeare trebuie efectuate în scopul grăbirii ridicării productivităţii acestor
terenuri slab productive.
299

In cele ce urmează expunem rezultatele cercetărilor efectuate la_
Perisor, în anul 1966, înainte de populare. în comparaţie cu cele din
anul 1968 - al doilea an de populare cu specii fitofage.
Heleşteele Perisor, situa.te în zona maritimă a insulei Dranov, pegrindul cu acelaşi nume. au un sol caracteristic de mlaştină stuficolă,
alcătuit din nisipuri marine în amestec cu însemnate procente de detritus vegetal şi procente reduse de mîl organic ; în marea majoritate
a heleşteelor acest sol are la bază o pătură de plaur fixat, a cărui grosime atinge uneori un metru.
Situaţia hidrobiologică. înainte de popularea cu peşti fitofagi, era
caracterizată prin acoperi1·ea 100 11, o cu .'.\."ociaţii de vegetaţie emersă,
majoritatea - 80n;0 - asociaţii de papură c•1 stuf, în care intrau în proporţii diferite încă 15 specii de plante emers2. Zonele în care era dezvoltat masiv stufăl'iş, neasociat c.:u plante emerse, ca şi cele acoperite
numai cu papură. au fost restrinse. Către mare, pe solul tipic nisipos,
se dezvoltau asociaţii de Juncus maritimus cu Schoenoplectus lacustris,_
mlocuitc treptat, întîi de asociaţii de Bolboschenus maritimus cu Junc-us maritimus şi apoi de asociaţii compacte de Bolboschenus maritimus,_
în care apăreau izolat. plante enwrse caracteristice întinsurilor ca :
Alisma plantago, 1\lentha aquatira etc. şi îndeosebi cele caracteristice
grindurilor sărăturate ca : Samolus valerandi, Althea off icinalis şi Astertripolum. ln zonele ele grind, inundate cu un strat redus de apă de
!l-10 cm. se dez\·oltă Graminee caracteristice sărăturilor, ca : Aeluropus litoralis şi Puccinellia dista11s, alături de A9rostis alba.
Printre vegetaţia emersă, îndeosebi in zonele în care era mai puţin
compactă, se dezvolta şi vegetaţia plutitoare, reprezentată prin 7 specii,
din care mai frecvente au fost : Hydrocharis morsus ranae, Aldrovandia
vasiculosa, Salvinia natans şi Nymphea alba.
Aproape pe întreaga suprafaţă a heleşteelor, răspînditc printreplantcle emerse, erau dezvolt<l.te şi plante submerse, mai răspîndite fiind:
Potamogeton lucens şi Utricularia vulgaris, urmate de Myriophyllumverticillatum şi Characee.
Chimismul apei a prezentat situaţia caracteristică zonelor slab ali-mcntate cu apă, deci neinfluenţate de apa de Dunăre şi cu procente însemnate de detritus vegetal în depunerile de fund : - ape cu tendinţe
de acidifiere (pH cu valori de maximum 7,5 în timpul viiturilor de primăvară şi 7,1-7,4 în restul anului), ceea ce reflectă o foarte slabă
putere de tamponare, încărcate cu substanţă organică (în medie 80 mg
KMn0~/1 cu maximum de 144 mg) şi foarte sărace în oxigen (deficite·
permanente - 20-550/0 faţă de norma de saturaţie - cu perioade în
care coborau sub limita necesară vieţuirii peştelui).
Dezvoltarea excesivă a macrofitelor a influenţat negativ şi celedouă nivele trofice planctonul şi benthosul, cu rol hotărîtor în
obţinerea peştelui ca produs final în lanţul transformărilor trofice.
Fitoplanctonul era alcătuit în principal din forme pseudo-planctonice de Conjugate şi Cyanophiceae ; Diatomeele, mai puţin dezvoltate,
alcătuiau a treia grupă principală, în timp ce Clorophyceaele, Flag_ellatele şi Dinoflagellatele au apărut sporadic.
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Zooplanctonul, deşi destul de variat ca forme componente, era
redus ca densitate - în medie anuală, pe perioada vegetativă 100.000 ex .
.la mp, în care cca. 500/0 larve de Copepode şi Copepode adulte.
Media de perioadă a volumului planctonic a fost de 3,5 cm: 1;m:i,
.atingînd maximum de 5 cm:1;m:1, în lunile mai şi iunie şi minimum de
2,2 cm 3/m: 1, în lunile aprilie şi septembrie.
Fauna de fund, alcătuită în majoritate din larve de Chironomide
-~i viermi Tubifizici, era redusă ca biomasă 28 kg/ha media pe perioadă de creştere a peştelui, în condiţiile unor populaţii reduse de
-consumatori.
Producţia destul de slabă de hrană, nu era bine valorificată, întrucît, în amestecul de specii, dominantă era ştiuca, majoritatea speciilor erau bentofage şi lipseau consumatorii pentru celelalte ni\'l'lc trofice. La vidarea totală, în toamnă, s-au pescuit 19 kg/ha, în care 80 11/o
~tiucă, 120;0 babuscă, 30/0 crap şi 50/o alte 7 specii.
In vederea ridicării productivităţii biologice şi obţinerii unor pro.ducţii de peşte corespunzătoare, după desecare
totală şi
menţinerea
uscată pînă în primăvară, s-a efectuat distrugerea cf cdi \'Ului piscicol
rămas, prin distribuire de clorură de var, arderea complct;:i a vegetaţiei
·emerse, inundarea cu apă proaspătă, continuarea alimentării cu apă. în
vederea menţinerii cotei de reţinere, şi popularea cu crap în amestec cu
:specii fitofage şi planctonofage. După populare pe porţiuni mai mici în
primul an, şi mai mari în al doilea, s-a cosit vegetaţia emersă.
Cercetările asupra evoluţiei vegetaţiei emerse au arătat că, după
·desecare, ardere şi inundare, vegetaţia .emersă s-a îndesit încă în porţiun,ile în care nu a fost cosită (faţă de 66 fire/m~-170 fire/m'..!), a
-apărut foarte rară ,pe porţiunile cosite în primul an şi nu a mai apărut
·în al doilea an, fiind înlocuită cu vegetaţie submersă. Datorită cosirii
'în condiţiile populării cu Ctenopharyngodon idella de un an, în primul
an, s-a eliberat de vegetaţie emersă 100;0 din suprafaţa heleşteului şi,
în al doilea an, încă 800/0 •
Situaţia hidrobiologică a heleşteului s-a îmbunătăţit. în paralel
·cu eliberarea de vegetaţie dură şi realizarea unei bune alimentări cu
apă. In primul an, deficitele de oxigen, deşi s-au redus, au fost mai
pronunţate periodic 220/o - în timp ce în al doilea an s-au menţinut, aproape în toată perioada vegetativă, deasupra a 500;0 faţă de
norma de saturaţie.
.. S-a putut constata ~e asemenea îmbunătăţirea simţitoare a putem de tamponare a apei, valorile pH-lui menţinîndu-se între 7,7 şi
"8,1 şi o reducere la valori normale - 28-41 mg KMn01i.ll - a încăr
·cării cu substanţă organică.
Rezultatele analizelor de plancton, în condiţiile existenţei în amestec a speciilor consumatoare, reflectă de asemenea o sporire a producţiei acestui nivel trofic. Atît fito cît şi zooplanctonul nu au prezentat
modificări ca grupe componente, însă raportul intre fitoplancton şi zoo·plancton s-a schimbat simţitor - faţă de 1000/40, înainte de populare,
·devine 1000/800, în anul 1968 - ca urmare a unui consum mai intens
•al fitoplanctonului. In prezenţa speciilor consumatoare de plancton, vo-
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lumul planctonic se reduce de la 3,5 cm3/m3, în 1966, la 1,5 cm:1/m3.
media pe perioada vegetativă din 1968 datorită reducerii numărului de
ex. de alge la un sfert (0,5 milioane faţă de 2 milioane) şi a organismelor din zooplancton cu mai mult de jumătate (43 mii faţă de 100 mii).
Dacă se ţine seamă de faptul că acest număr reprezintă numai organismele rămase neconsumate, şi că pe baza consumului de alge s-a obţinut un spor de producţie de 74 kg/ha Hypophthalmichthys molitrix
iar pe baza consumului de zooplancton 33 kg/ha Aristichthys nobilis,
se poate afirma cu certitudine că producţia de plancton a bazinului a
fost în creştere, deşi nivelul de producţie era încă scăzut.
Analizele faunei de fund indică şi un început de creştere a biomasei acestui nivel trofic. Deşi media biomasei rămasă neconsumată
în perioada de creştere a peştelui este mai mică în 1968 - 22 kg/ha faţă
de 28 kg/ha în anul 1966 - dacă se ţine seama de sporul de producţie
de peşti realizat pe baza consumului - 63 kg/ha crap de cultură ~e poate afirma că lucrările efectuate au influenţat favorabil şi bentosul.
Atit sporul de producţie realizat pe seama consumului de bentos,
cît şi cel realizat pe seama macrofitelor, ar fi putut fi mai mari în anul
1968, dacă populaţia speciilor de peşti consumatori nu ar fi fost mult
rărita, datorită consumului de către păsările ihtiofage ; în toamnă au
revenit în pescuit numai 20° '0 din materialul de populare, adică 94 ex/ha
crap şi 255 ex/ha Ct. idella. In această situaţie sporul de producţie realizat pe baza consumului de bentos a fost de 63 kg/ha, iar cel realizat
pe scama vegetaţiei macrofite, de 82 kg/ha.
Dacă se compară producţia realizată în anul 1968 -360 kg/ha cu cea din 1966 rezultă o creştere de aproape 20 ori cu toate că hrana
bentonică şi vegetaţia macrofită au fost nesatisfăcător consumate, datorită răririi populaţiilor de peşti consumatori de către păsările ihtiofage. Aceste rezultate arată importanţa acţiunilor întreprinse, ca şi posibilităţile de ridicare, prin piscicultură, a valorii unor terenuri slab
productive.
Bazat pe aceste prime rezultate. s-au putut indica măsuri şi norme
de populare, pentru a se grăbi ritmul de ridicare a puterii de producţie
a unităţilor amenajate.
Se consideră că, prin inundarea timpurie a heleşteielor şi prin
populări în densităţi mari cu Ctenopharyngodon idella de un an, se va
grăbi eliberarea terenurilor de vegetaţie emersă şi se vor micşora pierderile datorate păsărilor ihtiofage. In aceste condiţii, prin popularea
cu un amestec de specii corespunzător producţiei biologice a fiecărui
niv;el trofic, se vor putea obţine :producţii de 500 kg/ha,
din care
250 kg/ha pe baza consumului de macrofite, 150 kg/ha pe baza consumului de bentos şi 100 kg/ha al celui de plancton. In anul 1969 cercetările continuă, în scopul realizării acestor producţii în primii doi ani
de la intrarea în exploatare a heleşteielor şi stabilirii de norme de
populare pentru anii următori, în funcţie de nivelele la care se va ridica
producţia de plancton şi de bentos şi va scădea cea de macrofite.
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MODIFICATION DE LA BIOCENOSE AQUATIQUE, CONSEQUENCE DU
PEUPLEMENT DES POISSONS PHYTOPHAGES, DES AMENAGEMENTS
PISCICOLES DU DELTA DU DANUBE
Resum~

L'auteur presente Ies resultats obtenus dans Ies bassins a elevage piscicole.ou ont ete effectues des peuplements de poissons phytophages, meles:
de la carpe. Au prealable, Ies bassins ont ete totalement desseches et maintenus
secs ; Ies especes de poissons sauvages ont ete detruites ; Ia vegetation emergeante·
a ete brulee et Ies bassins ont ete inondes a nouveau par eau fraîche.
On a reussi a obtenir ainsi une croissance graduelle de la producti\'ite piscicole, dans le meme temps que la liberation des surfaces des Cto.ngs de la vegetation emergeante, tant par fauchage ffiL'Canique, que par l'espece Ctenaphar~·n
godon Idella qui la devore. Dans ces conditions Ie plancton et le benthos se developpent et la production de poissons realise un bond d'environ 20 fois l'ancienne
production.
Les resultats obtenus imposent Ies mesures et Ies regles a prenclre pour
peupler Ies zones pauvres en poissons du Delta et d'accderer a l'aide de la pisciculture, leur rythme de developpement.

a

Perişor,

PRIMELE REZULTATE OBŢINUTE lN CREŞTEREA CRAPULUI
DE CULTURA lN POLICULTURA
MUNTEANU ION şi ANGELESCU N.
Statiunea de Cercetări Piscicole Tulcea

Dezvoltarea pisciculturii în Delta Dunării. impusă ele o raţională
folosire a terenurilor, a pus sectorului de cercetare probleme legate de
mărirea eficienţei investiţiilor care se fac în unităţile amenajate. In acest
scop s-au efectuat experimentări pentru stabilirea metodelor ele ridicare a nivelului de producţie a hranei naturale şi a mijloacelor de folosire cît mai completă a acesteia.
Dezvoltarea excesivă a vegetaţiei macrofite, ca producţie primară,
a condus la începerea lucrărilor de aclimatizare a speciei Ctenopharyn_godon idella consumatoare de vegetaţie macrofită. In paralel s-au adus
!)i aclimatizat încă trei specii de Cyprinide cu ritm înalt de creştere
pentru valorificarea .altor nivele trofice insuficient folosite în hrana spee:iilor autohtone : Hypophthalmichthys molitrix, consumator de fito-·
plancton, Aristichthys nobilis. consumator de zooplancton şi Mylopharyngodon piceus, moluscof3.g.
Condiţiile bune în care larvele importate s-au dezvoltat în ţara
noastră, atingerea maturităţii sexuale şi obţinerea primelor generaţii
·de pui în condiţiile Deltei Dunării au permis începerea cresterii crapului în policultură în crescătoriile din deltă.
În faza actuală, cercetările continuă, în vederea stabilirii formulelor de populare şi a măsurilor ce trebuiesc luate pentru o cît mai ra·ţională valorificare a hranei naturale, cu evitarea producerii dezechi'librului biologic, care poate să apară uşor în cazul populării nesupra·vegheate cu specii noi. Deşi experimentările sînt la început. considerăm
util să facem cunoscut primele rezultate.
In anul 1968 populările au urmărit în principal eliberarea heleş
·teelor de vegetaţia macrofită şi în al doilea rînd o intensificare a valorificării planctonului. S-a urmărit să se stabilească normele de populare
pentru primii ani de folosire a speciilor Ct. idella, ani în care populările cu această specie au rol ameliorator.
:2u -

c. !096

3L);)

Formulele de populare s-au stabilit pe baza cunoaşterii nivelului
a fiecărui ni\'el trofic, luînd în calcul indici de supraviecrapului.
Raportul între speciile noi şi crap au variat şi în funcţie de sistemul de populare pentru crap ; numai pentru consum şi pui de o vară,
în care caz în unele heleştee s-au populat cu reproducători şi tineret
de un an, şi în altele cu pui de 20 zile şi tineret de un an.
In heleşteele populate numai pentru peşte de consum greutatea
materalului de populare a variat între 133-201 kg/ha din care numai
6 respectiv 40/o au reprezentat speciile fitofage.
In heleşteele pentru producţii de peşte de consum şi pui de <>
\·ară populate cu reproducători, greutatea materialului de populare a
variat între 154-210 kg/ha în care peştii fitofagi au reprezentat 6,f>
şi 120/o.
Heleşteele pentru producţii de peşte de consum şi pui de o vară
populate cu pui de crap de 20 zile, greutatea materialului de populare
a variat între 54-63 kg/ha în care peştii fitofagi au reprezentat 12-430/o
(grafic 1).
Producţia realizată la ha a fost cu atît
mai mare cu cit prin
populare s-a reuşit să se asigure un consum mai bun a tuturor nivelelor trofice şi s-a putut împiedica pătrunderea speciilor străine.
In cazul heleştcelor populate pentru peşte de consum producţia
maximă realizată a fost 1. 727 kg/ha (grafic 1 a) în care peştii bentofagi au dat 590/o. fitoplanctonofagi 220/o şi cei fitofagi 190/o, întrucît
popularea cu peştii fitofagi a avut rol ameliorator s-a reuşit să se elibereze suprafaţa heleşteului de vegetaţia dură.
ln heleşteele în care nu s-a asigurat consumul satisfăcător al planctonului (grafic 1 b) producţia totală a fost 1.572 kg/ha întrucît majoritatea 89,4o/0 a fost dată numai de peştii bentofagi (crap de două veri),
consumul de plancton a fost cu totul nesatisfăcător 1,60/o iar
producţia de peşti fitofagi 90/o heleşteul avînd o vegetaţie macrofită
normal dezvoltată.
In cazul în care s-a reuşit să se populeze corespunzător cu peşti
consumatori pentru toate nivelele trofice, însă în heleşteu au pătruns
specii străine şi în special carasul, deşi s-a obţinut 1.833 kg/ha (grafic 1 c) numai 1.376 kg/ha a fost obţinut pe baza materialului de populare. Pătrunderea· carasului a afectat în primul rînd producţia de crap
44°/o şi apoi cea de Ct. idella 17,8% şi numai în măsură redusă producţia de peşti planctonofagi care au reprezentat 38,20/0 deşi în general populaţia de A.nobilis a fost foarte redusă şi majoritatea 35,40/o.
s-a realizat de către H.molitrix.
In cazul heleşteelor populate cu reproducători, producţia a variat
mai mult - 1686-1300 kg/ha - întrucît rezultatele reproducerii direct
în heleşteele de creştere au diferit mult de la un heleşteu la altul.
Cele mai mari producţii s-au realizat în heleşteele în care s-a obţinut
o producţie mai densă de pui de crap de o vară - exemplu de bună
valorificare a tuturor nivelurilor trofice este E.C. 10 Calica (grafic 1 a)
producţie
ţuire similari
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în care s-a realizat 1686 kg/ha, din care 44,50, ·0 crap de consum, 49,60/q
specii planctonofage din care 20,60/o pui de crap de o vară, 27,1010
H. molitrix şi 1,9010 A. nobilis. Heleşteul fiind eliberat de vegetaţie
dură producţia realizată pe baza consumului vegetaţiei submerse a
reprezentat 5,9o '0•
Dacă în heleşteul Nr. 1 Sarinasuf {grafic 1 e) producţia de pui
<le crap ar fi fost asemănătoare cazului precedent s-ar fi obţinut aceiaşi
producţie la ha. cu toate că şi aci vegetaţia macrofită este normal dezvoltată ; producţia de pui de crap de o vară fiind de numai Hl7 kg/ha,
producţia totală a heleşteului a fost de 1564 kg/ha.
Consum bun a tuturor nivelelor trofice s-a constatat şi în alte
heleştee cu plan mai mic. Heleşteul 11 Calica avind o producţie bună
de puiet şi-a depăşit planul realizînd 1447 kg1ha faţă de 1400 planificat din care 500 u ci-ap consum şi :J2• 1 li pui de crap de o vară.
(grafic 1 f). Datorit[1 speciilor suplimentare s-a realizat :încă 180. ·0•
ln heleşteul Nr. 3 Stipoc, cu cea mai mică producţie planificată,
l.'.WO kgil1a. prezenţa speciilor suplimentare a asigurat depăşirea planului cu 100 kg.IJrn. de~i pierderile în materialul de populare au fost
mari şi producţia de pui de o Yară mică ; s-a reuşit totodată, să se
<.'libereze heleşteul ele vegetaţie dură prin populări cu Ct. idella şi
()eci să fie pregătit pentru producţii la nivelul a 1.500 kg/ha (grafic 1 h).
Rezultate superioare s-au realizat în heleşteele în care popularea pentru pui de o vară s-a făcut cu pui de crap de 20 zile, deşi
heleştecle. fiind in primul an de exploatare, au prezentat deficienţe,
care au dus la supravieţuiri mici a puilor de crap de o vară şi în
acelaşi timp popularea a urmărit în primul rînd, ameliorarea heleş
teelor prin eliberare de vegetaţie emersă. S-a realizat producţia
maximă de 1851 kg/ha în care 25u10 s-a datorat consumului vegetaţiei
macrofite. 250/o crapului de consum, 27% puietului de o vară şi 230/0
H. molitrix (grafic 1 i).
Producţii mai mici s-au obţinut în cazul heleşteului Nr. 2, selecţie
în care se sconta pe 1000 kg/ha pui de crap de o vară şi nu s-a realizat
decît 660 kg/ha. Deşi pe baza materialului de consum s-au obţinut
producţii mai mari, producţia totală a fost 1.526 kg/ha (grafic 1 j).
Deosebit de important este sporul mare de producţie 30 ori
în greutate faţă de materialul de populare în cazul populărilor
<.·u pui de 25 zile, faţă de 10 ori în cazul populării numai cu peşte
pentru consum şi în medie 7,5 ori în cazul populărilor cu reproducători.
ln timp ce crapul şi-a sporit greutatea în a doua vară în general
de 8 ori şi maximum de 12 ori, speciile H. molitrix şi A. nobilis şi-au
mărit greutatea de 20 ori işi maximum de 35 ori, iar Ct. idella de
17 ori şi maximum de 35 ori (tabela 1).
Din cele expuse rezultă că deşi speciile suplimentare consumă
'Şi furaje, prin creşterea lor în amestec cu crapul se valorifică superior
rezervele de hrană naturală.
Sporul de producţie datorită acestora a variat în funcţie de cantitatea introdusă în .amestec între 150 şi 870 kg/ha.
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Tabel nr. I
PRODUCŢIA REALIZATĂ FAŢĂ DE POPl'LARE 1968
P o

r•

Crap
Pepiniera

I

şi helcş'cul

EC 4 Stipoc
-184ha Bazin selectie 5 Calica
-2,6haEC 10 Calica
- 134 ba Obrelin
- 120 ha ECI Sarinasuf
- 3G ha -

36

-

125

-

55

120

94

90

---194

kg/ha

c
-·-

l:D

U!:D

Crap Remon·
consum li CRC

Bazin selecţie 4 Calica
-5ha-

uI a l

-

c:"'
-o
o.. c:

oi~

28
0.57

.!:!
~

I kg/ha
Total
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"' .c
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-o „o-bD

.c
"'
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"'
c;~~~
-o o.bD
„--

~•to
co~

14

--

7,5

-1:33- -18:~:1

4ri7

--

194,9 1727

-

1020

~2

26

-

G3

I- ".:.:

1851

·-

210
- -16PG

7,8

201.8 1.572

Planctono:'a!!i

Obt.

I

I- o..:.:

kg/ha

.c.:.:

lL:

10,7

-

pe s.: u i t

4G7

C,

SO.'i

IM~i·
Ir

X

417

---- -60.'i

1

7.'il
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1295

--

-
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--

-

bD

IN:iCilis

-

o-"
lL:

4G2

--
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54
172
-- -- -381

-

458

03
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- - --- - 23

-

133

--

0.G
SGO
l.'i4.G
7U4
-- ---- -- - -- -- -- -- -- -- -(j(}

88

:l6

-

l.'ili4

-

l.'i'..!li

-

1!17

·--

13

Bazin selec\ie 2 Calica

- :3 ha ECll 9 Calica
- 180 ha -EC 8 Calica
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<:,.;

o

-=

13

5
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-- -- -- --
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1;~

9;3
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lq8

-- --

-
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4
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41;2
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17G

74
13
2:17
18
184
399
1406
- - -92- - - - - - - - - - -7.'17
- - - - - --- - -

EC 9 Calica
-86 ha-

54

Ozer Stipoc
- 45 ha -

150

-

3,2

EC 3 Stipoc
-123ha-

220

4.6

0,9

13

- - -.'i - -9.6
-

81,6 138'2

--

8
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61

214.2 1303

4q

1021i

54

230.9 1:300

'.::6

G21

S71

250

236

-I
220
...

-

129

--

26

191

-

183

----

Pe baza speciei Ct. idella în heleşteele populate pentru eliberarea de vegetaţie, producţia a variat între 250-460 kg/ha iar în cele
cu dezvoltare normală a vegetaţiei macrofite, s-a realizat între
100-176 kg/ha.
Intrucît specia A. nobilis a fost prezentă numai sporadic, toată
producţia suplimentară datorită îmbunătăţirii consumului de plancton
s-a datorat speciei fitoplanctonofage H. molitrix. Producţia de H. molitrix a variat între 198 kg/ha în heleşteul în care s-a produs 660 kg/ha
pui de o vară de crap, ~ 17 kg'ha în heleşteul în care s-a produs
505 kg/ha pui de crap şi 500 kg/ha pe lingă o producţie de 197 kg/ha
pui de crap. Rezultatele obţinute prin popularea heleşteelor care au
avut producţii de pui de crap arată că folosirea acestei specii ca material
suplimentar de populare nu stinghereşte producţia de pui de crap de
o vară. Prin consumul fitoplanctonului contribuie la împiedicarea apariţiei fenomenului de înflorire.
Aceste prime rezultate ne îndreptăţesc să afirmăm că introducerea în amestec a speciilor aclimatizate contribuie atît la ameliorarea
producti\·ităţii heleşteelor cît şi la obţinerea unor producţii suplimentare. Experimentările trebuiesc continuate însă, pentru a se stabili
norme ştiinţifice de populare, pentru toate categoriile de heleştee.
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1. Antipa Grigore -

2.
3.

4.
5.

PREl\llERS RESULTATS OBTENUS A L'ELEVAGE DE LA CARPE DANS LA
POLYCULTURE

Re sume
On presente ici Ies premiers resultats obtenus par l'introduction des especes
tle poissons nouvellement acclimatisees, dans Ies unites piscicoles amenagees dans
le Delta.
Da.ns Ies etangs ou la formule de peuplement contenait des especes consom~
matrices a tous Ies niveaux trophiques, la production realisee a depasse de loin
la planification.
Le rendement de la production, grâce aux especes supplementaires, a
varie, en fonction de la quantite peuplee, entre 150 et 870 kg/ha.
Les premiers resultats ont confirme et on peut, a juste titre, affLrmer
que l'introduction des especes nouvellement acclimatisees dans les etangs deja
peuples, contribue a l'arnelioration de la productivite piscicole.

DATE MORFOMETRICE COMPARATIVE PRIVIND DEZVOLTARE.'\
CRAPULUI DE CULTURA DE DOUĂ VERI DIN DELTA DUNĂRII
C:-\ZACU C. şi N. ANGELESCU
de cercetări piscicole Tulct·a

Staţiunea

Crapul de cultură, introdus în Delta Dunării in anul 1963 - ca
rezultat al unor cercetări începute cu doi ani înainte, la Maliuc, care
au arătat superioritatea lui în competiţia cu crapul sălbatic (4, 3, 2) crescut la valori variabile ale diferiţilor paraml'tri mediali, nu a constituit obiectul unor studii bazate pc măsurători biometrice şi analize
statistice, care să ateste modul adaptării la noile condiţii ale ambianţei sale.
Lucrările de selecţie a crapului de cultură în această parte a ţării
necesitau, în prealabil, cunoaşterea materialului piscicol pe care se
bazau aceste acţiuni.
Ne-am propus ca. prin analiza variabilităţii diferitelor secvenţe
a populaţiei de crap din diferite crescătorii ~i incinte stufo-piscicole,
să încercăm o apreciere asupra tendinţei de modificare a caracterelor
morfologice în raport cu condiţiile exterioare, precum şi a progresului
sau regresului unor inQici morfometrici.
MATERIALUL

ŞI

METODA DE LUCRU

Materialul piscicol, supus măsurătorilor biometrice, provine de la
Stipoc, Calica, Obretin şi de la incinta stufo-piscicolă Rusca.
Suprafaţa heleşteelor din care au fost luate probele variază între
BG şi 2.500 ha, iar adîncimea maximă este de 2,8 m.
Au fost măsurate probe randomizate din populaţii, cite 100 indivizi
pentru fiecare probă, în total 1100, cu ocazia pescuitului de toamnă,
direct pe teren.
S-a lucrat cu nesib-populaţii (non sib-population), alcătuite din
indivizi de două veri. Raportul între sexe, stabilit prin direcţie, a fost
uşor favorabil femelelor (54o;0).

crescătoriile
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ln heleşteele unde materialul piscicol era reprezentat prin.
indivizi aparţinînd raselor Lausitz şi Galiţian, s-au luat probe atîl
din prima cit şi din a doua rasă.
Materialul a fost crescut în cultură mixtă sau în monocultură în_
condiţii foarte neuniforme de la crescătorie la crescătorie şi chiar în.
cadrul aceleiaşi crescătorii, de la heleşteu la heleşteu, variind atît
materialul piscicol - greutăţi medii la populare, formule de populare:
- cit şi ecologia heleşteelor, sursele de alimentare cu apă, modul deîngrăşare cu substanţe minerale şi organice, modul de furajare acesta fiind existent sau nu, iar acolo unde a fost utilizat, fiind diferit.
sub aspect calitativ şi cantitativ starea sanitară etc. (tabelele·
I şi II).
Studiile asupra variabilităţii (sensul şi intensitatea ei) au fost efe.c_tuate după o schemă biometrică a 5 factori (Fig. 1) :
- greutatea corpului (G) - pondus corporis - (g) ;
- lungimea corpului (1) - longitudo corporis - (cm) ;
- înălţimea corpului (H) - summa altitudo corporis
(cm) ;.;
- lungimea capului (K) - longitudo capitis - (cm) ;
- lăţimea corpului (g) - suma latitudo corporis - (cm).
ln alegerea acestor factori, am ţinut seama de faptul că lucrările·
noastre au fost iniţiate în scopuri de selecţie şi nu pentru lucrări de
sistematică, care folosesc scheme mult mai largi (ca de exemplu schema
lui Starmach).
Pentru a caracteriza morpha indivizilor din diferite heleştee am.
calculat :
- indicele de profil (l/H) ;
- indicele capului (l/K) ;
- indicele transversal (H/g).
}
1
prelucrate statistic, stabilindu-se :

De asemeni s-a calculat indicele Fulton (F

=

G

• ~00

Datele obţinute au fost
- limitele de variaţie
- media aritmetică - X= A + b.i:
abaterea medie pătrată - sX = ~

l' li -

-,
V

-~-f-.c12--h_)_i_._1_0_0

-

. · t u1 d e
C oe f 1c1en

· ·
variaţie

-

2

s ~/o == I n-I

. _

X
A = centrul clasei cu frecvenţa cea mai mare ;
b -== "\'diferenţa între media presupusă si
. media aritmetică ·'
b

=

. . . I.

a

-- ;

f

=

frecvenţa:

1l

a = abaterea ;
n
numărul de indivizi
i = intervalul de clasă.

cercetaţi

;

unde ::

Tabela /'

NORME DE POPULARE

....
<.>

.:

Crescători a

H. C.

z

7
146 ha

Mate·
rial

ŞI PRODL:CŢIA OBŢINUTĂ

ÎN ANUL 1967

Populare

Produc\ ic

I

buc./kg

CRC

Greul.
medie

Greul.
lll<'clic

(g)

(g)

0.058

C0 +

190

8.300

22,9

25.0

C1 +

504

1.950

258,0

5 4.000.0

CRC
Alte

28

C 0 91.000
(20
zi le)
C1

I

2.000

Stipoc

8
148 ha

2

-

sp.

23.5

Supr<1v.

5 5.700,0 100%

303 I 6. OOO

C 1 + I.OOO

I

16.7

4.100

213,0

-

l)?,9~o

- - - - - - - - - - - - ---1-----1--- - - - ___ ,____ ,___
9

3

86 ha

0.3

C0 +

308

1•noo

30,0

C1 +

543

2. 51 ll

30, O

C0 +

72

830

8G,7

c1 + 1.mm
C2 +
99
C3 +
12

2.2GO

487,0

~JO~o

54 I .830,0

~)0%

C1

Ca lira
10
134 ha

4

C0 64 .OOO
(30
zile)

890, O

C2

GO

C3

23 1.930,0

QCRC

8 5.240.0

QCRC
14 3.730.0 c! CRC

8.900

34,(i 13,9%

l)9

5 2.400,0
(() 4 .300, o

72

20 3.400,0

_____ ,____ - - - - · · - - - - - - - - - - ___ ____,___
-

,,

-

45
5

Obretin

4

lOO ha

C:.

408 3.000

Q CRC

7 5.200

c!CRC

li 4.300

_____ ,______ - - - - -

-

930 25-28

6

Rusca

2 500 ha

C0 +

467 10.350

C1 +

562

C2+

26

19 1.340

C RC

113

22 5 . 150

---C1

750

Neră·

pitori

450

___ ,____ - 254

295

·C)

172

3G

10 ,O

93

107

Răpi

tori

1.250

45

6
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SCURTE CARACTERIZARI ALE INCINTELOR CA MEDII DE

VIAŢA

Tabela 2
INCINTA CA MEDIU DE

VIAŢA

Jngrăşămintc
Iplanctonic
Volum
I Ot-servat ii
. minerale
Furajare
·------,-------,----'.-Nr· Cre~d! tor ia
crt.

Caractcri slicilc
chimice ale apei

STIPOC

H. C. 7

-

-

!I

'1

Alimentarea din
canal Ca\a\·aia -S:au admi- Cocientul - 4,5
O~ deficitar în
nistrat:
- Furajarea în peiu lie - august
-Azotat
rioada iunie-sept.
(sub 40°0)
de amoniu
- Spărturi 34 35%
Substanta orga- 378 kg/ha 23cc/mc.
cereale
'
.
l
niră de la ;j4 la -Superfosfat
030
Ş
I
t
52
ro ur
. ,o
116 mg./IKMn04 28 kg/ha
fi. soar lui
e
, !'12 urme în pri- lin 15 doze.I
- Porumb 12,65?0
mele luni apoi
cca. 3 mg./I
~
~k,
0

Sistemul de fiitrare defectos a
permis intrarea
speciilor străine
în heleşteu
Slaba calitate a
apei din sursa de
r
t
a imen are
Suprapopulare
şi cultura mixtă
neinspirată

-

Alimentarea din
- Cocientul - 4 ·4 - Sistemul de fiicanal Caţa\'aia -S~au admi- Furajarea s-a efe·
trare defectos a
- 0 2 deficitar în 111slrat:
ctu~t ~n perioapermis intrarea
iulie - august
-Azotat
STIPOC
da 1un1e-sept.
speciilor străine
(sub 40%)
de amoniu
- Substanta orga- 327 kg/ha
- Spărturi 35,11 %
în heleşteu
2 H.C. 8
nică de la 38 la -Superfosfat
cereale
- Slaba calitate a
141 mg./IKMn04 26 5 kcr/ha
- Şroluri 49,6%
arei din sursa de
- N 2 în primele (.' 15 z
fi. soare
a imentare
luni apoi cca 3
in
.e)
- Porumb 14,89%
mg./I
„ - •...~
'-1----l --------·------1-----1-------- -------- Alimentare prin -S-au admi- Cocientui - 5,4
canalul lipo\'eni- nistrat în- Furajarea s-a ef- - Materialul pisciior
grăşăm inie
ect~at _în peri oacol a fost puterCAl.ICA
- 0 2 suprasaturat minerale
62cc/mc.
da 1un1e sept.
nic afectat. de
3
H. C. 9 - Substanţa orga- pt. a asig.
- Spărturi
hidropizie
ni că pînă ia tO o cnncen.:ereale 41 %
mg./IKMn0 4
traţie de 3
-- Şrotin 12,60%
mg. !'\fi
- Şrot fi. soare45~u

.

d°

·--------

~

- Cocientul - 4,5
CALICA - Alimentare canal -S-au admi4
Furajarea
lipovenilor
nistrat
înH. C. IO
iun ie-septembrie
- 0 2 optime
gră~ăminte
'-1---- --------1-----1----1-------- --------·
- Alimentarea din
I
- S-au introdus 7
Dunăre;ţ veche
- Cocientul 4.3
familii ere.
02 şi substanţă
- Furajarea
la ha. adică
5 OBREorganică optime
în perioada
TIN
în tot timpul peiunie-septembrie
1I~~) 120 ha
rioade i de creste'
re

-

J

-

- Alimentarea din
I

6

RUSCA

i

'

-

bratul Sulina
02 şi substantă
organică în cantită\i optime exceptînd ultima perioadă

314

3,9cc/mc, -

Nu s-a furajat

-

Incintă
ckolă

stufo-piscu regim
hidrologic dirijat
In 1966 nu a fost
pos i bi I un pescuit tota I ceea ce a i nf Iuenta t în 1967

lntrucît principalul caracter în selecţie este greutatea corpului,
s -au analizat grafic şi numeric corelaţiile care ar putea exista între
,greutate

şi diferiţi

indici.
REZULTATE

Ş I DISCUŢII

Analiza repr zentării grafice a ,irurilor de variaţie şi a datelor
bţinute permite să reli efăm următoar ele fapte :
- Din punctul de vedere al factorului greutate, populaţiile studiate sînt neomogene, toate curbele noastre fiind monodale (grafic I).

,..__i.caf._ _.,
~~~~~~-1--~~~~~l.c . ~~~~~~~~~~--.i
u r - - - - - - - ' - - - - - - [.

i. - - - - - - - - - - - - 1 . . - - - - - - i l
Fig.

Obretin, toate celelalte reprezentări grafice
:Sugerează o formă evident asimetrică a curbelor.
Limitele de variaţie (tabela III) ca şi valoarea mare a coeficient ului de variaţie - în totalitatea cazurilor peste 23,00 şi la incinta
:Stufo-piscicolă Rusca chiar 39 ,18 indică un caracter foarte variabil,
inconstant.
Asemănarea formei curbelor raselor diferite (Lausitz şi Galiţian) ,
.dar diferenţierea lor în cazul h eleş teelor diferite, permite afirmaţia că
-din cei doi factori principali - genetic şi de mediu - putem a cuza
lactarul medial variabil drept răspunzător de mărirea amplitudinii
v·ariabilităţii, cu atît mai mult cu cît acest factor are cel mai mare
.efect înainte ca pe şti i ă atingă maturitatea.

Cu

excepţia

crescătoriei
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ŞI

l!\IDICI MORFOMETRICI

„
....
V

„

z

~

""'.;:
<J

u

-

G.

„

Ra<a

0

Limite

~

292.00
Lau itz

1

I~i

X± 5X

...

± 9.90

170-

~00

s%

X

:r ;.x

±

-LKL

H

Limite

2,fil
33,94

L

Isx

s%

0.01

2,32 - 2,87

LIMITE

:X

3.45
4,59

:i:

s:X

Limite

I

± 0,01

3.C6- 3.88

2

g_

322 .16 ± 8.00

Lausitz

320' 60 ± 5. 52
110- 430

8
Galitian

4

215.85

9

-

Galitian

56!) ' 90

-

±

13 . 50

24.80

-2!),98

-23,69

2.62 ±O.Ol
2.25 - 3, 17
2.62

±

0.02

2.12-3.14
'2.33

± 0,02

Lausitz

463,00

Galitian

15, 70

9

-

..o
,....,
_,

Lausitz

33,90

2.60 ±O. Ol

Galitian

±

0.02

2. 75 - 3.85
4,63

3,51

± 0,02

3.49 ± 0.02

--

:

6.00
I

-2, IO
i

--'
6. 12

'

I

'

-5.75

-26,50

270 - 850
548. 70 ± 12,64

5.88

2.25- 2,67
23.00

2,44±0,0I

250 - 940

2.20- 3.10

555,50 ± 14, 75

2,50 ±O.Ol

27,00

260 - 980

Lausitz

285. 00

±

7. 05

"'u"'

282.00
Galitian

±

24.73

2.17-2.77
2.65±0,01
2.21 - 3.08

I J,00

120- 800
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3,27

2.38 ± 0,01

12.00

--

o:;

I

8,58

3,00 - 3.82

=

4.Jl .60

::J

11

--

3.39 ±O.Ol

3,06- 4,00

170 - 570

-

6,80

2.86- 4.00

2.28- 2.85

4

-- -

10

--

3.46 ± 0,02

4.00

6.73

3.00- 4, 15

--

c:

~
....

-

5,60

3.00- 3,66

--

- --8

--

3,33 ±O.Ol

150 - 950

10

7

±

4.76

2,00 - 2,60

--

u
·-"'

u"'

2.20- 2,88

250 - !)50

-

6

± 6.44

120 - 490

- --5

2.52 ±O.Ol

--

3

-

24.80

190- 780

·V)

-

;

I

Galitian

u

4,06

-- '

7

-

sx s %

2,54 ±O.Ol
39. 18
2,35- 2.93

5,40

-4.88

-5,40

-3,80

.

3,46

± 0.02

3.00 ± 3,86
3.38 ± 0.02
2.92- 3,86
3,32

± 0,02

5.30 „

-4,80

-5,06

3,00- 3,82

-3.31 ± 0,01
2.92 - 3,80

4,60

Tabela 3

DE

VARIAŢIE; CORELAŢII

-Hg

i
'

X± 5X
Limite

GX 100
-

Corela\ i i

L'

Isx s % I

X± 5X
Limite

I

sx s %

G-g

8,65

+0.020

8,40

+ 0.024

11,50

+o.o55

I

2,02 ±O.Ol
1. 73 - 2,33

'
;

2,01

+ 0,01

2,01 ±0,13

:

4,38

2,44-3,63
2.96

±

0,03

2,54- 3,86
6,30

3, 16 ± 0,04

1, 76-2,50

2.03- 4.28

2.12 ± 0,02

2.84

!

1.6G-2,6G

,

2,09

± 0,01

8,50

± 0,04

5.26

3.29

± 0,03

2,78 - 3,98

1,87 -

-0,010

+0.004

-0,044

- 0,025

+ 0,005 + 0.020

I

L'

H

14,80

+ 0,047

8.20

+ 0.020

--

-i

L
G--

G

--

2, 17- 4.28

1.84 - 2. 44
2,08 ± 0,02

1-~1

g

2.89 ± 0,03
6,44

1.78- 2, 26
I

li
G- -

li, 18

2,94

± 0,03

2,43

2,25 - 3.93

0,02

3, 12

10,00

--i-o. ()13

--

±

i

2,27

'·

1,92- 2,63

'

1,99 ± 0,01

7, 13

5,30

2,01

'

1,79- 2,25

± 0,01

2, 13 ±O.Ol

l
I

ţ
'l

d

3, 24

± 0,03

+ 0,025

8.40

+ 0,026

2,55 - 3,98

--

--

[

9,60

2,46 - 3 ,93

1. 73 - 2. 30

I

± 0.03

5,00

-10,00

3,34

±

0,03

9,60

2.55-4.08
--

2,66

±

0,06

8. 6~1

+ 0,039

11.50

+ 0,020

2.00- 3.48

1.75- 2.75

+ 0,022

-2, 13 ± 0,02
1,87 - 2,67

6,50

2,99

±

0,03

2,48- 4.35
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Indicele de profil, introdu în pi cicultură prin propunerea
lui E. Walter de a utiliza înălţimea corpului (summa altitudo corporis)
dr pt indice al exteriorului crapului, folosit pînă în ultimii ani drept
indice principal în selecţia bazată pe forma corpului e te azi tot mai
mult înlocuit, fiind preferat indicele circumferinţei (1 /0 ), mult mai stabil.
-

Curbele obţinute de noi, monomodale (grafic II), prezi ntă indicele
de profil ca p un caracter taţionar la crescătoria Stipoc, pentru ambele
rase, la crescătoria Calica în H.C. 9 pentru rasa Galiţian şi în H .C. 10
pentru ra a Lau itz la ere cătoria Obretin pentru ra a Galiţian şi
în incinta Ru ca pentru ra a Lausitz. La H.C. 10 Calica pentru ra a

® ©®
Fig. 2

Galiţian,

în crescătoria Obretin pentru ra a Lausitz şi în incinta Rusca
pe ntru rasa Galiţian acest caracter manife tă un regres vizibil, ca
valoare ab olută a indicelui respecti . aloarea coeficientului de variaţieub 10 (tabela III) ni-l rec omandă ca un caracter tabil în tendinţele sale.
Ob ervînd valorile X + X ale caracterului mai sus amintit, comparativ la cele două rase, reiese o dată în plus influenţa factorului
medial asupra fenotipului , influ enţă ce maschează p entru noi pe cea
a factorului ereditar.
- Indicele capului (1/K), citat de diferiţi autori cu valori contradictorii, ca de altfel şi ceilalţi indici folosiţi de noi în prezenta lucrare(tabela IV) , se p rezintă drept un caracter stabil, puţin variabil - SO/o 10·
în toate probele (tabela III) - omogen în toate populaţiile, singura
excepţie constituind-o rasa Lausitz din H.C. 8 Stipoc, a cărei curbă
318
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fa ptul că ace t indice e te cel mai staţionar . De altfel şi valo area
:X + s X la cele două rase arată că în co ndiţiile Deltei indicele capului
!Ş i-a pă trat caracteristica ra elor re pectiv , rasa Galiţian fiind preferabilă sub acest as pect. Curba de variaţie indică un caracter puţin
variabil (tabela III) .
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Analiza cur belor indicelui t r anvers al s ugere a ză r egr es ul a cestui indice la rasa
.Lausitz H .C. 8 Stip o.c, dar mai ales în in·Cinta R usca la ambele r ase (s-ar
putea
:pune acest fap t p e seama lipsei fur aj ării )
'
.şi caracterul lui staţi on ar în restul h eleş 
·''
/ \
'
teelor. Valoarea coeficientului de variaţie
'- :sub 10, cu două exce p ţii - rasa Lau itz di n
:H. C. 10 Calica şi din incinta R u ca - d notă un caracter uşor variabil. P o p ulaţiile
.sînt neomogene, lucru explicabil dacă ne
,gîndim că grosimea (summa alzitudo ·c orpo.ris) este caracterul cel mai corelat cu totalitatea condiţiilor mediale, atît de neuniforme.
?5
- interesant d observat, în cazul reAprezentării grafice a şirurilor de variaţie ale
'' :0...
.indicelui Fulton, simetria curbelor, deci omo.genitatea populaţiilor din amîndouă ra e la
~rescătoria Obretin, de asemeni valoarea cea
OB R[T/N
mai ridicată a mediei aritmetice în cadrul
_populaţi ei de la aceeaşi ere cătorie. Ambele
.fa pte le-am putea explica p rin c alitatea u,perioară a apei din sursa de alimentare a
.acestei ere cătorii : direct din D unărea Ve.che. Indicele Fulton e te un caracter u şo r
·v~ riabil în cazul populaţiilor analizate de
.noi (SO/o între 8,4 şi 14,8).
- P entru a vedea dacă există un raRUSCA - - - - Cofo/ to 11
,port de dep nd enţă reci p rocă între greutate
şi diferit caractere morfometrice sau indici,
/ "\
.am alcătuit ni şte tabele de corelaţie ş i am J S
alculat coeficienţii de corelaţi e respectivi .
P ublicăm numai valorile numerice ale coe.licientului de corelaţie (tabela III). Din ana- ,
liza acestor valori conchidem :
2
J
I
5
6
' "''' ' !
~„ ,„Jut:I-«. r„u11"
- există o corelaţi e minimă , în sensul
Grafic 5.
_pozitiv, între greutate a şi grosimea pe ştilor ;
- corelaţia negativă dintre greutate şi indicele transversal, cît
mai ales cea p o zitivă dintre greutate şi indicele Fulton, sînt cu totul
nesemnificative, datorită valorilor num rice foarte mici ai acestor
·.coeficienţi ;
- între greutate şi indicele de profil nu ex i stă nici o corelaţie,
-·ca dovadă semnul opus obţinut de noi la cele două p opulaţii analizate ; afirmaţia co ncordă cu datele l ui Stegman (8) la cra pul din
P olonia de ace aşi vîrs t ă ş i Ki selev (1) la crapul din Rusia.
\

~
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Tabela 4

VALORI ALE INDICILOR MORFOMETRIEI
Autorul

Elenoshi

I

Ra:

I

-

I
g

Ga l11ian 2.45 - 2.50

1.80

Lausitz

2-80- 3.00

1.50

Aischgrund

2.05

2.20

Francon1a

2.65

1.80

Rasă

primit ivă
Schiperclaus

I

-HI

I

-I

lk

I

GX 100

-1•

I

Obs.

3. 10 - 3.60 1.50 - 2.00 3,60- 4. 10

Galiţian

2.50

Lausitz

2•80- 3.00

3.30 - 3.50

Kostomarov

2.20- 2. 77

2.70- 4.30

Crist ian

2.44 - 2. 77

Matlak

2·33 - 2,42 2.00 - 2. 12 2.83- 2.88 3.59 - 3,98

3.50 - 3,84

Pentru a evita concluzii eronate, deşi am fost tentaţi în cursul
rezultatelor noastre să corelăm intensitatea fenomenelor obserYate cu diferiţi factori mediali, pe care i-am urmărit tot timpul,
ne-am ferit de acest lucru, avind în vedere că se ştie încă prea puţin
despre ecologia heleşteului piscicol, cu condiţiile lui foarte complexe.
discuţiei

CONCLUZII
1. Crapul de cultură, din rasele Galiţian şi Lausitz, introdus
în Delta Dunării din anul 1963, în crescătorii şi incinte foarte diferite,
s-a adaptat condiţiilor locale, păstrîndu-şi indicii caracteristici raselor
r es pecti Ye.
·
2. Deşi in majoritatea lor stabili, tendinţele de regres sau de
progres ale unor indici pot fi uşor explicate prin influenţa factorilor
mediali asupra fenotipului, influenţă ce mascheaza pentru noi aportu!
factorilor ereditari, fapt cu implicaţii serioase în munca de selecţie.
3. Nu există corelaţii semnificative între greutate-grosime, greutate-indice Fulton, greutate-indice transversal şi nici un fel de corelaţie
între greutate-indice de profil.
4. Coeficientul de variaţie mare al unui factor important cum
este greutatea, precum şi unele tendinţe de regres, care probabil se
vor accentua în anii viitori, ca şi lipsa controlului împerecherilor.
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impun cu necesitate lucrări de selecţie cu o bază materială şi ştiinţifică
corespunzătoare, pentru obţinerea unei forme de crap, conform cerinţelor producţiei, în această parte a ţării.
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DONNEES MORPHOMETRIQUES COMPARATIVES CONCERNANT LA CARPE
DE CULTURE DE DEUX ETES DANS LE DELTA DU DANUBE

Re sume
A l'aide des mesures biometriques et des calculs statistiques on a elabore
une analyse de la variabilite des differentes sequences de la population de la
carpe de culture, dans les divers bassins d'Clevage et enceintes roselieres piscicoles, qu'il y a dans le Delta du Danube.
En etudiant la variation du poids, !"indice du profil, l'indice de la tC·te,
l'indice transversal et l'indice Fulton, on a essaye d'envisager la tendence de
modification des caracteres morphologiques, en fonction des conditions environnantes, aussi bien que le progres ou la regression de certains indices morphomdriques.
Pour saisir l'existence d'un rapport de dependance entre le poids et Ies
differents caracteres morphometriques, on a calcule les respectifs coefficients
de correlation.
En appuyant sur le rapport qu'il y a entre l'influence des facteurs de millieu
et de ceux hereditaires, dans la determination du phenotype, en demontrant que
la carpe de culture de race Galicienne et Lausitz, peuplee dans le Delta du Danube
en 1963, a garde ses caracteres raciales, l'ouvrage attire l'attention sur les tendences de regression, qui impose des travaux de selection a une base materielle
et scientifique adequate, pour obtenir une carpe d'une forme correspondante aux
exigences de la production piscicole, dans cette region.

VALORIFICAREA SUPERIOARA A RESURSELOR DE HRANA
NATURALA PRIN DIRIJAREA AMESTECULUI DE SPECII DE PEŞTI.
REZULTATE OBŢINUTE IN UNITATEA RUSCA - DELTA DUNARII
MUNTEANU ION
Staţiunea

de

Cercetări

Piscicole Tultea

Studiile asupra populaţiilor piscicole din unitatea Rusca efectuate
indiguirea acesteia de către sectorul stuficol, au indicat importante modificări în amestecul de specii ca şi influenţa negativă a indiguirii asupra refacerii rezervelor de peşte.
Datorită întreruperii legăturilor cu Dunărea, care înlesnea intrarea
speciilor semimigratoare, efectivul acestora se reduce progresiv. Reducerea posibilităţilor de pătrundere a peştilor din Dunăre şi creşterea
procentelor de ştiucă, au dus la micşorarea treptată a producţiei dat[1
de speciile tipice de baltă, astfel încît în anul 1962 s-au pescuit în unitatea Rusca numai 7 kg/ha peşte (tabela 1) cu toate că pescuitul s-a
efectuat după desecarea stufărişurilor şi retragerea apei şi peştelui în
canale. Deşi pescuitul reflectă producţia numai în măsura în care se
reuşeşte să se pescuiască intens, se poate afirma că intensitatea cu care
s-a pescuit în unitatea Rusca în această perioadă a fost maximă ; în
timp ce în restul suprafeţelor deltei nu a fost posibil să se scadă apa din
stufărişuri, în unitatea Rusca zona de stufăriş a fost complet desecată.
astfel încît întreaga producţie s-a pescuit la nivel redus, numai în luciu.
Dacă se ţine seamă de faptul
că
în deltă producţia anul11i
1962 - 7084 tone - a fost superioară anului 1959 5480 tone --.
scăderea producţiei unităţii Rusca în urma indiguirii, iese şi mai pregnant în evidenţă.
Reducerea s-a datorat în mare măsură şi consumului de către
ştiucă a puietului şi a adulţilor tuturor speciilor paşnice de baltă.
Cantităţile pescuite în Rusca în 1962 ar fi fost şi mai mici dacă
nu s-ar fi introdus aici crap sălbatic în 1960, fapt ce a determinat o
creştere uşoară a crapului în 1961 şi 1962 faţă de 1959, creştere care
nu reflectă însă efortul făcut prin populare ; faţă de 20.000 kg intra-

după
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dus, s-au pescuit 3000 kg în 1962. Dacă se exclud cantităţile de crap
pescuite rezultă o scădere şi mai accentuată a producţiei, sub 6 kg/ha.
1n paralel cu reducerea efectivelor diferitelor specii se înregistrează
şi o schimbare a raportului intre specii.
Analizind datele înscrise în tabelul 1 se observă o diminuare a
speciilor tipice de baltă, caracuda şi linul, diminuare care se explică
prin desecarea şi menţinerea uscată a unităţii pe o perioadă îndelungată :
cu cit această desecare s-a prelungit şi s-a repetat, cu atît cantităţile
de caracudă şi lin pescuite au scăzut mai accentuat.
Din analiza amestecului de specii, rezultă că în unitatea Rusca
nu au existat consumatori de plancton - nivel trofic mai bine dezvoltat
faţă de alte unităţi din deltă, chiar în primii ani după indiguire şi în
creştere vădită în urma dirijării regimului hidrologic.
Nu există de asemeni specii consumatoare de vegetaţie macrofită
- babuşca, roşioara, crapul - valorifică foarte puţin acest prim nivel
trofic ca mărime a biomasei ; este vorba în deosebi de vegetaţia submersă. excesiv dezvoltată, nu numai în bălţi, ci şi în mlaştinile stuficole.
Majoritatea speciilor paşnice care hotărăsc producţia sînt bentofage,
însă avînd populaţii cu densităţi reduse, nu valorifică satisfăcător bentosul. Pe lingă densitatea redusă a populaţiilor speciilor consumatoare,
la valorificarea slabă a bentosului - nivel cu înaltă valoare nutritivă
contribuie şi ritmul lent de creştere a speciilor bentofage tipice
de baltă.
Intrucît majoritatea speciilor de peşti bentofagi sînt consumaţi
intens de ştiucă, transformîndu-se în produsul final cu cel mai lung
lanţ trofic, deci cu cele mai mari pierderi de substanţă organică, realizată ca producţie de hrană, producţia de peşte se reduce şi mai mult
în comparaţie cu producţia biologidi a unităţii, deci cu rezervele de
hrană pentru peşte.
Reiese clar că amestecul de specii apărut ca urmare a reducerii
legăturilor cu Dunărea, după îndiguire, nu poate să valorifice prodL:cţia de hrană, cu atit mai mult cu cit aceasta poate să crească ca
urmare a unei corecte dirijări a regimului hidrologic.
In paralel cu efectul favorabil al dirijării regimului hidrologic
asupra creşterii producţiei de hrană, s-a constatat efectul negativ al
depopulării, asup1:a posibilităţilor de
transformare a producţiei biologice în producţia de peşte şi în consecinţă necesitatea de a se interveni şi prin dirijarea amestecului de specii.
Bazat pe constatarea că specia crap este capabilă să valorifice
superior hrana bentonică în toate categoriile de bunuri piscicole din
deltă şi pe cunoa5terea efectului negativ al procentelor ridicate de ştiucă
din amestec asupra producţiei de peşte, s-a preconizat ameliorarea
amestecului de specii prin reducerea numărului speciilor răpitoare şi
prin popularea cu crap.
Problema cheie, în rezolvarea căreia s-au întimpinat cele mai mari
dificultăţi, a fost cea a reducerii, şi mai ales a menţinerii reduse, a
procentelor de ştiucă.
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Lucrările pentrn micşorarea procentelor de ştiucă
din unitatea
Rusca au constat din desecări anuale, din pescuiri cu toate categoriile
.de unelte şi efectuarea pescuitului chimic în canelele şi ochiurile rămase
cu apă după desecarea la maximum a unităţii.
Anul 1967 este primul an în care procentele de ştiucă au scăzut
la 100;0 în condiţiile unei creşteri a producţiei totale la 230 tone. respectiv 91,5 kg/ha.
Lucrările efectuate au demonstrat uşurinţa cu care ştiuca îşi
Teface rezervele şi în consecinţă necesitatea repetării în fiecare an a
pescuitului intens a acesteia.
A doua acţiune - popularea cu pui de crap - s-a început din
anul 1964, însă numai în anul 1967 s-a reuşit să se efectueze popularea
cu un material şi cu o cantitate mai apropiată de normele preconizate de noi.
Rezultatele încercărilor de a dirija amestecul de specii, atît ca
.amestec realizat, cît şi ca nivel la care s-a reuşit să se ridice producţia,
.sînt înscrise în tabela 1.
Din acest tabel se constată că s-a reuşit ca specia crap să devină
.dominantă în amestec şi cu cît a reprezentat procente mai mari în
producţie, cu atît producţia totală realizată a fost mai mare.
Rezultă de asemenea că producţiile de ştiucă s-au menţinut ridicate
cu tot efortul de a diminua efectivul de ştiucă ; numai în al patrulea
.an de pescuit inten::; s-a reuşit 'Să se reducă ştiuca sub 10 kg/ha.
A treia specie cu importantă pondere în pescuit a fost babuşca,
a cărei producţie a variat, după începerea populărilor, între 6-11 kg/ha.
Babuşca este singura specie care s-a menţinut după îndiguire şi desecare în timp ce caracuda şi linul, insuficient protejate în timpul iernii,
s-au redus simţitor.
Din acelaşi tabel se mai poate constata că din cauza greutăţilor
prea mici a materialului de populare 25-28 g/ex faţă de 40 g
preconizat - procentele de revenire în pescuit au fost numai de 27,80/0
faţă de cantităţile folosite la populare ; de asemenea, ca urmare a lipsei
unei staţii de pompa~·e corespunzătoare, care să poată realiza un curent
de primenire a apei în lunile cu temperaturi ridicate (iulie-august).
crapul de cultură, deşi a avut suficientă hrană naturală, a încetat să
mai crească în lunile iulie şi august, atingînd la pescuitul de recoltă
greutatea medie de 160-310 g - greutate ce o realizase în luna iunie,
lună în care alimentarea cu apă s-a efectuat gravitaţional.
Dacă în cursul anului 1967 s-ar fi putut realiza o alimentare susţinută îndeosebi în lunile iulie-august, se putea obţine numai pe baza
crapului de cultură o producţie de peste 100 kg/ha, chiar în condiţiile
unei reveniri în pescuit de numai 27,80/0 •
Deşi amestecul realizat în 1967 se poate considera îmbunătăţit
acesta nu este capabil să valorifice integral baza de hrană. Dacă
pentru bentos populaţia de crap introdusă poate fi considerată un consumator valoros rămîn în continuare neconsumate cantităţi mari de
plancton, a cărui biomasă a crescut în urma măsurilor de ameliorare

'

327

w

Tabela 1

t..:i

PRODUCTIA DE PEŞTE REALIZATA IN RUSCA IN ANII 1962 ŞI 1967

o:i

I 9 G 7

1~111~

p o p
S p e

l'

C1

cultură

C2

cultură

C3

cultură

Crap

T11l:il
pr„du· I
kg

i a

-

sălbatic

Total crap

1'g/h;1

I I

-

2 322 900

929

-

929

3 289

1.3

3 289

), 3

2 322 900

2. 1
-0.7
-Q,3-

-

11 091

4.4

2 522 900

6 048

2.4

-

5 306

Caracudă

1 700
796

-

Ştiucă
Stiucă

-

O+
peste

172

Somn

72

-

Şalău

6 292

Total general
-

17 382
.„

-- -

--

-929- -- -

-

-

-

-

-

-

-- -- -

-2.5-

-

-

-- -

O, 1

--

Total specii
răpitori

--

-

-

2 veri
Biban

28
25

-- - -

Total specii
paşnice

I a I

l!reut.
exemplare lexcmpl.
la
ml'clic
ha
J!r.

-

Babuşcă

Lin

L'

11

G.9

2 322 900
- ---

929
-

-·--

-

productln
loial
kg

49935
13 489

63 424

I

kil/ha

I l

0

k /I
i.: ia

~ rm•nile
l 11 pes ru 11
fa\;1 de
popuh\ir.

185 443

74, 1

27.8

3 134

I. 3

), 4

-

-

188611

75.4

-

-1118-

3,;

14 756

-

4
370

80

799

-5,!l-

greul.
exemplare lexempl.
la
m•·clie
hn
J::r.

loial
kg

310
25.3

-

-- 25.3

-

-

-

-- -

-

I I

rcalizatii

- - -IGO2 41 ()
1 I 300
---

6:39 500

253

-

-

fi41 910
420 OOO
9 900

2!14

34

2 500

---

-----

-

-

- 80
-

30

-

Q,3

-

-

-

1072180

426

-- -

204 196

81.6

-

-

--

208 OOO

83

- 92
-

19 151

--

7,8

-

-

-- -

6 610

3
-600
16 120
7
100

3 964

3
-I.-

-

1 612

0.7

-

-

124

--

248

0, 1

-

--

67

-

-

63 424

63 424

25.3

-

2 OOO

-

-150
-

10

921 593
-- -- - -230
- -- -

24 985

9.5

229 181

91.5

2.5.3

I 303 101
--

19

-

-

··-

---

-

şi mai ales aproape întreaga producţie primară reprezentată prin macro-fite submerse.
Analizele biologice, comparate cu nivelul la care s-a ridicat producţia piscicolă, arată clar posibilitatea sporirii acesteia, prin introducerea în amestec a U!1or specii valoroase, capabile să valorifice şi
celelalte nivele trofice.
Obţinerea, în anul 1967, a unei producţii de 91,5 kg/ha, din care·
75,4 kg/ha a fost crap de cultură, arată importanţa dirijării amestecului
de specii, în scopul unei bune folosiri a resurselor de hrană.
Prin acţiunea de dirijare a amestecului c.lc specii de peşti se
realizează :
- transformarea în carne de peşte a vegetaţiei macrofitelor. Se
urmăreşte ameliorarea condiţiilor de mediu prin limitarea suprafeţelor
acoperite cu vegetaţie submersă şi obţinerea unor producţii de peşte,
cu pierderi mici de substanţă organică, pe baza unei producţii primare,.
în prezent neconsumate ;
- introducerea în amestec a speciilor bentofage cu valoare economică ridicată crapul de cultură - care valorifică optim unul din
cele mai bine dezvoltate niYele trofice - bentosul ;
- introducerea de specii consumatoare de plancton, biomasă.
care, în condiţiile de mediu ameliorate, se \·a dezvolta simţitor şi care
nici în prezent nu este suficient folosită ;
- protecţia speciilor autohtone (lin, caracudă, babuşcă şi roşioară)
şi reducerea la minimum a ştiucii cea mai rapace şi răspîndită specie
răpitoare în vederea reducerii pierderilor de substanţă organică şi
realizării unor producţii sporite de carne de peşte, pe baza producţiei
biologice.
Gradul în care se pot dirija factorii care hotărăsc producţiile
mari de peşte diferă de la o categorie de amenajări piscicole la alta ..
Deşi în incintele îndiguite stuficol care sînt destinate şi pentru
creşterea peştelui, nu se pot realiza condiţiile din crescătoriile pur
piscicole, întrucît trebuie să se ţină seama de necesitatea de a se realiza
producţii de stuf şi aceste incinte amenajate oferă largi posibilităţi de·
dirijare a factorilor care hotărăsc producţia de peşte.
Realizarea unor producţii de 100 kg/ha peşte şi crearea premizelor pentru triplarea acesteia, prin continuarea îmbunătăţirii amestecului de specii, în condiţiile în care suprafeţele productive se restrîng,
ca urmare a redistribuirii lor diverselor sectoare economice, prezintă
o deosebită importanţă pentru sporirea producţiei de peşte.
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VALORISATION SUPERJEURE DES RESSOURCES DE NOURRITURE
OBTENUE EN DIRIGEANT LE MELANGE DES ESPECES DE POISSONS.
RESULTATS ACQUIS DANS L'VNITE PISCICOLE RUSCA

LA

Re sume

Les modifications surgies dans la faune ichtiologique de !'unit(· Rusca, dans
le Delta du Danube, par suite de son amenagement et exploitation en regime
roselier - piscicole dirige, constituent le sujet de l'ouvrage.
Les travaux de pisciculture effectues jusqu'a maintenant ont eu comme
but de reduire le nombre de poissons de proie - le brochet, specialement - et
de peupler Ies espeees de haute valeur economique, consommatrices de benthos
(la carpe de culture).
Les resultats obtenus 92 kg/ha de poisson (ou la carpe represente
75 kg/ha) compares a 5 kg/ha seulement, tant qu'il etait la production apres
l'endiguement. sans etre immediatement suivi par de travaux de piscicuHure,
sont en mesure de constituer Ies premises pour remporter une production de
poissons accrue dans Ies grandes reserves roselieres - piscicoles du Delta, parallelement a l'exploitation du roseau.
Sans faire de travaux de pisciculture, la production des poissons s'empire
iant du point de vue qualitatif, que quantitatif.

INFLUENŢA

ALIMENTARII CU APA DE DUNARE ASUPRA
UNITAŢILOR AMENAJATE PISCICOL DIN DELTA DUNARII
Ing. STOINA TIBERIU
de cercctări piscicole Tulcea

Staţiunea

Amenajările piscicole, parte integrantă din planul de amenajare
complex al Deltei Dunării, creiază condiţii pentru valorificarea superioară a terenurilor piscicole, permiţînd obţinerea de producţii la nivelul puterii de producţie al acestor unităţi. Deosebit de important este
faptul că, elementul hotărîtor pentru obţinerea unor producţii piscicole
mari - apa de alimentare din Dunăre - prezintă în tot cursul anului
-calităţi chimice superioare fiind la îndemînă în cantităţi inepuizabile.
Spre deosebire de regimul liber de inundaţie în care factorii
·care determină producţia de peşte, suprafaţa inundată, durata inun.dării, ca şi înălţimea stratului de apă, depind de viitura Dunării, în
.amenajări aceştia pot fi dirijaţi conform cerinţelor mecanismului producţiei biologice (1), (2).
Toate lucrările anterioare, ca şi toate analizele chimice efectuate
.de noi mai recent, au scos în evidenţă calităţile chimice ale apei Dunării corespunzătoare unei înalte productivităţi şi influenţa favorabilă
pe care apa de Dunăre o exercită asupra productivităţii terenurilor pe
care le inundă (4), (6), (7). A rezultat de asemenea că zona din deltă
influenţată de apele Dunării este foarte restrînsă, limitată dealungul
braţelor Dunării, majoritatea suprafeţelor din interiorul deltei fiind
neinfluenţate sau foarte slab influenţate (9).
Pentru a se pune sub influe:iţa Dunării, şi zonele din interiorul
·deltei, Grigore Antipa a iniţiat de la începutul acestui secol construirea
·canalelor de alimentare, urmărind împreună cu colaboratorii săi influenţa acestor lucrări asupra producţiei piscicole (3) (4).

MATERIAL ŞI METODA
Vom prezenta rezultatele analizelor chimice ale apei efectuate în
în perioada 1957-1967, în canalele Litcov, Lipoveni şi Peîn perioada 1961-1967, unitatea experimentală Rusca 1959-

Dunăre,
rişor
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1967, bazinele experimentale Maliuc 1965 şi heleşteele pepinierelor
Obretin şi Sarinasuf 1961-1967. Vom face referiri speciale la situaţia
pepinierei Stipoc din anii 1965-1968.
Vom lua în discuţie numai rezultatele analizelor reprezentative·
- oxigen. pH. alcalinitatea, azotaţi - în perioada I de viitură (martie, aprilie, mai), în perioada II de stagnarea apelor din Deltă (iunie,
iulie, august). şi în perioada III de iarnă (noiembrie, decembrie, ianuarie. februarie).
Valoarea pe perioadă este valoarea medie a valorilor lunare. Pentru analiza oxigenului s-a folosit metoda Winkler, iar pentru azotaţi.
metoda cu brucină.
1.

CONSIDERAŢII

ASUPRA CALITAŢILOR CHIMICE ALE
DE IDUNARE CA SURSA DE ALIMENTARE.

APEI

Din tabela 1. reise ca un caracter general variaţia a tuturor valorilor chimice în limite restrînsc. deşi regimul hidrologic a diferit
foarte mult ca amplitudine şi durată a viiturii în ultimii 10 ani (grafic nr. 1).
Rezultatele analizelor chimice pentru toate determinările se în-scriu în limitele valorilor optime (5).
- Indiferent de variaţiile de temperatură înregistrate (grafic·
nr. 1), cantitatea de oxigen solvită în apa Dunării se menţine în jurul
normei de saturaţie ; nici în perioadele în care în Dunăre intră cantităţi importante de apă c\·acuată din bălţi, cantitatea de oxigen nu.
scade sensibil.
- Variaţia pH-lui în limite foarte restrinse reprezentînd optirnum pentru desfăşurarea proceselor biologice 7,7-8,1 este O·
altă caracteristică importantă a apei de Dunăre.
- Puterea de tamponare a apei de Dunăre este atît de mare
incit pH-ul nu scade nici în perioadele în care în Dunăre intră apa.
evacuată din bălţi cu un pH foarte scăzut : 7 .O ; ca urmare cele mai
mici valori înregistrate în apa Dunării în momentul amestecării cu apa.
bălţilor a fost 7 ,6, de regulă atinge valoarea 7, 7 (grafic nr. 2).
- Conţinutul în săruri nutritive a apei de Dunăre poate asigurai
în condiţii optime, desfăşurarea proceselor de fotosinteză. Azotul, unul
dintre cele mai importante elemente nutritive în care apa bălţilor deltei este deficitară de regulă, este prezent în permanenţă în apa Dunării,
în majoritate sub formă de azotaţi ; în perioadele de consum intens
azotaţii nu scad sub 1 mg N 2 0:;/l, iar în primăvară ating maxima de·
7-8 mg N 2Q,)1.
Chiar fosforul, care prezintă cicluri foarte scurte de consum şi
refacere, este decelat prin analizele chimice aproape în permanenţă
în apa Dunării, cantităţile maxime înregistrate au fost de 600yjP20 5 /L
- încărcarea cu substanţă organică reprezentate primăvara prin,
suspensiuni organice, variază între : 17-36 mgKMn0 4/l, deci se în-cadrează în limitele optime
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unităţilor amenajate înt în interiorul Deltei Dunării, pentru alim entarea
lor au fo t con truite canale de alimentare cu p riza în braţele
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VARIAŢIA CAPACITĂŢII DE TAMPONARE A APEI PE DUNĂRE

1959-1966
pH---Alcolinifofeo
cmc HCI n; 1 Io lifru

alcalin ilatea - - - -

pH

1

0,8

6

5
7, 5

4

3

per;o~~
,
anul
w
w

~

1.

11.

1959

111. 1 1.

11.

1960

111

1 1.

11 .
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111.

I

li.

1964

III .

II

I.

11.

1965

III.

II

1

I.

li.

III.

1966-~-1

~2.

.

.

CONSIDERATU ASUPRA CALITATILOR CHIMICE A CANALELOR
DE ALIMENTARE

Toate lucrările noastre anterioare au arătat că apa de Dunăre
intrînd în interiorul deltei işi schimbă treptat calităţile chimice pe mă
sură ce se amestecă cu apa bălţilor (9), (10), (11).
ln cazul canalelor mari construite pentru alimentarea complexelor
cde bălţi din interiorul deltei - canalul Litcov - care sînt legate prin
canale secundare cu acestea, analizele chimice indică de asemeni o înrăutăţire treptată a calităţilor chimice ale apelor canalelor pe măsura
amestecului cu apele din bălţi.
Din graficul nr. 3 în care sînt înscrise rezultatele analizelor chi. mice efe.ctuate pe profil longitudinal canal Litcov, se constată o ·scă
. dere a valorilor de oxigen de la 1050/o la km O la 630,'0 la km 39, o scă
. dere a pH-ului de la 7,8-7,2 şi a azotaţilor de la 2,5 la 1,2 mg N 20:/1 în
perioada de scădere a apelor din septembrie 1961.
Rezultă că acest canal săpat pe traseul fostei sahale Litcov în
regiunea cea mai joasă a insulei Sft. Gheorghe, nu-şi poate îndeplini
·funcţia de canal de alimentare, decît în prima porţiune; la concluzii
asemănătoare ajunge Dr. L. Rudescu pentru canalele Sireasa şi Pardina (8).
Deşi în mai mică măsură aceia-;;i situaţie se constată şi în cazul
canalelor lungi de peste 30 km. săpate special pentru alimentarea pe: pinierelor şi neizolate complet de bălţile regiunii pe care o străbate canalul Lipovenilor.
Din graficele Nr. 4 şi Nr. 5 în care s-au înscris rezultatele obţi
nute în anul 1962 perioada II, iese în evidenţă scăderea conţinutului de
'0xigen al apei de la 1080/o la km O la 260/o la km 23, scăderea pH-lui
de la 7,9 la 6,9 şi a azotaţilor de la 4,0 mg N20:;/l la O mg.
Situaţia chimică a acestei surse se îmbunătăţeşte vizibil în anul
1966 ca urmare a închiderii principalelor legături ale canalelor Lipovenilor cu zona de plaur pe care o străbate. Pentru a evidenţia această
·îmbunătăţire s-au înscris în aceleaşi grafice, rezultatele analizelor efectuate în cele trei perioade de cercetare în anul 1966 comparativ cu anul
l 9G2 şi 19G5.
In timp ce în anul 1965 oxigenul scade în perioada II de la 1050/o
la 230. 10 dealungul canalului, în anul 1966 nu se coboară sub 430/0 în
aceeaşi perioadă. De asemeni în an ul 1965 pH-ul coboară pînă la 6,9,
in timp cc în anul 1966 nu se coboară sub 7,0; capacitate de tamponare menţinîndu-se bună ; azotaţii coboară de la 2,8 mg N20~.11 la O mg
dealungul canalului în HJ65, pe cînd în 1966 deşi în cantităţi mai mici
la km O de numai 2,0 mg N:.!0:/1 nu coboară sub 0,5 mg N:!O:/l. dealungul canalului.
Eefectul izolării canalului de alimentare de zona pe care o stră
. bate apare şi mai pregnant în cazul canalului Perişor - canal de ali· mentare al pepinierei cu acelaşi nume lung de 8 km cu punct de priză în
<'analul Dranov km 17 .
. 3a6
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1n acest canal oxigenul n-a scăzut la punctul de pnza rn anul 196 6
sub 500/0 (grafic r. 6) , pH-ul n-a scăz ut su b 7,4 .i azotaţii sub
1 mg N 20./l. Situaţia chimică e chim bă bru c însă, cînd î n canal intră
apă din Zătoane. In anul 1967 perioada II oxigenul a scăzut la p unctul
de p riză la 270;0 şi pH-ul la 7 1 î n timp ce alcalinitatea a crescut la
5,5 ml HCl n/ l la litru, valori care indică pr<~ze nţa apei de baltă la
punctul de priză în canalul P erişor.
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Rezultă că pentru a se păstra de-a lungul canalelor calităţi chimice
cit mai apropiate de cele ale apei de Dunăre este necesar să se împiedice pătrunderea apei de baltă prin încorsetarea canalelor şi prin asigurarea pantei ele scurgere a apei din Dunăre către punctul de priză.

3. CONSIDERAŢII ASUPRA CHIMISMULUI UNITĂŢILOR AMENAJATE

în regim liber de inundare influenţa apei de Dunăre este limitată ;
majoritatea suprafeţelor rămînînd neinfluenţate sînt caracterizate prin
pH scăzut : 6,6-7 ,O ; alcalinitatea cuprinsă între : 3,5-5.0 ml HCI n/1
la litru, cantitatea de oxigen dizolvată în apă între : 5-30°/0 faţă ele
norma de saturaţie, iar azotaţii între : urme şi 0,6 mg N:!O:/l.
Prin lucrările de amenajare se urmăreşte a se ridica productivitatea acestor zone, creindu-se condiţii pentru alimentarea susţinută
cu apă.
întrarea în producţie a primelor unităţi amenajate a căror chimism s-a urmărit sistematic, a confirmat importanta alimentării cu
apă de bună calitate ; analizele efectuate au demonstrat. că cu cit durata şi intensitatea alimentării este mai mare şi cu cit apa de alimentare şi-a păstrat mai mult caracterul apei de Dunăre. cu atit calităţile
chimice ale apei din unităţile amenajate sînt mai favorabile obţinerii
unor productivităţi ridicate.
a. Pentru unităţile amenajate acoperite cu
Maliuc, Rusca şi Perişor.

stufăriş

s-au comparat

unităţile

Rezultatele analizelor chimice efectuate pe o perioadă mai îndeîn unitatea Rusca. alimentată direct cu apă de Dunăre, au ară
tat o situaţie cu atît mai bună cu cît alimentarea a fost făcută mai susţinut şi depozitul organic a fost mai bine mineralizat.
În anii 1959-1960 cînd alimentarea n-a fost precedată de desecare şi a durat o perioadă foarte scurtă, situţia chimică este bună numai
în perioada I, cît timp a ţinut alimentarea (capacitatea de tamponare bună, apa saturată în oxigen şi bogată în azotaţi). După încetarea alimentării în perioada II calităţile chimice ale apei se înrăutăţesc
simţitor (graficul nr. 7). Din acelaşi grafic se constată că în anii
1965-1966 cînd alimentarea cu apă s-a făcut după mineralizarea depozitului organic şi a continuat în perioada II, situaţia chimică se menţine favorabilă şi !În continuare. în aceşti doi ani situaţia chimică din
unitatea Rusca se ridică la nivelul celei din Maliuc, unitate cu depozit
organic bine mineralizat, alimentată direct din Dunăre în toată perioada de creştere (grafic nr. 8).
Faţă de unităţile Rusca şi Maliuc, unitatea Perişor alimentată din
canalul Dranov prin canalul Perişor şi cu depozit organic nemineralizat prezintă o situaţie chimică inferioară. Din graficul nr. 9 se constată,
că apa este săracă în oxigen dizolvat : 34o;0 , capacitatea de tamponare
redusă şi săracă în azotaţi (maxim 0,5 mg N 20;/1).
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a unităţii Perişor şi asigurarea pe canalul
continuu cu apă din canalul Dranov, vor duce la
a acestei situaţii constatată de noi în primul an
de experimentare, înainte de definitivarea amenajării.
Amenajarea

completă

Perişor a unui curent
îmbunătăţirea treptată

b. Apa din unităţile amenajate ca pepiniere prezinte! de asemenea
un chimism strins legat de caracterul alimentării cu apă.
Deşi situaţia chimică a heleşteelor este rezultanta unor complexe
fenomene biochimice, fapt ce poate masca uneori influenţa apei de
alimentare, comparînd rezultatele analizelor apei efectuate în cele două
pepiniere luate în studiu Obretin şi Sarinasuf se constată că în unitatea
Obretin, alimentată direct cu apă din Dunărea veche, situaţia chimică
este net superioară a celei din pepiniera Sarinasuf, a cărui apă de·
alimentare este un amestec de apă de Dunăre şi apă de baltă.
Din graficul nr. 10 reiese situaţia foarte bună privind cantitatea
de oxigen dizolvată în apă în sursa de alimentare şi în heleşteele pepinierei Obretin ; în unitatea Sarinasuf - a cărei sursă de alimentare
prezintă importante deficite de oxigen pînă la 30-400/o faţă de norma
de saturaţie, cu toate măsurile de aerare a apei introdusă în heleştee,
saturaţia în oxigen este inferioară unităţii Obretin.
Şi mai vizibil apare superioritatea unităţii Obretin, dacă se compară puterea de tamponare cu celelalte unităţi. Din graficul nr. 11
rezultă că în timp ce în unitatea Obretin, puterea de tamponare se menţine foarte bună asemenea sursei de alimentare, în unitatea Sarinasuf
capacitatea de tamponare scade în perioada II şi a III. Din acela~ grafic
se observă de asemeni îmbunătăţirea puterii de tamponare 'în anii
1966-1967 ca urmare a izolării canalului de alimentare în regiunea.
de plaur.
Din graficul nr. 12, în care s-au înscris cantităţile ele azotaţi din
Dunăre, canalul de alimentare şi unităţi amenajate se constată, că numai la Obretin sursa de alimentare conţine cantităţi de azotaţi apropiate de cele de Dunăre (1-4,5 mg N 20)1) şi în consecinţă pepiniera
Obretin este mai bine aprovizonată cu azotaţi 0,5-2,5 mg N 20)1..

c. Canalul de alimentare Stipoc

şi heleşteele

Stipoc.

Pentru a scoate în evidenţă şi mai bine influenţa apei de Dunăre
sursă de alimentare asupra unităţilor amenajate piscicol, vom arăta
variaţia calităţilor chimice a canalului de alimentare a crescătoriei Sti-

·

ca

poc ca şi situaţia chimică a heleşteelor Stipoc, înainte şi după racordarea cu Dunărea a canalului ele alimentare.
Toate lucrările noastre au arătat însă, că apa de Dunăre intrînd
în interiorul deltei îşi schimbă treptat calităţile chimice pe măsură ce
se amestecă cu apa bălţilor.
în această situatie a fost şi canalul de alimentare a crescătorici
Stipoc p:înă în primă~'ara anului 19G8, cînd a fost racordat direct la
Dunăre.

345.

Analizele efectuate periodic au arătat, ca rn anii 1965- 1967, a ni
ape mari (care au d epăşit 250 cm la cota etiaj Tulcea), c alităţile chimice ale apei canalului sînt relativ bune în p erioada I (de viitură) ş i
se înrăutăţesc în perioada II (de stagnarea apelor), în timp ce după
racordare în anul 1968, an cu ape mici (sub 250 cm la Tulcea) , calităţile
-chimice se menţin şi în perioada de tagnare a apelor din deltă.
Astfel, din datele înscrise în graficul nr. 13 rezultă că apa canalului a fost aproape saturată în oxigen în timpul \ iiturii şi a preze ntat
.constant în perioada de stagnare deficite în oxigen, care au coborît în
·CU
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VARIAT/A CANTITATll DE OXIGEN SOLVIT
IN CANALUL DE ALIMENTARE STIPOC
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anu1 1966 pînă la 280/o, în anul 1968 apa este uşor suprasaturată în.
oxigen dizolvat în t ot timpul anului.
ceiaşi situaţie se înregistrează pri ind puterea de tamponare
care deşi este bu nă în p erioada de viitură se reduce în anii 1966 ş i
1967 în peri oada de stagnare si tua ţie ce nu e mai r petă după racordare, graficul nr. 14.
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Situaţia se repetă şi în privinţa cantităţii de azofa ţi dizolvaţi în
apa canalului de alimentare. în timp ce înainte de racordare ca ntitatea
de azotaţi di pare în perioad a de stagnare a apelor, în a nu l 196 8 se
menţine ş i în ac e a stă perioadă în cantităţi satisfăcătoare. (Grafic nr. 15).

350

lmbunătăţirea calităţilor chimice a sursei de alimentare, în p erioada'.
de creştere a peştelui, în anul 1968 se reflec tă şi a upra situaţi e i chimice a heleşteelor crescătoriei.
Din graficul nr. 16 în care s-a înscris variaţia co nţinutului de oxi- ·
gen a he1'eş teelor de experienţă Stipoc, reiese că în timp ce în anul 1967
situaţia bună privind gradul de oxigenare al apei în perioada de viitură , .
se schimbă totial în perioada de tagnare a apelor din deltă, înregistrîndu-se deficite din ce în ce mai mari pînă la 300;0 în luna august, în_
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anul 1968 cantitatea de oxigen dizolvată în apă se menţine ş1 m această:
perioadă foarte apro.aipe de norma de sa turnţie. Este evidentă influ enţa
alimentării cu apă cu calităţi chimice asemă nătoare cu ale apei de
Dunăre.

Acest fapt apare şi mai evident, clacă se analizează puterea de·
tamponare a apei. Din datele înscrise din griaficul nr. 17 r ezultă că în
anul 1967 puterea de tamponare a apei din heleş tee este apropiat ă de
cea a apei din Dunăre numai în luna aprilie, după care scade treptat,
ca în lunile iulie şi august să se înregistreze o putere de tamponare
foarte slabă a apei. Acest fenomen nu mai apare în anul 1968, cînd pu-·
terea de tamponare a apei din heleşteu este aproape similiară cu cea a
apei de Dun ăre în tot cursul anului.
Datele prezentate de noi, scot în evidenţă n ecesitatea de a se uuliza la maximum iapa de Dun ăre pentru alimentarea unităţilor amena-35L
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încît să păstreze la punctele de priză, calităţile chimice cît mai a propiate de cele ale apei de D unăre .
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L'INFLUENCE DE L'ALl!\IF.NTATION D'EAU DU DANUBE DES UNITES
PISCICOLES A!\IENAGES DANS LE DELTA
Resum~

L'analyse chimique de l'eau du Danube denote qu'elle contient de qualiks.
idcales pour l'alimentation des unit~s piscicoles.
Cette alimentation se pratiquant habituellement par l'intermede des chenaux,.
ii est possible de garder les memes qualites de l'eau, a condition que le:> chenaux
soient endigues rigidement, tout en Ies assurant une pente d'ecoulement vers le
point de prise.
L'analyse de l'eau des dangs d'clevage releve l'influence directe de la situation chimique de la source d'alimentation, dane du point de prise des chenaux.
On releve aussi la necessite d'employer au maximum l'eau du Danube au
profit des unites piscicoles amL·nagces, en conservant de cette maniere, dans Iese
points de prise, les qualites chimiques Ies plus appropriees de celles de l'eaw
du Danube.

BIOTOPU DELTEI DUNARII
DIMITRIE RADU

Autorul a cercetat Delta Dunării din punct de vedere hidrobiologic şi ornitologic începînd în primăvara anului 1951 şi pînă în iarna
anului 1968 - în special în prima jumătate a acestei perioade - în
porţiunea cuprinsă între braţele Chilia şi Sf. Gheorghe.
Aceste cercetări s-au efectuat în toate anotimpurile, dar mai ales.
în perioada de reproducere a păsărilor.
Cum în articolul de faţă ne referim la grupul păsărilor, biotopii
enumeraţi au fost aleşi ca atare, avîndu-se în acelaşi timp în vedere
importanţa lor îndeosebi în epoca reproducerii lor.
Biotopii Deltei Dunării aparţin în mare la trei landşaftc diferite
:?i anume acvatic, amfibiu şi terestru, a căror existenţă este subordonată acelei legi naturale a perpetuei schimbări, care în condiţiile specifice acestui imens şi variat mediu de viaţă se rrsmifestă cu o şi mai
mare intensitate.
Astfel variaţia de la an la an a viiturilor Dunării va imprima majorităţii biotopilor deltei, nu numai anual, dar chiar şi în timpul aceluiaşi an o permanentă schimbare în limita şi structura lor.
Este astfel deajuns ca nivelul apelor de inundaţie să scadă sau sii
crească cu 20-30 cm. pentru ca porţiuni considerabile a multor biotopi să-şi modifice radical caracaterul sau în cel mai bun caz proporţiile între elementele sale componente, schimbări care se remarcă cu
mai multă pregnanţă mai ales în zonele de contact dintre cele trei
landşafte menţionate mai sus.
Doi factori deosebit de importanţi care vor hotărî în bună parte
încă de la început, configuraţia spaţială şi energetică anuală a ecosistemelor deltaice sînt : data calendaristică şi condiţiile climatice existente
în momentul cînd asupra biotopilor deltei survin modificările hidrologice generate de viiturile Dunării.
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Lancl şaf tul

acvatic

Dup ă

cum arată şi numele acest land şa ft cuprinde regiunea de
el includ trei biotopi princi pali şi anume :
1.
1 ghiolurilor şi ja pşelor cu ap ă p er man entă, încon jurate de
stuf, avînd în generial o vegetaţie plutitoare.

apă şi

Fi 0 • 1. Vedere de pe un canal larg din

2. Al plaurului

uni c atît prin f elul

land şa ftul

să u

cît

şi

acva tic

ca

formaţie

geo-

grafică.

3. Al stufăriilor întinse, continuu inundate, adesea de grupuri de
piti c , zălogii.
D eş i întruneşte con di ţi uni caracteristice şi pentru land ş aftul amfibiu şi chiar p.entru cel tere iru, noi am inclus bi otopul plauru lui în
cadrul acelora ai land ş af tului acvatic atît datorită repartiţiei sale spa ţiale în mijlocul acestuia din urmă - cît şi criteriului ornitologic
după care e te clasificat. Î ntr- adevăr cele două speci i in ckse aici, pelicanul comun şi cel creţ (Pelecanus onocrotalus şi P elecanus crisp us) care
prezintă adaptări p ron unţate la mediul ac\ atic folo sesc acest ibiotop în
strictă interdependenţă de land ,aftul acvatic.
Toţi bi otopii landşaftului acvatic sînt în m ăsură mai mare sau mai
mi că legaţi de formaţia vegetală pred o minantă a deltei şi anume stuful ş i pădurile d sălci i permanent in undate cel puţin în epoca reprodu cerii păsărilor. Intr-o pr op orţie mai r edus ă intră papura , rogozu l ş i
alte plante acvatice de o mai mi c ă importanţă.
sălcii
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Fig. 2. Aspect de

primăvară

dintr-o

pădure inundată

din

landşaftul

acvatic

Vegetaţia tare din landşaftul acYatic are o importanţă considera pentru viaţa păsărilor ce trăie c -aici prin xcelentele condiţii pe
care ea le oferă pentru procurarea materialului de construcţie a cuiburilor, a locului de instalare a acestora, ca loc de adăpostire în general,
p entru adulţi şi pui , iar pentru o bună parte din specii şi ca loc de
.asigurare a hranei. egetaţia submersă constituie de asemenea o importantă sursă de hrană fie ca atare fie prin organismele de origine animală ce se produc în ea.

bilă

Landşaftul

amfibiu

Este situat la limita landşaftului acvatic, făcînd zona de tranziţie
s pre cel terestru, o parte formînd o zonă perman nt mlăştinoa ă, iar
alta fiind su pusă unor continue invadări a apelor viiturilor atît direct,
cît şi prin infiltraţie. aracteristica acestui landşaft car formează tră
sătura
senţială a acestor biotopi
ste marea lui instabilitate nu numai
de la an la an, ci şi de la un sezon la altul şi chiar în decursul aceluiaş i
ezon, în funcţie de amploarea şi durata viiturilor Dunării.
r--

1

Fig. 3. Vedere generală a unei întinderi descoperite din landşaftul amfibiu.

Acesta cuprinde următorii biotopi :
4. P ă, unile umede formate din suprafeţe întinse aproape plane
ale grindurilor, în special a acelora de origine sedimentar-marină care
au pînza freatică la mică adîncime în sol.
5. Plajele nisipoase-mîloase ce înconjoară luciurile de apă din
vecinătatea grindurilor sedentar-marine şi aluvionar-fluviale.
6. Stufărişurile vechi din locuril ceva mai îndepărtate de luciul
apei, cu mlaştini permanente în timpul perioadei de inundaţie, adesea
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.ac-0pe.rite cu un strat suibţire de apă şi alternînd cu ochiuri libere
puţin adînci.
7. Pădurile de sălcii de pe grindurile aluvionar-fluviale inundabile total sau parţial ş i de durată variabilă.

Fig. 4. Cuib de

raţă

mare (Anas platyrhynchos) instal,at în biotopul amfibiu .
Land şaftu l

terestru

Acest land ş aft se î ntinde în ţinuturile cu nivelul .s olid cel mai
1nalt din cuprinsul deltei atît pe grindurile sedimentar-marine Letea
:şi Caraorman, cît şi p e acelea continentale şi aluvionar-fluvi·a le din
nordul şi vestul ei.
Caracteristic acestor bioto pi este gradul lor ridicat de stabilitate
-datorită faptului că sînt influenţaţi mai pu ţin sau de loc de apele de
inundaţie.

Principalii săi biotopi sînt :
8. Pădurile grindurilor Letea şi Car.aorman precum şi :acelea situate pe grindurile aluvionar-fluviale, !În sp ecial din amontele deltei.
9. Malurile .abrupte şi diferite diguri înalte.
10. întinderile nisipoase şi locurile pietroase neinundabile.
11. Diferite aşezări omeneşti presăr ate pe toată întinderea deltei.
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12.
durilor.

P ăşunile

uscate situate p e întinderile n einundabile ale grin-

in expun erea noastră ne-am limitat la clasificarea a numai 12
biotopi din motivul de a nu fărîmiţa în mod artificial îm părţi rea naturală pe medii de viaţă a organi mului deltaic mai ales ţinînd seama
de caracterul euritop al lumii aviene în general ş i al aceleia a deltei
în pccial.

Fig. 5. Dun e de ni ip de forme variabile di n

la ndşa ftul

terestru.

C n fapt care tre buie de a emenea precizat în cazul clasi ficării
biotopilor deltei mai ales ai acelora ce p rivesc landşaftul amfibiu, e te
al Yalabililăţii ace to ra pentru un anumit mom ent din cu rsul celor patru
anotimpuri ale anului .i anume din perioada reproducerii pă sărilor .
Modul în care aceş tia evo luiază în afara acestei perioade nu mai prezintă aceeaşi importanţă p entru ornitofauna deltaică clocitoare care aflîndu-sc în afara ezonulu i reproducerii manifestă o mai s labă legăt ură cu
b iotopi, în care s-a reprod us. S ă nu uităm că foarte multe specii din
biotopii menţi onaţi intră î n constituirea acestor ecosist eme t emporare
numai prin locu l 'î n car ele îş i in s talează cuiburile şi îş i cresc puii,
după care el îi p ără
c ade ea pînă la următorul sezon d e r eproducere .
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Fig. 6. Asp ect din

formaţia silvicol ă

a

landşaft ului

terestr u.

Dacă majoritatea biotopilor deltei au într-o măsură mai mică sau
:mai mare o existenţă trecătoare şi o mare oscilaţie spaţială de la un
an la altul şi chiar în cadrul aceluiaşi an sau sezon, trei dintre ei se
sustrag acestei legi generale a schimbării caracteristice deltei şi anume
biotopul pădurilor grindurilor inalte, îndeosebi Letea şi Caraorman,
apoi a malurilor înalte, care oricît ar fi amploarea inundaţiilor nu este
prea mult influenţat, precum şi acela al plaurului din landşaftul acvatic, care acţionînd ca o plută, nu va fi niciodată afectat în nici un mod,
oricît de mari ar fi oscilaţiile de nivel ale apelor de inundaţie.
Această stabilitate a biotopului plaurului, aproape în totală discordanţă cu toţi ceilalţi biotopi ai deltei a şi făcut ca el să formeze un
mediu cu totul deosebit, în care şi-au găsit adăpost, loc de reproducere
şi hrană o serie întreagă de specii care au format o biocenoză aparte,
cu totul originală, cu nişe ecologice încă disponibile, a cărei dinamică
este încă puţin cunoscută.
Trecînd sumar în revistă caracteristicile speciale care imprimă
asupra biotopilor deltei Dunării o amprentă „sui generis" vom arăta că
ele vor transmite asupra biocenozelor acestora o tot atît de originală
comportare, care au dus la adaptări ecologice şi etologice cu totul
. deosebite.

lncadrarea speciilor în

diferiţi

hiotopi

In majoritatea lor, păsările. in special acele mici de talie, folosesc
în timpul nidificarii unul şi acela~i biotop atît pentru reproducere cît
şi pentru hrană. Aşa sînt lăcarii (Acrocephalus), privighetorile de stuf
(Locustella, Luscinia s\·ecica) etc. Altele însă folosesc pentru aceleaşi
nevoi limite mai largi în cadrul aceluiaşi landşaft. Astfel graurul
(Sturnus n1lgaris). turturica (Streptopelia turtur) etc., folosesc biotopul
pădurilor pentru cuibărit şi aed al cîmpurilor pentru hrană.
Pentru alte specii însă fenomenul se prezintă sub un aspect mult
mai complex datorită faptului că în timpul reproducerii unele păsări
folosesc doi sau chiar mai mulţi biotopi din landşafte diferite, în unul
instalîndu-şi cuibul iar în altul căut[ndu-şi hrana. In clasificarea noastră noi am inclus de regulă speciile în biotopul în care ele îşi instalează
cuibul şi pentru care pledează însăşi adaptările lor generale. Aşa spre
exemplu vulturul' codalb (Haliaeetus albicilla) care cuibăreşte în biotopul pădurilor grindurilor înalte din landşaftul terestru însă care se
hrăneşte în biotopul ghiolurilor şi al canalelor din landşaftul acvatic, a
fost inclus în biotopul în care nidifică, pentru care este mai mult adaptat şi în care stă mult mai mult timp decît acela în care se hrăneşte.
La fel stîrcii galbeni, de noapte, egretele albe mici, ţigănuşii, deşi
se hrănesc în regiunile landşaftului amfibiu, clocesc şi-şi cresc puii [n
landşaftul acvatic în biotopul stufăriilor permanent inundate, presă
rate cu sălcii pitice, unde au şi fost clasificate. Invers, cormoranul mare
· (Phalacrocorax carbo) care cloceşte şi-şi creşte puii în landşaftul amfibiu in biotopul pădurilor de sălcii total inundabile în perioada repro.362

.ducerii a fost clasificat acolo, deşi se hrăneşte din biotopul ghiolurilor
din landşaftul acvatic.
Astfel, in funcţie de modul în care desfăşurarea celor două in.stincte principale ale păsărilor, şi anume al perpetuării şi al conserYării, are loc în acelaşi biotop al unui landşaft, în biotopi diferi ţi ai
aceluiaşi landşaft, sau în biotopii a două landşafte diferite vor exista
în deltă trei categorii ecologice de specii aviene.

LES BIOTOPES DU DELTA

Re sume
L'auteur a investigue le Delta du Danube du point de vue hydrobiologique et
ornithologique en 1951-196!1, dans une zone comprise entre Ies bras Chilia
et St. Gheorghe.
Les recherches se sont deroulees dans toutes Ies saisons, mais une attention
particuliere fut conferee a l'epoqu2 de reproduction des oiseaux.
Ainsi arrive-t-on a delimiter 12 biotopes compris dans le paysage aquatique,
amphibie et terrestre.
Dans sa classification, l'auteur inclut les espcces d'oiseaux dans le biotope
ou elles nichent, quoi que le phL'nomene soit plus complexe grâce au fait que
pendant la reproduction, certalnes especes utilisent le meme biotope, tant pour
nicher que pour chercher la nourriture, tandis que d'autres utilisent un ou plusieurs biotopes, appartenant a des landschafts differents.
Les especes ont ete incluses dans le biotope ou elles nichent, parce
qu'elles sont adaptees pour celui-ci. C'est ici qu'elles vivent plus longtemps et non
·OU elles procurent leur nourriture.

ARANEE DIN DELTA DUNARII

ŞI

RAZELM

I. E. FUHN
Institutul de biologie ,.T. SăYulescu"

Bucureşti

Fauna de Arance din Delta Dunării şi Razelm este puţin cunos: singurele informaţii publicate pină în prezent sînt : Scriban (1906),
·Oltean (1962), Vintilă, Fuhn ş.a. (1963), Fuhn (1966).
Speciile pe care le cităm mai jos provin din localităţile : Cara,.orman, Letea, Periprava, Mila 23, Grindul Latului, Sf. Gheorghe
(Grindul Sărături), Grindul Ţigănuş, canalul Dranov (cherhana), Sulina,
Lacul Puiu, ghiolurile Buhaiova-Roşca-Babineţ, C. A. Rosetti,
Murighiol, Insula Popina, Crişan, canalul Rusca-Litco\·.
Delta şi complexul Razelm oferă araneelor biotopuri foarte variate :
grindurile mari maritimo-fluviale, cu dune şi păduri de stejar, grindurile maritime litorale, grindurile mici fluviale şi malurile îndiguite
de-a lungul canalelor, plaurul traversat de canale, stuful, pilcurile de
·sălcii şi desişurile de sălcii pitice, asociaţiile plutitoare de rizac (Pistia
stratoides). Pentru aranee, principala problemă este, exceptînd populaţiile din zonele permanent exondate, să supravieţuiască în perioada
marilor inundaţii. Deoarece specii caracteristic terestre ca Lycosidele
.sînt abundente pe stuful culcat şi uscat de pe malul canalelor, este
sigur că acest habitat se găsqte sub apă în perioada inundaţiilor; nu
.cunoaştem încă unde se refugiază atunci (se urcă pe stuf? ?).
Pînă în prezent, se cunosc din Deltă şi Razelm 64 specii de
Aranee.

12ută

Fam. Lycosiclac
Lycosa vultuosa (C. L. Koch, 1839), Periprava ; Lycosa singoriensis
•(Laxmann, 1770), grindul Latului, Mila 23, Caraorman, Insula Popina ;
Pardosa agresiis (Westring, 1862). Murighiol-Sărătmi, Dranov, cherhana ; P. agricola (Thorell, 1856), grindul Ţigănuş ; P. cribrata roşeai
{Roewer, 1831 ), Caraorman, Murighiol-Sărături ; P. luctinosa Simon,
"1876, Insula Popina ; P. 1ugubris (Walckenaer, 1802) păd. Caraorman,
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păd. Letea, canal Rusca-Litcov (Oltean) ; P. monticola (Clerck, 1758),.
Caraorman, grindul Ţigănuş; P. prativaga (L. Koch, 1848), păd. Caraorman; P. riparia (C. L. Koch, 1833), Caraorman, canal Rusca-Litcov
(Oltean) ; Alopecusa aculeata (Clcrck, 1758). păd. Caraorman ; A. cursor
(Hahn, 1831), Caraorman, dune; Arctosa cinerea (Fabricius (1776), păd.
Caraorman ; Arctosa leopardus (Sundevall. 1832), Caraorman, pădure
şi malul japşelor; Murighiol-Sărături, în Salicornia; Arctosa maculata
(Hahn, 1822). Crişan (Oltean) ; Pirata latitans (Blackvall, 1841), Caraorman ; Pirata piraticus (Clerck 1758), păd. Caraorman; Periprava,.
Marchelu, braţ Sf. Gheorghe, pc sălcii ; Pirata piscatorius (Clerck, 1758)
Caraorman ; Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834), păd. Caraorman ;
Trochosa spinipalpis (Cambridge, 1895), păd. c.araorman, păd. Letca
(leg. W. Klemm).

Fam. Oxyopidae

Oxyopes heterophtalmus (Latreille, 1804), Caraorman,

pădure

şi·

dune.
Fam. Pisauridae

Dolomedes f im.briatus (Clerck, 1758), Caraorman, Marchelova,
Sf. Gheorghe ; Dulomedes plantarius (Clerck, 1758), MurighioL

braţul

Fam . .·\gelenidae

Agelena labirynthica (Clcrck, 1758),

l\lurighiol-Sărături.

Fam. Argyronetidae

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758). Grindul Caraorman, în

bălţL

Fam. Gnaphosidae

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876),

păd.

Letea (leg. W. Klemm) ..

Fam. Araneidae

Argiopc lobafa (Pallas, 1772), Insula Popina (Scriban); Argiope
bruennichi Scopoli, 1772, insula Popina (Scr1ban) ; Araneus cornutus
Clerck, 1758, Sf. Gheorghe, grindul Sărături, grindul Ţigănuş, lacul
Puiu, ghiolurile Buhaiova, Roşca, Babineţ, pc stuf şi Pistia stratoido,s,
insula Popina, pe Onopordum, Crişan (Oltean) ; Araneus cucurbitinus
Clerck 1758, păd. Caraorman ; Aranaeus ixobolus (Thorel, 1873), păd.
Caraorman ; păd. Letea (leg. W. Klemm) ; Araneus diadematus Clerck,.
1758, păd. Letea (leg. W. Klemm) ; Singa heri (Hahn, 1831), Sf. Gheorghe,
grindul Sărături, abundent pe Juncus; Singa hamata (Clerck, 1758)
Sft. Gheorghe, grindul Sărături, grindul Ţigănuş, abundent pe Juncus,.
Marchelu, braţul Sf. Gheorghe.
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Fam. Tetragnathidae
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758), Crişan (Oltean) ; Tetragnatha:
striata L. Koch, 1872, Crişan (Oltean), canalul Rusca-Litcov (Oltean) ;
Eucta kaestneri Crome, 1954, Periprava (leg. M. Vasiliu}.
Fam. Theridiidae
Latrodectus tredecimguttatu~ · (Rossi, 1790), C. A. Rosetti (unde·
s-a produs singurul caz cunoscut de latrodectism din ţara noastră) ;
insula Popina (leg. W. Klemm), Periprava (leg. N. Săvulescu). Prezenţa
acestui păianjen a cărui muşcătură poate provoca urmări serioase·
pentru om, necesită studii suplimentare şi măsuri de prevedere, între·
care aprovizionarea centrelor medicale din Deltă cu ser antilatrodectic ; .
Theridion varians Hahn 1831, păd. Caraorman.

Fam. Dictynidae
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758), Caraorman, pădure şi dune ; .
Sărături, abundent pe Juncus, lacul Puiu, pe stuf.

Sf. Gheorghe, grindul

Fam. Clubionidae
Clubiona phragmitis (C. L. Koch, 1843), lacul Puiu, Marchelu, braţul
Sf. Gheorghe, Crişan (Oltean), canal Rusca-Litcov (Oltean) ; toate colectările pe stuf ; Clubiona trivialis C. L. Koch. 1843, Crişan (Oltean).
Fam. Micryphantidae
Erigone dentipalpis (Wider, 1834), Sulina, în galerii de Pompilidae
(leg. X. Pallade) ; Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758), Marchelu,
braţul Sf. Gheorghe ; Oedothorax apicatus (Blackvall, 1850), Carao1·man; Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834), Crişan (Oltean).
Fam. Salticidae
Evophrys petrensis C. L. Koch, 1837, Caraorman, dune; Marpissa
radiata (Grube, 1859), insula Popina (Scriban) ; Mithion canestrinii
(Canestrini şi Pavesi, 1868), Crişan (Oltean), canal Rusca-Litcov (Oltean), Roşca-Buhaiova ; Pellencs nigrociliatus (L. Koch, 1875), păd.
Caraorman; Sitticus littoralis (Hahn, 1891), Sf. Gheorghe, grindul Sără
turi, abundent pe Juncus, păd. Caraorman, lacul Pu~u, pe stuf ; Sitticus
truncorum (Linnaeus, 1758), Marchelu, braţ Sf. Gheorghe ; Yllcnus arenarius Simon, 1868, Periprava, în galerii de Pompilidae (leg. X. Pallade).

Fam. Thomisidae
Misumcnops tricuspidatus (Fabricius, 1775), insula Popina (Scriban); Philodromus collinus C. L. Koch, 1835, canalul Rusca-Litcov
(Oltean) ; Philodromus aureolus cespiticolis (Walckenaer,1837), Marchelu,
braţul Sf. Gheorghe ; Philodromus histrio (Latreille, 1819), Murighiol ;
Philodromus rufus Walckenaer, 1825, grindul Ţigănuş ; Thomisus onustus (Walckenaer, 1805), Murighiol, Sărături, pe Salicornia; Thanatus
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:vulgafis Simon, 1870, Murighiol, Sărături, pe Salicornia; Tibellus maritimus (Menge, 1875), Caraorman ; Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802),
păd. Caraorman ; Sf. Gheorghe, grindul Sărături, grindul Ţigănuş;
Xysticus kochi Thorell, 1872. insula Popina (Scriban) ; Thanatus arenarius Thorell 1872, insula Popina (Scriban).
In funcţie de habitat, putem caracteriza mai multe asociaţii de
aranee, după cum urmează : 1. - dune, nisip; 2. - pădure pe grindurile maritimo-fluviale: 3. - stuf; 4. - asociaţii de Juncus; 5. malul bălţilor şi japse1or (pe grindurile maritimo-fluviale) ; 6. - asociaţii plutitoare de Pistia stratoides.
Astfel, pe dunele de la Caraorman trăiesc : Pardosa agrestis,
P. prativaga, P. cribrata roşeai, Arctosa cinerea, Alopecosa cursor,
Xerolycosa miniata, Evophrys petrensis, Xysticus kochi.
In pădurea Caraorman : Pardosu lugubris, P. agrestis, P. cribrata
roşeai, P. prativaga, Arctosa leopardus, Dictyna arundinacea, Xysticus
kochi, Tibellus oblonqus.
In pădurea Letea : Pardosu lugubris, Xerolycosa miniata, Zelotes
apricorum.
Pe stuf : Clubfona phragmitis, Eucta kaestneri, Tetragnatha extensa, T. striata, Mithion canestrinii, Araneus cornutus, Pellenes nigrociliatus, Sitticus littoralis, Dictyna arundinacc>a.
Pe asociaţiile de Juncus : Sitticus littoralis, Dictyna arundinacea,
Tibellus oblongus, Sinqa hamata, S. heri, A raneus cornutus.
Pe malul bălţilor şi japşelor : Pardosa cribrata roşeai, P. monticola,
P. agrestis. P. prativaga, Arctosa leopardus. Pirata latitans. Pirata
piscatorius, Dictyna arundinacea, Tibellu.<1 maritimus, Tibellus oblongus.
Pe asociaţii plutitoare de Pistia stratoides: Araneus cornutus.
In apă : Argyroneta aquatica.
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LES ARAJGNl::ES DU DELTA DU DANUBF

Re sume
En se basant sur ses recherches, l'auteur donne la liste comprenant les
58 especes d'araignees trouvees jusqu'a l'heure actuelle dans le Delta, appartenant
aux familles : Lycosidae, Pisauridae, Oxyopidae, Thomisidae, Salticidae, Araneidae, Theridiidae, Tetragnatidae, Micryphantidae, Agelenidae, Dictynidae, Clubonidae, Gnaphosidae, ainsi que leur distribution et zonation ecologique.
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CONSIDERAŢIUNI

ECOLOGICE ŞI ZOOGEOGRAFICE ASUPRA
FAUNEI DE ORTOPTERE DIN DELTA DUNARII
BELA KIS

Delta Dunării este una dintre cele mai interesante regiuni ale
noastre din punct de vedere zoogeografie, ceea ce se datoreşte poziţiei sale geografice şi condiţiilor ecologice speciale. Are o altitudine
foarte mică (pînă la 13 m deasupra nivelului mării), este bine delimitată de regiunile înconjurătoare prin ramurile Dunării. Clima de tip
-continental prezintă mari variaţii termice ; precipitaţia anuală este scă
zută (de 350-400 mm), aceasta însă este recompensată prin umezeala
mare a aerului datorită evaporaţiei locale. în Deltă predomină vegetaţia higrofilă, dar din punctul de vedere al faunei de ortoptere sînt de
mare importanţă şi pădurile situate pe grindurile din estul deltei (Letca,
Caraorman) şi vegetaţia xerofilă a dunelor de nisip.
Ortopterele constituie una dintre grupele ele insecte cele mai caracteristice ale deltei, fiind reprezentate printr-un număr foarte mare de
indivizi. Numărul speciilor de ortoptere cunoscute de aici, în schimb,
-este relativ mic (49), în comparaţie cu celelalte regiuni ale Dobrogei
unde trăiesc 95 de specii. Această repartiţie se explică în primul rînd
prin faptul că în deltă biotopurile preferate de ortoptere sînt relativ
puţin variate, faţă de restul Dobrogei.
Pajiştile higrofile reprezintă un biotop larg răspîndit în deltă. Dintre speciile care populează pajiştile higrofile cu o vegetaţie abundentă
·şi înaltă, va fi amintit în primul rînd Gampsocleis schelkovnikovae
Adel. care apare într-un număr destul de mare de indivizi. La noi tră
"ieşte numai în Delta Dunării, arealul său principal se găseşte în Caucaz
şi în Delta Uralului. Este interesantă prezenţa în acest biotop a unor
·specii eurosiberiene (Conocephalus dorsalis Latr., Parapleurus alliaceus
'Germ., Mecostethus Crossus L.), care lipsesc din celelalte regiuni ale
Dobrogei şi s-au menţinut în deltă probabil datorită umezelii ridicate.
Aceste pajişti higrofile, într-un trecut apropiat, au reprezentat un fo'Car principal pentru înmulţirea în masă a lăcustei călătoare ( Lo~usta
'migratoria L.).
ţării

:2.; -

c. 10%

Paşunile

higrofile cu o vegetaţie scundă prezintă şi ele o faunii:
Pentru acest biotop sînt foarte caracteristice tetrigidele şi în
special Tetrix ceperoi Bol. care apare într-un număr foarte mare de·
indivizi. Este foarte comună şi specia Aiolopus thalassinus Fabr., mai
rar apar Epacromius tergestinus Charp. şi Epacromius coerulipes Iv.
specii care la noi sînt cunoscute numai din Dobrogea. Alte ortoptere
specifice pentru acest biotop sînt : Chorthippus albomarginatus De Geer,
Gh. dichrous Ev. şi Ch. parallelus Zett.
Malul milos al bălţilor şi canalelor are o faună interesantă compusă din greierul mic Pteronemobius heydeni Fisch., din Tetrigidae şi
din speciile de Tridactylus (T. variegatus Latr .. T. tartarus Sauss). care
trăiesc în galeriile în nămol şi în nisip umed. Tridactylu.s tarta rus este· o·
specie nouă pentru fauna României, pînă acum a fost cunoscută numai
din Asia Centrală şi Caucaz, la noi probabil trăieşte numai în deltă.
Dunele nisipoase prezintă 2 feluri de biotopuri principale, pe
de o parte pajişti xerofile cu o vegetaţie destul de înaltă şi deasă, populate cu specii xerofile şi graminicole. Dintre acestea cele mai tipice
sînt : Gampsocleis glabra. }-Ierbst., Platycleis affinis Fieb., Pl. vittata
Charp., Oecanthus pellucens Scop., Acrida bicolor Thunb„ Omocestus
minutus Brull. şi Chorthippus loratus Fisch. Pe de altă parte nisipurile·
goale aproape total lipsite de vegetaţie au o faună compusă din ortoptere arenicole tipice ca Calliptamus barbarus Costa, Sphingonotus coerulans L„ Acrotylus insubricus Scop., A. longipes Charp. Tot aici găsim
şi alte specii geofile care sînt mai puţin caracteristice nisipurilor fiind·
comune şi pe alte tipuri de sol ca Calliptamus italicus L„ Oedipoda coerulescens L., Oedaleus decorus Germ., Dociostaurus brecicollis Ev. Pe
plante înalte şi răzleţe apare Phaneroptera spinosa B. Bien. specie de·
origine centralasiatică care la noi trăieşte numai în Delta Dunării. Are
o răspindire mai largă în sudul Uniunii Sovietice (Kirghizia, Cazachstan,
Volgograd).
In păduri trăiesc puţine ortoptere. Pe copaci şi tufe se găsesc
Tettigonia viridissima L. şi Phaneroptera nana Fieb. La marginea pădu
rilor, în tufărişuri, apare cosaşul Rhacocleis germanica I-f.Sch.
Din punct de vedere zoogeografie ortopterele din deltă se· grupează astfel : 2 (2-2) specii holarctice, 3 (3-3) africano-europene;
l4 (19-24) palearctice, 3 (5-22) eurosiberiene, 18 (29-38) centralasiatico-europene, 2 (3-3) pontice, 1 (6-26) europene, 6 (16-19) mediteraneene, O (11-19) balcanice, O (0-15) carpatice şi endemice. In·
paranteză figurează numărul elementelor zoogeografice specifice pentru
restul Dobrogei rşi pentru întreaga Românie. Făcind o comparaţie cu
fauna din celelalte părţi ale Dobrogei şi cu alte regiuni din ţară, reiese·
că există deosebiri evidente în ceea ce priveşte compoziţia faunei şi
proporţia elementelor zoogeografice. In deltă predomină pe de o parte·
elementele palearctice, ortoptere care sînt în general comune, răspîn
dite în toată ţara, iar pe de altă parte elementele de origine centralasiatică. Faţă de restul Dobrogei numărul speciilor mediteraneene este·
mic şi ceea ce este surprinzător lipsesc total speciile balcanice. Este de·
remarcat că elementele europene sînt reprezentate printr-o singură spebogată.
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cie, iar cele carpatice şi endemice lipsesc atît în deltă cît şi în restul
Dobrogei.
în concluzie, fauna de ortoptere în Delta Dunării este compusC1
din relativ putine specii, care însă apar într-un număr foarte marL' de
indivizi. Acest ;fapt se explică prin izolare:t acestei regiuni ele c[itrc
ramurile Dunării şi a bălţilor intinse, prin concli\iile climatice (mari variaţii termice, umiditatea ridicată a acrului, inundaţiile frcc\·cnte etc.)
şi prin lipsa unor biotopuri preferate ele ortoptere. Numurul marc de
exemplare dovedeşte, în acelaşi timp, că pentru anumite specii, condiţiile ecologice din deltă sînt foarte favorabile'. Prin condiţiile ecologice
speciale se explică menţinerea unor specii ele ortoptere (Phaneroptera
spinosa, Gampsocleis schelkovnikovae, Triclactylus tartarus), pe grindurile deltei ; ele lipsesc din toate regiunile înconjurătoare, arealul 101·
principal fiind în Asia Cenrală şi în regiunile Caucazului.
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CONSIDERATIONS ECOLOGIQUES ET ZOOGEOGRAPHIQUES CONCERNJ\.NT
LA FAUNE ORTHOPTERIQUE DU DELTA DU DANUBE

Re suml!
L'auteur presente quelques donnees ecologiques et zoogeographiques sur la
faune orthopterique du Delta du Danube. Ainsi sont-elles decrites Ies plus caracteristiques orthopteres pour Ies differents g€nres de biotypes.
On y donne aussi une analyse zoogeographique basee sur le taux de differents elements zoogeographiques existants dans le delta. Tridactylus Tartarus Sauss
est citee telle une espece nouvelle pour la Roumanie.

AMFIBII ŞI REPTILE DIN DELTA DUNARII
I. E. FUHN
Institutul de Biologie „T. Săvulescu'; Ducme-;;ti

Fauna herpetologică a Deltei Dunării a fost cercetată de Kiriţcscu
(1903, 1930), Călinescu (1931), Mertens (1956), Fuhn (1952, 1960. 1961 a,
1961 b, 1961 c, 1961 d, 1964), Stugren (1961).
ln Deltă trăiesc 8 specii de amfibii şi 7 specii de reptile. Dat
fiind vîrsta recentă şi condiţiile speciale de viaţă clin Deltă, relativ
puţine elemente au populat habitatele disponibile.
Dintre amfibii,
sînt reppezentate toate speciile limitrofe, în schimb. dintre reptile,
numai Emys orbicularis, Lacerta agilis, Eremias arguta, ambele specii
de Natrix, Coronella austriaca şi Vipera ursinii. Deşi pe malul drept
al braţului Sf. Gheorghe sînt destul ele abundente speciile T<>studo

graeca ibera, Lacerta v. viridis, Lacerta t. taurica, Elaphe lon9issima,
Coluber jugularis caspius şi Vipera ammodytes montandoni. nici una
din ele nu s-a putut stabili în condiţiile de viaţă din Deltă.
Amphibia.
Ca udata.

Triturus v. vulgaris (Linnaeus, 1758) este prezent în toată Delta,
bălţi puţin adînci, ma1·ginea zonelor inundate. Nu-l găsim
Dunăre, nici în ghiolurile mari. A fost colectat de la : Tulcea, Mila 23,
Matiţa, Sulina, Caraorman, Roşuleţ, Sf. Gheorghe.
După cum am mai arătat (Fuhn, 1963), am găsit în HJ5G la
Caraorman, o populaţie de T. vulgaris neotenică, în bălţile de inundaţie
din jurul satului. 1n anii următori însă, nu s-au mai găsit decît tritoni normali.
1n general, dimensiunile indivizilor din Deltă sînt mai mici decît.
la alte populaţii din ţară, dar se încadrează în limitele inferioare ale
variabilităţii tritonului obişnuit. Dintre duşmani semnalăm stîrcii (după
cum dovedesc analizele de conţinut stomacal şi cadavre străpunse plutind pe malul bălţilor). Iernează adesea şi în apă, sub gheaţă.

în
în

japşe,
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găseşte deobicei
cu specia precedentă, prezentînd însă unele particularităţi
ecologice. Deşi uneori este a!1trenat în plin curent al Dunării (Băcescu
1937 ; Fulm 1953) şi am pescuit larve chiar în mijlocul unor ghioluri
mari (lacub), tritonul cu creastă preferă bălţi mai mici, permanente.
din pădure sau de la lizieră, japşele de pe grindurile fluvialo-maritime,
bălţi din preajma Dunării în general evită să se reproducă în apP.le
cu ni\·el foarte \"ariabil, aflate sub influenţa inundaţiilor. ln perioada
de Yiaţă terestră, tritonii se adăpostesc în mîlul umed din jurul bălţilor
sau sub maldărele de stuf tăiat. Este interesant faptul că în unele
locuri (Sulina), tritonii iernează în bălţi puţin adînci (40-50 cm).
fiind destul de activi sub gheaţă (corn. pers. Dr. V. Popescu), la o
temperatură de 4~C (Decembrie). De altfel, în captivitate, se hrăneau
~i la temperatura de 5°C.
Poziţia sistematică a tritonului cu creastă din Deltă a dat loc la
discuţii. Kiriţescu (1903), apoi Wolterstorff (1923) şi autorii ulteriori.
considerau tritonul din Deltă ca fiind o subspecie distinctă asemănă
toare cu ssp. clanubialis, dar deosebită prin coloritul roşu-cărmiziu din
perioada ele reproducere. S-a arătat (Fuhn şi Freytag, 1961) că populaţiile din Deltă sînt identice cu cele din lu11ca Dunării, de la Viena
pînă la vărsarea Dună1ii în mare, coloritul cărămiziu întîlnindu-se la
diverşi indivizi ai ssp. danubialis, întocmai după cum şi numeroşi indivizi din Deltă (ssp. dobrogicus auct.) sînt coloraţi închis sau chiar
melanici. De altfel, s-a constatat că în captivitate, coloritul cărămiziu
intens se modifică în cafeniu. Datorită regulilor de prioritate, numele
.de dobrugicus dat formei din Delta Dunării, se extinde asupra tuturor
populaţiilor de la Viena pină la Marea Neagră. T. cristatus dobrogicus
a fost colectat la : Tulcea, Ilgani, Mila 23, Uzlina, Dranov, Sf. Gheorghe,
.Sulina, Matiţa, Periprava, Caraorman.

Triturus cristatus dobrogicus (K.iritzescu, 1903) se

împreună

An ura

Rana r. ridibunda Pallas, 1771, era foarte abundentă în toată
Delta - ghioluri, canale etc. ; în prezent însă, pescuitul intensiv efectuat tot timpul anului, a început să-i reducă simţitor efectivele.
Broasca de lac populează malul bălţilor, canalelor, plaurul şi foloseşte
în ghiolurile mari frunzele de nufăr drept platformă pentru vînarea
insectelor. Broaştele ating în Deltă dimensiuni mari (peste 10 cm) şi
mulţi indivizi au un colorit verde un.iform. Răspînclire : Tulcea, Mila 23,
Matiţa, Caraorman, Periprava. Sulina, Sf. Gheorghe.
Rana esculenta Linnaeus, 1758 este mult mai puţin frecventă
decît R. riclibunda, alături de care a fost găsită la Sulina şi Caraorman.
Poziţia sistematică a speciilor R. ridibunda şi R. esculenta face încă
obiectul unor vii controverse între specialişti. După Kauri (1959).
R. ridibunda este identică cu R. esculenta, numele esculenta avînd prioritate. Specia este considerată ca fiind monotipică, toate caracterele
diferenţiale (specifice sau subspecifice) fiind, după Kauri, variabile, în
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:funcţie

de vîrstă şi temperatură (de ex. lungimea tibiei şi dimensiunile
.tuberculului metatarsal). S-au efectuat şi creşteri în laborator, expunîndu-se larvele la temperaturi diferite.
Berger (1967, 1968) a cercetat problema din perspectiva izolării
reproductive, experimentînd încrucişări între cele 3 forme diferite pe
care le-a constatat în numerosul material de broaşte verzi pe care l-a
-examinat (ridibunda, esculenta şi lessonae). Concluziile lui Berger.
bazate pe viteza dezvoltării şi procentul de mortalitate al mormolocilor.
stabilesc existenţa a 2 specii bune - ridibunda şi lessonae, în timp re
.<>sculenta ar reprezenta de fapt hibrizi intre speciile precedente. Experienţele temeinic organizate ale lui Berger deschid perspective noi în
_problema broaştelor verzi. Punctul de vedere exprimat de noi în Fauna
RP.R. (1960), împărtăşit ele majoritatea herpetologilor, afirma că ridi,bunda şi esculenta sînt specii distincte, iar lessonae este identică cu
~~sculenta. Nu am acceptat teoria variaţiei în funcţie de vîrstă şi de
temperatură a lui Kauri, deoarece există populaţii omogene de ridihunda şi de esculenta, ca şi prezenţa simpatrică a celor două forme
-(de ex. pe grindul Caraorman). Se găsesc însă indivizi şi chiar populaţii la care caracterele de esculenta nu sînt categoric exprimate, pe
'<'are i-am considerat hibrizi între ridibunda şi esculenta. Teza lui Berger,
'rlupă care numai lessonae şi ridibunda ar fi specii distincte, iar forma
·considerată esculenta un hibrid între celelalte două specii trebuie verifiată, fiind posibilă.
Pelobates f. fuscus (Laurenti, 1768). Grindurile litorale şi cele
'fluvialo-maritime oferă condiţii bune de viaţă pentru broasca de
!Pămînt, frecventă la Sulina, Sf. Gheorghe
(Sărături), C. A. Rosetti,
·Caraorman, Mila 23. Adulţii sînt activi noaptea, iar mormolocii lor
uriaşi se găsesc vara în japşe şi bălţi.
Bufo v. viridis (Laurenti, 1768) este prezent în toată Delta, mai
:ales pe lîngă aşezările omeneşti, la Tulcea, Mila 23, Maliuc, Sulina,
·Caraorman, Sf. Gheorghe.
I-lyla a. arborea (Linnaeus, 1758) este abundentă în Deltă, uneori
:apare în densităţi neobişnuite aiurea (de ex. grindul Caraorman). A fost
·colectată la Tulcea, Mila 23, Maliuc, Caraorman, Letea, Sulina.
Bombina bombina (Linnaeus, 1751) Izvoraşul cu burta roşie (resp.
:portocalie) este cunoscut de la : Tulcea, Mila 23, Maliuc, Murighiol,
:Sf. Gheorghe, Periprava, Sulina. Este frecvent în bălţi, japşe şi chiar
în gîrle. în legătură cu unele caractere particulare ale populaţiilor din
·Deltă şi zona inundabilă a Dunării, s-a ridicat problema dacă acestea
nu constituie o rasă geografică distinctă. Călinescu (1931) atribuie
-populaţiile din Deltă, Muntenia şi Oltenia unei
subspecii distincte,
·danubialis Călinescu, dar caracterele enumerate în diagnoza noii rase
_geografice nu permit o diferenţiere faţă de populaţiile din restul area1lului. Mertens (1923) observase că indivizii din jurul Bucureştilor şi
-cei din bălţile Cernavodei sînt mai mici şi au abdomenul portocaliu,
:spre deosebire de populaţiile central-europene. După datele noastre,
~populaţiile din Transilvania şi Banat variază între 34-49 mm lungime
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bot-anus (media la Timişoara : 39,4 mm), în timp ce Bombinele dini
Deltă variază (medii) între 29, 7-35 mm (medii : 35 ; 34,2 ; 33,7 ; 32,1 ;.
30,7 ; 29,7). Coloritul \'entral al exemplarelor din Deltă se caracterizează.
prin predominarea masivă a pigmentului negru faţă de cel roşu-por
tocaliu. In lipsa unor informaţii din estul şi sud-estul arealului, nu.
considerăm datele existente ca suficiente pentru a considera populaţiile
dunărene ca fiind diferite subspecific.
Reptilia.
Testudines.

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) este frecventă în toată Delta ;,
fiind semnalată la : Tulcea, l\lila 23. Crişan, l\forighiol, Sf. Gheorghe,
Sulina. lşi depune pontele pe grinduri, îngropate în nisip. Cioara gri-·
vană (Corvus conzix) urmăreşte aceste depuneri, dezgropînd ouăle şi
mîncîndu-le ; astfel pe grindul Sărături (Sf. Gheorghe), am întîlnit
zeci de cuiburi distruse.
Sauria

Eremias arguta clcscrti (Gmelin, 1789) trăieşte pe dunele şi nisipurile grindurilor litorale şi f!u\'ialo-maritime - Sărături-Sf. Gheorghe.
Caraorman şi Letea, fiind încă destul de abundentă.
Lacerta agilis euxinica (Fuhn şi Vancea, 1964) este singurul reprezentant al genului din Deltă, deşi pe malul drept al braţului
Sf. Gheorghe, la Murighiol. găsim speciile L. taurica, şi L. trilineata~
iar le' Tulcea, pe lingă acestea, şi pe L. viridis. L. agilis este de cele·
mai multe ori simpatrică cu Ercmias arguta, preferînd locurile mai
înierbate şi mai umede din acelac;; habitat (de obicei tufele de Juncus).
A fost colectată la Tulcea, Sf. Gheorghe, Sulina, Caraorman, Letea,
C. A Rosetti. Această subspecie endemică Deltei este apropiată de·
L. a. chersoncnsis, din care provine, deosebindu-se prin coloritul masculilor, remarcabil ele homocrom cu mediul înconjurător. Stugren (1961}
discută situaţia L. agilis din Deltă, considerînd-o ca aparţin1nd rasei
chersonensis. El semnalează prezenţa unor indivizi de tip exigua, cu
bandă vertebrală, care apar şi în cadrul populaţiilor din sudul R.S.S.
Ucraina. Desenele figurînd aceşti indivizi cu aspect de exigua (pag. 181,.
A 2 şi B 1), reprezintă de fapt un tip de desen obişnuit la chersonensis,..
modelul triliniat al rasei exigua fiind cu totul diferit.
Populaţiile de chersonensis, izolate în Deltă şi pe litoralul dobrogean, au suferit un proces de speciaţie, constituind o nouă subspecie ..
Serpentes.
Natrix. n. natrix (Linnaeus, 1758) este şarpele dominant în Deltă ~
primăvara, în perioada de reproducere atinge o mare densitate pe·
grinduri. Din nefericire colectarea intensivă pentru valorificarea pieilor
a scăzut în mod îngrijorător efectivele.
Populaţiile din Natrix natrir din Deltă sînt caracterizate prim
polimoliismul lor, populaţiile fiind alcătuite din indivizi cu desen şi
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colorit normal, din indivizi de tip bilineat şi din indivizi melanici cu
pete cenuşii (amintind subsp. schweizeri L. Mi1ller din insulele Cyclade) ..
Răspîndire : Tulcea. Sulina, Sf. Gheorghe, Mila 23, Letea, Caraorman.
Natrix. t. tessellata (Laurenti, 1768) este mai puţin frecvent decît
specia precedentă; a fost colectat la Tulcea, Murighiol, Mahmudia,.
Caraorman.
Coronella a. austriaca Laurenti, 1768, formă de pădure, a fost
semnalat din pădurea Letea (Haşmacul Mare) şi pe liziera dinspre
Peri pra va.
Vipera ursinii rcnardi (Christoph, 1861). Vipera de stepă trăieşte
în ţara noastră numai în Delta Dunării (exceptînd mica populaţie intergradantă de lingă Iaşi}, unde a devenit foarte rară, fiind necesare mă
suri de ocrotire, pentru a nu pieri ca Vipera ursinii rakosiensis de lîngc'."1
Cluj. Semnalări : Periprava, Letea, Sf. Gheorghe grindul Sărături,
grindul Portiţa, grindul Periteaşca. Efectivul actual al V. ursinii renardi
din Deltă ar trebui bine cercetat, pentru a se crea o zonă rezervată
pe grindul unde se va constata existenţa unei populaţii mai numeroase.

BIBLIOGRAFIE
Băcescu
şi

M., 1937 -

Cîteva interesante date herpetologice pentru fauna României
propuneri de re:.ervaţii naturale în legătură CIL ele. Rev. şti.
Adamachi 23, 3 : 3-10.
Berger L., 1966 - Biometrical studies on the population of green frag from the
environs of Poznan. An. zool. Warszawa 23, 11 : 303-:~24.
Jl x x 1967 Embrionul and !arval development of F 1 generation of green frogs
different combinations. Acta Zool. Cracov. 12, 7 : 123-160.
x x x 1968 Morphology of the F 1 generation of various crosses within Rana
esculenta - complex. Acta Zool. Cracov. 13, 13 : 301-324.
Călinescu, R., 1931 Contribuţiuni sistematice şi zoogeografice la studiul amphibiilor şi reptilelor din România. Mem. Secţ. şti. Acad. Rom., 7 : 119-291.
Fuhn, I. E., 1952 - Notă asupra herpetofaunei Dobrogei. Natura 4, 6 1960 Amphibia, Fauna R.P.R. 14, 1 : 1-288.
Fuhn, I. şi Vancea, Şt. 1961 - Reptilia, Faun~ R.P.R. 14, 2 : 1-:~52.
x x x 1961 - Eidonomische und oekologische Studien an Eremias arguta deserti
Gmel.) aus Rumănien. Acta zool. Soc. Bohemo-Slov. 25, 1 : 5-11.
Fuhn, I. E. 1961 - Sur un nouveau cas de neotcinie en masse du triton vulgaire
(Triturus v. vulgaris L.). Acta Soc. Bohemoslov. 27, 1 : 62-69.
Fuhn I. E. şi Freytag G. 1961 - Eidonomische und ăkologische Studien iiber Triturus in Rumănien. Zool. Anz. 166, 5/6 : 159-173.
Fuhn, I. şi Vancea, Şt. 1964 Die innerartliche Gliederung der Zauneidesche
Lacerta agilis) in Rumănien (Reptilia, Lacertidae) Senck. biol. 45, 3.14 :
469-489.
Kauri, H. 1959 Die Rassenbildung bei europăischen Rana-Arten und die
Giiltigkeit der Klimaregeln. Ann. Soc. Tart. Res. Nat. Invest. Const. Lund 2,
1 : 1-171.
·Kiriţescu C., 1903 Contributions
la faune des Batraciens de Roumanie.
Bull. Soc. Sci. Bucarest 12 ; 314 : 243-265.
x x x 1930 - Cercetări asupra faunei herpetologice a României. Bucureşti.
unele

a

377

: Mertens, R., 1923 - Beitrăge zur Herpetologie Rumiiniens. Senckenb. 5 : 207-227.
x x x 1957 - Tierleben im Donau-Delta. 1. Lurche und Kriechtiere. Natur u. Volk
87, 5 : 160-168.
Reptilele grindurilor fluvio-maritime din Delta Dunării (notă
Babeş-Bolyai 2, 2 : 179-185.
· Wolterstorff. W., 1923 - Ubersicl1t der Unterarten und Formen des Triton cristatus Laur. BI. Aqu. Terr. 34 : 120-126.

Stugren, B., 1961 preliminară).

Stud. Univ.

AMPHIBIES ET REPTILES DANS LE DELTA DU DANUBE
Resum~

L"o.rticle nous presente la liste des amphibies et reptiles recontr<'.·s dans le
: Delta du Danube et leur areal, en se basant sur Ies donnees de la literature et
'~riginales. Les amphibies qui vivent dans le Delta sont : Triturus v vulgaris, T.
cristatus dobrogicus, Rana ridibunda, R. esculenta, Pelobates f. fuscus, Bufo virideltaiques de Bombina bombina.
On discute le cas remarquable de neo-tenia en masse chez Triturus v. vulgaris de Caraorman. aussi bien que les interessantes caracteristiques de populations
< ~eltaiques de Bombina Bombina.
Les reptiles vivant dans le Delta sont : Emys orbicularis, Lacerta agiles
, euxinica, Eremias arguta deserti, Natrix natrix, Natrix tessellata, Cornelia austri.- "lea, Vi oera ursini renardi.

ANIMALE RARE DIN

COLECŢIA

MUZEULUI DELTEI DUNARII
TULCEA
Biolog Mi\.Rli\. POPESCU

Dobrogea ocupă colţul de sud-est al ţării şi vine în contact cu
· cîteva din marile unităţi geografice europene. Acest fapt este reliefat
.de apariţia, în vegetaţie şi faună, a unor specii tipice zonelor respective,
fenomen binecunoscut şi studiat. Tot ca urmare a acestei vecinătăţi se
-deschid, spre Dobrogea. căi de pătrundere repetată sau accidentală a
unor indivizi izolaţi, din grupe diferite de vieţuitoare. care formează
rarităţi pentru fauna noastră.
Fără a mai aminti exemplarele intrate în colecţia muzeului eu
·cîţiva ani în urmă, ne vom referi la cel mai recent caz. La 14.IV.19GR
. a fost găsită în carmacele folosite la pescuitul sturionilor, în dreptul
localităţii Sf. Gheorghe, o ţestoasă marină, care la controlul uneltelor
·era vie. Apariţia neaşteptată a unui animal cu înfăţişare şi dimensiuni
puţin obişnuite (Fig. 1) a dat naştere unor reacţii violente din partea
pescarilor. Fiind ucisă prin lovituri puternice, carapacea ţestoasei s-a
fisurat în mai multe locuri, iar după două zile cînd a fost primită la
·muzeu, la disecţie, organele interne au fost găsite cu pereţii rupţi.
Broasca ţestoasă marină Caretta caretta caretta (Linnaeus,
·1785), se încadrează sistematic în Ordinul Testudines Batsch 1788, suprafamilia Chelonioidea Familia Cheloniidae Cape 1882, Genul Caretta
·Rafinesque 1814 (2). Este al doilea exemplar găsit pe coastele Mării
Negre. Primul a fost aruncat de valuri în dreptul Capului Caliacra
(R. P. Bulgaria) la 20.III.1937 (2).
La exemplarul pe care-l avem în colecţie coloritul dorsal este
brun-verzui, pe cap şi îndeosebi pe maxilarul superior apar porţiuni
colorate spre galben. Partea ventrală galben pronunţat, marginile externe ale membrelor anterioare şi posterioare alb-gălbui, ele mai păs
·trează cite o ghiară, dar la perechea anterioară sînt evidente locurile
~i resturi din cea de a doua (Fig. 2). Nucula alungită (11~ mm) şt
·îngustă este urmată de 5 plăci vertebrale alungite cu excepţia ultimei
-tle formă trapezoidală. Plăcile costale în număr de 5 perechi. Supracodala
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Fig. 1. Caretta caretta -

după

naturalizare.

'/

Fig. 2. Caretta caretta -

văzută

lateral

p ereche acoperă aproap complet coada, între ea şi nuculă se înşiruie ·
12 pl ăci marginale, d fiecar parte (Fig. 3).
DATE BIOMETRICE (în mm) : lungimea totală 914, lungimea
corpului 158, lăţimea capului 114, lungimea carapacei 672 lăţimea,
carapacei 575, înălţimea carapacei 251, lungimea plastronulu i 507, lăţi
mea plastronului 528 (Fig. 4) , lungimea cozii 142, greutatea 34.300 g._
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Fig. 3. Partea

posterioa ră.

Fig. 4. PLASTRON

(după

original)

Caretta caretta trăic~te, în oceane, departe de ţărm, în locurilecu ape adînci. Se hrăne~te cu animale acvatice mici. Nu putem face nici o precizare asupra conţinutului stomacal de la exemplarul studiat.
intrucît, a~a cum am arătat mai sus, stomacul avea pereţii rupţi.
Pentru depunerea ouălor numai femelele se îndreaptă spre plajele
nisipoase din zonele tropicală şi subtropicală ale Oceanului Atlantic
şi Oceanului Pacific.
In adîncituri săpate cu membrele anterioare depun ouăle pe care·
le acoperă cu nisip. La exemplarul cercet.1t au fost găsite 238 ouă,
fără membrană pergamentoasă, din care 810,'0 aveau diametrul de 25 mm,
iar la restul era cuprins între 14 ~i 6 mn1.
Aria de răspîndire a acestei ţestoase se întinde peste regiunile·
calde ale Oceanului Atlantic, Oceanului Pacific şi Oceanului Indian (1).
Este singura specie, din grupa ţestoaselor marine, care pătrunde în
zona temperată ajungînd pînă în Marea Nordului. Exemplare izolate ·
se întîlnesc în Marea Mediterană şi foarte rar în Marea Neagră.
Caretta caretta spre deosebire de celelalte ţestoase marine nu are·
carnea prea gustoasă şi nici plăcile cornoase nu prezintâ importanţă
economică (4).
·
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ANIMAUX RARES DANS LA COLLECTION DU MUSEE DU DELTA
DU DANUBE A TULCEA
Resum~

L'ouvrage signale l'apparition dans les eaux roumaines de la Mer Noire ·
d'un exemplaire de Caretta Caretta Caretta (Linnaeus), le 14 avri1l 1968. La premiere tortue marine. fut connue dans Ies eaux de cette mer il y a 32 ans.
Pour la deuxieme - pechee dans les palangres employees a la peche a l'esturgeon l'auteur decrit le coloris, precise Ies donnees biomctriques et l'etat de dcYeloppement des gonodes.

A

CITEVA DATE PRIVIND CREŞTEREA lN CAPTIVITATE
RANA RIDIBUNDA PALL ŞI RANA ESCULENTA L.

BROAŞTELOR

l\IARIA POPESCU

Locul ocupat de broaştele de lac în economie ne-a determinat
contribuim şi noi la experimentarea creşterii lor dirijate, în condiţiile Deltei Dunării.
Odată cu primele amenajări, pentru desfăşurarea observaţiilor, am
considerat necesară şi cunoaşterea hranei naturale a adulţilor din zona .
deltei şi a complexului lagunar Razelm (4).

să

METODE DE LUCRU, REZULTATE
In timpul desfăşurării lucrărilor s-au urmărit în condiţii de cap-·
tivitate :
- reproducerea broaştelor de lac şi dezvoltarea mormolocilor;
- comportarea şi creşterea adulţilor în raport de densitatea de·
pe unitatea de suprafaţă.
Lucrările s-au desfăşurat în medii de viaţă diferite. Astfel, pentru
început (1966), la marginea bălţii Somova, în punctul numit „Vărărie," ·
s-a îngrădit o suprafaţă de 600 m 2 , într-un loc unde adîncimea apei
permitea observarea exemplarelor captive.
ln incintă a fost cuprinsă şi o porţiune dintr-un canal dragat,
nefolosit, care urma să servească drept loc de refugiu în caz de secetă
şi retragerea apelor.
Gardul, necesar pentru menţinerea exemplarelor urmărite, a fost
confecţionat din reţea rară de sîrmă dublată cu pînză de sită, material
pe care-l considerăm necorespunzător întrucît, părţile de sub apă ~i
cele fixate în pămînt s-au degradat repede. iar broaştei@ agitate în
primele zile de captivitate (1) au căpătat adesea răni pe părţile care·
veneau în contact repetat cu peretele aspru de sîrmă.
Suprafaţa împrejmuită a fost împărţită în patru bazine, revenind
fiecăruia cca 150 m 2 , din care cca 25 m 2 uscat reprezentat prin malul
bălţii (fig. 1 A). Adîncirnea apei în bazine nu a fost aceeaşi pe întreaga·
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·suprafaţă (fig. 1 B). La malul bălţii
şi a crescut treptat atingînd 100 cm

s-a menţinut un strat de 10-15 cm
în partea opusă a bazinului.
După instalarea gardului şi îndepărtarea broaştelor rămase în
incintă, s-a trecut la popularea bazinelor redată în tabelul 1 :
Tabelul
Greut~tea
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Sporul de greutate
pentru lunile
V, VI, VII. VIII,
IX, X

Nr.
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I

I

R. ridi bund.J

;,u

-- ----

-II

I

R.

esculen ta

91

2·1

42,40

3

I

1

--i--

I II

R. ridibunda

8J

--

IV

R. esculenta

liU

;rn

1-t;)

58.17

4!1:14 '2~1

31,83

1910

578,80

---20

72

I

337,20

R. ridibunda a fost colectată din balta Somovei, unde predomină
numeric faţă de cealaltă specie, iar exemplarele mari (35-100 gr.)
·erau frecvente în perioada la care ne referim spre deosebire de prezent
cînd cele mai des intîlnite sînt exemplarele mici de 10-25 gr. R. esculenta a fost adusă din Ghiolul Murighiol.
Din tabela 1 se observă numărul redus al pontelor depuse de
ambele specii, fapt menţionat de I. Alexandrescu şi Gh. Brezeanu (1)
pentru condiţiile de captivitate. Primele larve au apărut în bazinul I,
la 15 iun;ie 1966, într-o perioadă cînd temperatura apei oscila între
26-28°C, în apropiere de mal. Pînă la data de 1 7 septembrie toţi
mormolocii şi-au parcurs stadiile larvare. Nu s-a constatat mortalitate
intensă la trecerea spre stadiu de broscuţă.
1n anii următori, observaţiile asupra eclozării pontelor şi dezvoltării mormolotilor s-au făcut în bazine de sticlă. folosite la secţia
acvarium. Pentru ecloziune pontele, luate de pe baltă, au fost puse în
·condiţii diferite : în bazine lăsate afară : expuse la soare sau în locuri
umbroase şi în încăperi puţin însorite, unde temperatura maximă a
apei a fost 18 C. Procentul cel mai mare al ouălor needozate şi al
larvelor moarte în primele ore după eclozare s-a înregistrat în ultimul caz.
Larvele s-au dezvoltat bine atît în acvarii afară cit şi în vase mici
(tase fotografice) ţinute în laborator. Au fost hrănite cu alge şi diatomee depuse pe frunzele plantelor şi pietrelor de ornament din bazinele
peştilor exotici. ln reC'ipientele rămase în încăperi, după terminarea
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".Stadiilor larvare, s-a înregistrat la bro scuţele tinere mortalitate ridi-c ată care, în unele cazuri a fost de 1000; 0, datorită hranei insuficiente.
Observaţiile făcute pe malul bălţii Somovei s-au d esfă şur at în
·mediu natural, modificat apă1ind protejarea popula ţi e i îm potriva dife-riţilor duşmani : reptile, păsări etc. şi încercarea de a menţine un număr
~s p orit de exemplare pe unitatea de su prafaţă (R. ridibunda 1 exemplar pe 1,5 m 2, R. esculenta 1 exemplar pe 2 m 2).
In continuare s-a urmărit comportarea broa ştelor de lac în con·<liţii specifice unei crescătorii : suprafeţe mai restrînse, grosimea stra-tului de apă mică, vegetaţie puţină etc. Pentru aceasta, s-au pregătit trei bazine, cu supr.afiaţa totală de 150 m 2, p e malul Lacului Zagăn.
Locul ales avea pînza freatică aproape de suprafaţă, astfel la adîncimea
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F ig. 2. A. Schiţa eleşteului folo it în 1967-1968. B . P rofil ul bazinului.

de 60 cm a bazinului s-a păstr at pcrman nt la s uprafaţă, un strat deap ă cu prins ântre 5 şi 40 cm , datorită fundulu i r ealizat în p antă
(Fig. 2 B).
Bazinele au fo t populate în 1968 cu 40. 80 r espectiv 120 xemplare de R. rirlibunda pentru urmări:· ea creşterii în greutate tş i ai
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iernării.

La cele trei loturi sporul de greutate a fost apropiat. In conde la lacul Zagăn, s-a constatat că procentul mortalităţii la
adulţi a crescut odată cu sporirea densităţii pe unitatea de suprafaţă,
fapt observat în 1966 şi la bazinele I.I.D.P. în care se depozitau broaş
tele achiziţionate.
Avînd în vedere suprafaţa mică a bazinelor şi existenţa în aprnpiere a unui izvor care îşi păstrează iarna temperatura apei în jur de
15°C, broaştele nu au fost scoase în octombrie. S-a căutat a se împiedica îngheţarea prin trecerea continuă a apei de la izvor peste bazine.
Cînd temperatura apei, din reţeaua de alimentare, a înregistrat scăderi
continuie, populaţia a fost repartizată în bălţile izvoarelor din jur. Cu
prilejul urmăririi comportării broaştelor în bazine şi izvoare, pe timp
de iarnă s-a observat :
- La temperatura apei de lOcC şi sub aceasta, broaştele stau pe
fundul bălţii, în vegetaţie dacă există. sau îngropate în nămol.
- La temperatura apei de 12:C înoată în grosimea apei şi SL'
apropie de malul însorit numai în zilele fără vînt.
- La temperatura apei de 15-C. înoată. se apropie de suprafaţa
apei chiar în zilele înnorate şi geroase. Se îndepărtează 10-15 m, intrînd
pe canalele ce pornesc de la izvor.
- Hrana exemplarelor colectate din izvoarele de la Malcoci şi
Zagăn (1968-1969) a constat numai din puiet de peşte de ~~-5 cm.
Pe malul lacului Zagăn, în zona unde s-au desfăşurat observaţiile, existau cîteva adincituri cu suprafaţa de cca 1 m 2 .
In iarna 1968-1969 au fost tot timpul pline cu apă, care nu a
îngheţat, datorită unor mici izvoare de pe fund. Aici se adunase un
număr foarte mare de broaşte (R. ridibunda) de vîrstc diferite. Pentru
aceste bălţi s-a constatat că este deosebit de dăunător stratul de zăpadă
aşezat la suprafaţa apei după o ninsoare abundentă, cînd mortalitatea
oscila între 35- 70o, ·0 , datorită lipsei de 0 2•
diţiile

CONCLUZII
Ca urmare a observaţiilor făcute cîţiva ani (din aprilie HJG6 pma
în februarie 1969), şi a rezultatelor obţinute prin creşterea broaştelor de
iac în captivitate, pentru condiţiile în care s-au lucrat putem spune :
1. Punerea bazelor unei crescătorii începînd de la reproducători
sau cu pontele colectate, după depunere, din mediul natural, este o
muncă dificilă şi fără a atinge rezultatele programate.
2. Broaştele de lac (R. ridi bunda şi H. esculenta) s-au acomodat
şi au crescut în captivitate în ambele locuri de observaţie.
3. Pentru a urmări îndeaproape comportarea şi creşterea broaş
telor ·de lac, locurile cele mai potrivi te sînt eleşteele amenajate care
permit controlul şi supravegherea permanentă.
4. Densitatea sporită pe unitatea de suprafaţă necesită o îngrijire mai atentă şi îndeosebi urmărir<:>a evoluţiei bolilor parazitare.
5. Cunoscînd situaţia în bălţile învecinate Tulcei, ca şi din deltă,
unde în unele razuri, pescarii pensionari care colectează în timpul verii
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speciile comestibile, îşi dispută întîietatea şi dominaţia teritorială, considerăm că pînă la trecerea la creşterea dirijată a broaştelor de lac
pe suprafeţe întinse care, va necesita fonduri şi personal ştiinţific şi
de îngrijire, este deosebit de important şi de primă urgenţă ca pescuitul
acestor specii să se facă controlat şi dirijat.
G. Experimental. în unele bălţi. închise, izolate, unde la ora actuală
randamentul este scăzut, datorită predominării exempla1 elor m1c1,
considerăm că s-ar putea întrerupe pescuitul 1-3 ani, după necesităţi,
pentru a se reface în mod natural populaţia adultă.
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a
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QUELQUES DONEES CONCERNANT L'ELEVAGE EN CAPTIVITE
DES GRENOUILLES RANA RIDIDUNDA PALL ET RANA ESCULENTA

Re sume
L ·auteur poursuivit en conditions de captivitl'.• : la reproduction, le developpement des t(•tards, Ie comportement et la croissance des adultes des grenouilles
(Rana ridibunda et Rana esculenta). On peut aussi trouver dans l'ouvrage quelques
donnees concernant Ies pontes. I'eclosion et la croissance du poids des adultes.

EVOLUŢIA

CERCETARILOR AVIF AUNISTICE IN DOBROGEA
CATUNEANU I. I .• TALPEANU 1\1., FELICIA TllEISS

Lucrarea de faţă are scopul de a informa pe ornitologi - în primul rînd - dar şi pe alţi cercetători interesaţi în cunoaşterea Dobrogei,
asupra vastului material bibliografic publicat despre păsările clin Deltă
şi Dobrogea, în ultima sută de ani.
Dobrogea este ultima prelungire spre nord a platformei balcanice
cu munţi stîncoşi în nord şi dealuri puternic valonate în centru şi în
sud, acoperite de păduri seculare, care erau în mare parte neumblate
în secolul trecut, ca şi zăvoaiele Dunării şi imensele întinderi de stuf
şi apă din regiunea inundabilă. din Deltă şi lagunele Mării Negre. Stepa
întinsă şi slab cultivată, acoperită de mari suprafeţe de plante ierboaseşi spinoase, forma un vast teritoriu prielnic înmulţirii unei faune bogate de insecte, reptile, mamifere şi mai ales numeroase specii de păsări.
care şi-au găsit acolo loc de popas, cu condiţii trofice şi biotop adecvat
reproducerii lor.
Acest clasic teritoriu, favorabil cercetărilor ştiinţifice a atras în
decursul anilor o mulţime de amatori şi specialişti zoologi şi în special
ornitologi străini, din cele mai îndepărtate ţări ale Eurpoei, care au
cercetat ţinutul cuprins între Marea Neagră şi Dunăre şi în special
Delta, ei colectînd materiale biologice (păsări şi ouă) şi date despre ele,
ca apoi să publice rezultatele cercetărilor lor în diverse lucrări răspîn
dite în nenumărate periodice.
Cu toate că s-au publicat din 1859 pînă în zilele noastre peste
470 lucrări despre păsările acestor ţinuturi, putem afirma că Dobrogea
nu e încă bine cunoscută sub raport ornitologic, problemele ce se pun
fiind prea complexe, şi cerînd o continuitate în cercetare, lucru ce a
lipsit pînă în prezent. Bibliografia este prea dispersată, cercetătorii
străini care fa:c şi acum scurte incursiuni „redescoperă" fapte de mult
publicate la noi. Cele două lucrări de sinteză bibliografică publicate mai
recent în ţara noastră (SCHNAPP S., S. HELLWING, A. PAPADOPOL.
1965 ; şi VASILIU G. D., 1968) nu prea sînt uşor accesibile şi au lacune,
uneori chiar confuzii.
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In lista ce urmează sînt prinse, în măsura în care noi le-am cunoscut, toate lucrările conţinînd date certe (cantitati\·e, topografice, calendaristice), ciliar dacă e vorba de simple rel3Eiri ele excursii, vînători etc.
Aceste date pot fi preţioase ir. viitor, cînd păsări azi banale vor fi devenit
rarităţi.

Numărul total de lucrări incluse pînă la depunerea acestei liste
.(30 aug. 1969) se ridică la 474. Dacă analizăm această listă sub aspectul
perioadei în care s-au public<it lucrările, putem vedea că în seculul
trecut au fost tipărite numai 38 lucrări despre avifauna Dobrogei.
Aproape toate sînt publicate ele excursionişti sau \'Înători străini, dornici să vadă acest rai al păsărilor, nu p!·ca greu accesibil. Mulţi dintre
ei veneau să facă mai mult negustorie dccît cercetări, mai mult vinătoare
decit observaţii. Fraţii SINTENNIS s-au mulţumit să ia doar 200 de
pelicani - şi nu 1000 cum ar fi putut - dar n-au ezitat să colecteze
sute de ouă de vulturi pleşuvi care cuibăreau în codrii Babadagului !
În măsura în care aceste materiale .:iu intrat în muzee, colectările au
m·ut şi o latură utilă posterităţii, nu numai tun dăunătoare speciilor
.c\c\·enitc rai\.' sau chiar dispărute din Dobrogea sau din întreaga ţară.
A HETTlli, stabilit în Tulcea pentru a fi cit mai aproape de punctul
de colectare ideal - Delta ! - procur.:-1 şi el materialL' străinătăţii, ca
~i H. DOMBRO\VSKI clin Bucureşti. Ei \'alorifică prin publicare obserYaţiile lor mai ales după anul 1900.
De altfel numai după această dată încep ornitologii din ţara
noastră să publice masiv lucrări şi note asupra avifaunei Dobrogei.
Astfel din cele 130 titluri enumerate de noi între anii 1900-1944,
numai 37 aparţin ornitologilor (sau excursioniştilor) străini, celelalte
94 fiind publicate de ornitologi din România. Venind din toate provinciile ţării : CATUNEANU din Bucureşti, KORNIS, SPIESS şi KLEMM
din Transilvania, LINŢIA din Banat. ARVENTIEV din Moldova, BOTEZAT din Bucovina. iar RODEWALD fiind stabilit în Deltă chiar €i publică numeroase liste. note. observaţii periodice. care aduc date
noi, consemnează situaţia de fapt, deja în rapidă degradare ! Şi zoogeograful RAUL CALINESCU publică 9 note şi lucrări în care tratează
.şi despre păsările Dobrogei.
Hâzboi ul al doilea mondiai intrerupc momentan acest flux de
lucrări, însă după eliberarea ţării şi terminarea războiului, în numai
25 de ani înregistrăm 306 lucrări. din care doar 46 aparţin ornitologilor
din străinătate, iar românilor 260 ! Organizarea ştiinţei româneşti pe noi
baze, sprijinirea ei permanentă, stau la temelia acestei rapide dezvoltări.
Noi instituţii se ocupă de Deltă şi Dobrogea, înfiinţind filiale sau staţiuni (Institutul de Cercetări Forestiere. Universităţile din Bucureşti şi
Iaşi etc.), se dezvoltă şi Muzeul „Deltei Dunării'' din Tulcea, care începe
să se afirme şi în arena ştiinţifică. Centrala Ornitologică Română îşi
lărgeşte baza de colaboratori voluntari, ajungînd acum la 47 inelatori,
~i inelează în ultimii trei ani mai multe păsări <lecit în primii ei 26 de
ani de existenţă, organizînd anual şi expediţii în Dobrogea. Se ridică
o nouă generaţie de ornitologi care publică multe note, poate nu de
mare amploare însă pline de date certe, inte:esante. Aceste lucrări sînt
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dispersate în multe publicaţii : Ocrotirea Naturii, Travaux du Museum
Antipa, Revista Muzeelor, publicaţii ale Academici R.S.R„ Universităţilor, INCEF-:Jlui, N::itura, Vînătorul şi Pescarul Sportiv etc. In acest
fel, toate schimbările ornitofaunei, cu apariţii de no~ specii - în expansiune - rărirea saJ dispariţia altor specii, sînt surprime pe viu şi
·consemnate pe loc. lncep şi studii cantitative asupra pop11l3ţiilor de
_păsări care iernează aici, întîi făcute de INCEF, apoi de Muzeul Antipa
.şi Staţiunea „I. Borcea'· din Agigea.
Credem că se apropie momentul în care va ticbui elaborată o lu·crare, de preferinţă colectivă, care să sintetizeze CU!10)tinţc!c acumulate
pînă-n prezent asupra avifaunei Dobrogei. uşurînd orientare1 tuturor
·cercetătorilor atraşi de acest Interesant colţ al ţării noastre.

I.
<CĂRŢI

ŞI ARTICOLE APARUTE lN ŢARA ŞI STRAINATATE, CE
.SE REFERĂ NUMAI LA ORNITOFAUNA ROMÂNIEI, SEMNALIND
.ŞI OBSERVAŢII ORNITOLOGICE DIN DOBROGEA, SAU REFERINDU-SE EXCLUSIV LA AVIF AUNi\ ACESTEI REGIUNI.
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EVOLUTION DES RECHERCHES SUR L'ORNITHOFAUNE
DE LA DOBROUDJA
Resum~

Ce travail contient, en forme succincte, un historique des recherches ornitho-·
logiques effectuees depuis 1858 dans la Dobroudja et le Delta du Danube, autant
par Ies .chercheurs (•trangers que par ceux de Roumanie. On cite aussi Ies
observations publiees par Ies chasseurs ou collectioneurs d'oiseaux venus surtout
au cours du XIX c siecle en Dohroudja.
Le nombre des notes et travaux concernant l'ornithofaune de la Dobroudja
a augmente au cours des ·dernieres annees, ce qui reflete le developpment del'ornithologie en Roumanie. Une liste bibliographique est incluse dans cette synthesedes recherches ornithologiques de fa Dobroudja.
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Producerea de hibrizi pe cale naturală este un fenomen destul
de frecvent în lumea plantelor, sp!e deosebire de animalele sălbatice
la care împerecherea între exemplarele a două specii făcînd parte din
acelaşi gen sau genuri diferite are loc mai rar şi cu atît mai rar pot
rezulta urmaşi viabili. In captivitate s-au încercat asemenea încrucişări
cu rezultate foarte interesante.
Recoltarea unui hibrid de raţă sălbatccă în apropierea comunei
Crişan clin Delta Dunării, a ridicat problema eunoaşterii mai amănun
ţite a unor cazuri similare, deoarece în literatura noastră de specialitate·
se semnalează rar asemenea exemple.
Pînă în prezent singura menţiune asupra unei rate hibride capturate in ţară o găsim la Dombrowski (1912). Este vorba de un mascul
colectat la 11 septembrie 1902 la Constanţa şi determinat ca produsul
unei încrucişări între Anas platyrhynchos mascul şi Cairina moschata
(raţă leşească de casă) femelă.
Acelaş autor vorbeşte despre 5 hibrizi dintre Anas platyrhynchos
şi Casarea ferruginea.. obţinuţi în captivitate probabil la Bucure~ti.
Ambele cazuri sînt deosebit de interesante, fiind vorba de hibrizi
intergenerici şi chiar din genuri îndepărtate (diferite triburi ale subfamiliei Anatinae-Anatini, Cairini şi Tadornini).
În mod surprinzător nu s-au semnalat la noi şi alţi hibrizi care,
judecind după literatura străină, nu par a fi chiar aşa de rari. Sînt
citate numeroase cazuri constatate în libertate printre care sînt şi hibrizi
intergenerici, chiar între triburi diferite.
În genul Anas primul loc pare să-l ocupe A. platyrhynchos. Se
cunosc hibrizi cu celelalte specii ale genului din fauna noastră. cu excepţia lui A. querquedula, precum şi cu specii din alte continente. Hibridul A. platyrhynchos X A. acuta, pe care îl prezentăm aici pare a fi
cel mai frecvent ..
Se mai citează hibrizi intergenerici (triburi diferite) Netta rufina
X A. platyrhynchos ~ şi Aythya f erina X A. platyrhynchos. Se

o
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dtează şi

un hibrid dublu A. ferina X (.4. platyrhynchos X A. stre7:,era) ; nu se precizează dacă s-a obţinut în c:ipth·itate sau a fost găsit
în liber. Hibrizi cu C. moschata nu sînt rari în captivitate; dar se
cunoaşte şi un caz în liber. presupunîndu-se că a fost o C. moschata
sălbăticită. Un presupus hibrid cu Mergus merganser este pus la îndoială.
Anas acuta se plasează în al doilea loc, fiind cunoscuţi hibrizi cu
toate speciile genului din fauna noastră.
Din alte specii ale genului se cunosc combinaţiile A. penelope X A. crecca, A. penelupe X A. clypeata şi A. querquedula X A.
clypeata (ultimul pare numai în captivitate). precum şi hibrizii intergenerici A. quequedula X Aythya fuligula (triburi diferite).
ln genul Aythya deosebit de frecve:1t este hibridul Aythya ferina X .·\ythya 11yruca, care a fost într-un timp considerat ca o specie
apatie - Aythya homeyeri Bădecker. Recent se semnalează capturarea
unui exemplar femelă în Ungaria vecină (Ratszilas, 17.08.1955) (Patkai. 1957).
Alte combinaţii cunoscute : A. ferina X JA. fuligula, Aythya
.fuligula X Aythya nyroca, Aythya .fuligula X Aythya marila, 11. marila X A. nyroca, precum şi hibridul intergencric Aythya ferina X Bucephala clangula şi Aythya marila X Bucephala clangula (t:-iburi
diferite - A~·thyni şi Mergini).
In cadrul tribului Mergini se cunosc hibrizi intergenerici produşi
Je Bucephala clangula. Destul de frecvent este hibridul cu Mergus
-albellus, care a fost considerat la inceput ca o specie aparte
Mergus
.anatarius Eimbeck. Se mai citează încrucişări cu Mergus merganser
şi i\1clanitta f usca.
Nu insistăm în moci special asupra hibrizilor produşi în captiYitate care sînt foarte numeroşi şi reprezintă uneori combinaţii foarte
-curioase (în special prin încrucişarea speciilor din continente diferite),
mergînd pînă la hibridizări intre specii din subfamilii diferite (Anatinae şi Anserinae). Dar şi unele specii europene. care se hibridizează
rar în libertate. în capti\·itatl! dau uşor hibrizi ; ca de exemplu se
-citează Anas strepera, care în captivitate dă şi unele combinaţii necunoscute în liber. anume cu Anas penelope şi Anas clypeata.
DESCRIEREA. Recoltarea piesei s-a făcut la data de 29 sept. 1968
in japca Cicicova de partea dreaptă a braţului Sulina. în raza comunei
Crişan. Penajul
prezintă astfel :
Capul .şi gîtul, de formă în general apropiată de Anas acuta.
lungill'lea ciocului fiind 54.0 mm, iar lăţimea în p:irtea cea mai lată
~ste de 20,2 mm. Din unele măsurători la piese din colecţie s-a găsit
1a A. platyrhynchos, limite extreme 22,2 mm şi 20,8 mm„ iar la A. acuta
J 8,0 mm şi 16,7 mm. Culoarea ciocului verde măslinie în general mai
galbenă 5pre bază cu ongletul negru. Ciocul ra formă mai apropiat de
A, platyrhynchos. Culoar<>a în general mai apropiată de A. platyrhynchos.
l 'apul cu un fond alb-gălbui cu foarte multe striaţiuni cenuşii-brunii
închis. Creştetul capului brun-cenuşiu închis cu primele pene verzi de
la A. platyrhynchos. De la baza ciocului printre ochi trece o bandă

se
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:asemănătoare

cu creştetul. De asemeni o mică pată asemănătoare pe
,penele auriculare.
Gîtul în general asemănător, cu desenul mai grosolan (în faţă)
şi mai întunecat. Gîtul iÎn spate de culoare brun-surie deschisă şi cu
,puţine striaţiuni întunecate.
In faţă partea inferioară a gîtului şi pînă la guşe cu o mare pată
.albă pe care se văd cîteva pene brun-gălbui deschis cu desene trans·versale brun-închise. De asemeni la baza gîtului în spate cu desen
.brun-gălbui cu pete transversale brun deschise.
Spatele în general asemănător cu A. platyrhynchos; amestecate
_pene albicioase cu desen transversal foarte mărunt de culoare sur;'.i.1.Jrunie şi :i:;ene în mare parte brune mai ales spre vîrf. Supracaudalele
Jnai întunecate, brun-negricioase, cu oarecare urme de desen transn~rsaL
Aripa. Tectricele aripei în general asemănătoare cu A. platyrhyn,chos în penaj de nuntă, predominînd penele cu vîrful brun (în general
·t:enuşii cu \'îrful brun), la cotul aripei desen marmorat, pene cenuşii
brunii cu vîrfuri albicioase. Oglinda în general ca la A. platyrhynchos,
.dar mai puţin dezvoltată. Pe 6 pene apare luciu metalic. Rcmijele
_primare cenuşii-brunii destul de deschise, asemănătoare mai ales cu
A. acuta. Prima remijă îngustată la vîrf ca la ambii părinţi.
Pe guşă şi partea superioară a pieptului fondul este mai mult
·cenu~iu format din pene albicioase cu desene cenuşii-brunii foarte
mărunt. Prin ele apar foarte multe pene ruginii ca la penajul de rnmtă
]a A. platyrhynchos.
Flancurile asemănătoare iar aproape de coadă se mai păstrează
:pene pestriţe ca la penajul de vară la A. platyrhynchos. Deasupra
_picioarelor desenul devine mai gros şi mai rar ca la A acuta în penaj
.de nuntă. Restul pieptului, întreg abdomenul şi subcaudalele asemănă
toare dar cu foarte puţină culoare roşcată.
Tectricele inferioare ale cozii, albe, cu desen cenuşiu mărunt
·care nu se aseamănă cu nici una din specii. Tectricele superioare brunnegricios-închis. Printre tectricele superioare apar pene asemănătoare cu
·cele inferioare.
Rectricele cenuşii uşor brunii cu margini albicioase, asemănătoare
•Ca la A. platyrhynchos.
Coada nu este nici prea ascuţită la vîrf şi nici nu are început
ode penaj încovoiat (cosiţe).
Penele de pe picioare brune-pestriţ ca la penaj de vară la A.
·platyrhynchos.
Picioarele, masive, foarte asemănătoare cu cele de A. platyrhynchos
.de culoare roşie-portocalie cu nuanţe mai întunecate la încheieturi,
:pieliţa înotătoare fiind de culoare măslinie.
De reţinut culoarea curioasă a capului (aduce cu A. strepera).
Conturul penelor de la baza ciocului seamănă mai mult cu A. acuta.
•Conturul ciocului lateral seamănă de asemeni cu A. acuta, iar privit
•de sus la fel.
Tarsul, lung de 51,0 mm., ceea ce este foarte mult chiar pentru
A. platyrhynchos.
:27 -

c.

lJ]~
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Culoarea irisului brun închis ca la A. platyrhynchos.
Concluzia generală : Hibrid A. platyrhynchos X A. acuta. Sexul
mascul. Dacă nu iar fi gitul extrem de lung şi pata albă de pe gît,
cu conturul penelor de la cioc asemănător cu A. acuta, s-ar putea considera un A. platyrhynchos colorat anormal. Exemplarul este în plină năpîr
lire.
In ceea ce priveşte hibrizii de A. platyrhynchos X A. acuta s-a
stabilit demult că ei pot avea aspecte foarte diferite. Marele ornitolog
german din secolul trecut Y. Naumann a descris un caz precis cînd
un mascul de Anas acuta s-a încrucişat cu o femelă de raţă domestică~
ţinută în semilibertate. Din ponta acestei raţe au ieşit şi doi masculi
cari evident aveau amestecate ca!'acterele ambilor părinţi dar erau
foarte diferiţi între ei. Din dte se poate judeca după descriere şi figura
colorată a unuia din ei, erau foarte diferiţi şi faţă de exemplarul capturat la Crişan.
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L'/\PPARITION D'UN HYBRIDE ENTRE LE GRAND CANARD SAUVAGE.
ET LE CANA.HD PIQUEVR
Resume

On presente les donn<'.•es ~iometriques et la description detaillee d'un
hybride de canard sauvage, recolte le 20 septembre 1968 a Crişan, dans le Delta
du Danube.
En se fondant sur ses caractl"ristiques, on a etablit qu'il s'agit d'un produit
de croisement entre Anas platyrhynchos et Anas acuta.
On cite alors, pour comparaison, d'autres cas des hybrides result{!S par
croisement des especes de la famille des Anatidae, signales dans la litterature
de specialite.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA MODIFICARILOR STRUCTURII
FAUNEI (AVES-MAMALIA) IN ZONELE INDIGUITE (CU PRIVIRE
SPECIALA ASUPRA INSULEI MARI A BRAILEI)
CORNEL POPESCU, LUCIAN MANOLl\CHE

Lucrarea de faţă reprezintă un aspect din tema „Cercetări în
vederea valorificării cinegetice a terenurilor îndiguite din Lunca Dunării", ce se studiază de către Laboratorul de biologia vînatului, din
Institutul de cercetări forestiere.
în ultima vreme, cerinţele de mărirea suprafeţelor agricole au generat modificări în structura faunei, pe terenurile supuse acestei operaţiuni. Cele mai accentuate modificări s-au semnalat pe terenurile
situate în lunca inundabilă a Dunării, cît şi în apropierea ei. terenuri
în care predominau speciile de vînat acvatic. Aceste modificări au fost
provocate de lucrările mari de îmbunătăţiri funciare, pe care le execută
sectorul agricol, începînd îndeosebi din anul 1964. Ele se pot rezuma
în două mari grupe şi anume :
a - Desecarea terenurilor mlăştinoase şi inundabile.
b - Lucrări de irigare ·a terenurilor agricole.
Prima grupă, are o influienţă covîrşitoare asupra dispariţiei uno!·a
din speciile de animale existente sau apariţiei unor noi specii, deoarece
prin reducerea luciului de apă şi prin oprirea inundaţiilor, creşte considerabil suprafaţa zonei uscate. Speciile terestre îşi pot extinde aria de
răspîndire, în detrimentul speciilor de vînat acvatic. Aici, biotopul suferă
modificări şi din cauza transformărilor survenite în fondul forestier, prin
reducerea lui ca suprafaţă, cît şi prin o nouă reamplasare şi schimbare
a compoziţiei speciilCl•-.
Una din suprafeţele mari (cuprinzînd pes•te 76 OOO ha) pe care
s-au produs modificări importante în structura faunei din cauza unor
astfel de lucrări, este şi Insula Mare a Brăilei.
Această zonă, este mărginită pe toate laturile de braţele Dunării
şi anume : braţele Cremenea şi Vîlciu, spre vest, braţul Dunărea Veche
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(Mă cin )

spre ud-est
începînd din aval de
fiind de 16 km.

şi

nord. Unitatea are o lungime de cca. 60 km,
în dreptul Brăilei, lăţ i mea maximă

Hîrşova şi pînă

In această zonă, ni elul Dunării prezintă variaţii de cca. 7- 8 rn,
lucru ce determină caracterul inundabil din această unitate. Din cauza
terenurilor care au cote joase, inundabilitatea, înainte de ,î ndiguire avea
o frecvenţă ridicată, insula fiind a coperită de apele Dunării în m edi
la 1-2 ani, cel mai rar la 3-4 ani (Stănces cu L. şi Ioan N . T. , 1968).
Lucrările de îndiguire din Insula Mare a Brăilei au început în 1964
9i în decu
de 5- 6 luni, digul a fost terminat. El e te amplasat de-a
lungul celor două braţe al Dunării şi are o lungime de 130 km şi înăl
ţimea m die de 3-4 m.
Prin acest dig s-a apărat de inundaţii 940/ o din suprafaţa totală
(cca 72000 ha).
Prin evacuarea apelor din interior, provenite din preci pitaţii, din
infillraţii şi din afluxul apelor freatice, s-a trecut începînd din anul
1965, la o nouă fază de executare a lucrărilor de desecare. cestea vor
a sigura cultiva rea le ren urilor agricole în con di ţii optime şi cu prad ucţii
constante.
Pînă la sfîr i tul anului 1968 s-au d secat 32 OOO ha iar la sfîrşitul
anului 1969 era prevăzut a se termina lucrările de pe întreaga su prafa ţă.

)

Fig. 3. Can a lul F ili p oiu .
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Din tabelul de mai JOS care cuprinde „Folosinţa terenurilor din
Insula Mare a Brăilei în anul 1960, comparativ cu perioadele 1966/70
~i 1975/80, se poate vedea că numai 60/o din suprafaţă a mai rămas
inundabilă.
Anul sau perioada
Modul de

folosinţă

al terenurilor

Inundabilă

Suprafaţa totală

76 700

I

1966-1970

I

1975-1980

4 756

4 756

-

71 994

71 991

71 994

71 994

Zona dig-mal

-

4 318

4 318

Ocupată

-

388

388

Neinundabilă

în incinta
Suprafaţa amenajată

1960

îndiguită

de diguri

-C. A. P.

Arabi I

GOST1\T

Păşune

Modul de folosinţă
a teren uri lor în zona
incintei îndiguite

Băl(i,

lacuri, stuf
Canale desecare
Canale irigaţie
Inlravi lan, drumuri
Pădure

14 203

8 OOO
33

4 912

4 912

64 300

63 300

-

-

-

-

G~l8

388

388

I 400

I 400

-

I 100

5()6

674

15 597

326

894

-

Fondul forestier care avea în anul 1960 o suprafaţă de peste
18 OOO ha rămîne în anul 1970 la numai 4 300 ha amplasat în zona
inundabilă dig-mal în forma unei făşii de pădure cu lăţimea de 50
pînă la 300 metri. Pădurea se va compune îndeosebi din plopi euroamericani.
Deci, în această zonă, suprafaţa agricolă va predomina, numai
terenul cultivat va cuprinde 900/0 din suprafaţa totală, restul fiind ocupată de canale de irigare, canale de desecare, drumuri, lacuri ş.a.
Modificările care au avut loc în zona menţionată, desecările şi
defrişările, au schimbat în mod substanţial structura faunei. Lucru este
explicabil, deoarece în locul ghiolurilor, lacurilor şi a pădurilor care
au existat, au luat naştere imense suprafeţe agricole (Fig. 4).
Dacă în Insula Mare a Brăilei, care era o adevărată mică deltă
existau cca 150 specii de păsări, predominînd cele acvatice, acum
numărul celor ce cuibăresc este mult mai redus şi acestea sînt în majoritate păsări de ţărmuri, de uscat. Speciile acvatice - raţele, gîştele etc.
probabil au căutat alte locuri de nidificare.
Deasupra cîmpului agricol din Insula Mare a Brăilei în perioada
premergătoare clocitului ca şi în restul timpului, au fost observate
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Fig. 4. Cullurile (de floarea soarelui
a Brăilei,

şi

porumb) care
indiguire.

predomină

în Insula Mare·

după

nurneroa e exemplare de : Ardeid , Sternide
nseride etc. care reve-·
nise la vechiul loc de cuibărire. După o staţionare reLativă, au pără it.
acea tă zonă căutînd probabil alte locuri favorabile.
In re tul timpului, o serie de pecii c iau cui bărit în vec hiul
bi otop au fo t ob er ate căutînd hrană pe marginea fostului braţ Filipoiu ca şi altor canale de irigaţie. S puteau observa grete mici,.
stîrci galbeni de noapte p ur punu etc. redem că se poate vorbi desp re·
o retragere a unor pecii din faţa condiţiilor nep rielnice ş i oc11parea
de noi teritorii care core pund cerinţelor lor.
ln ace t fel se ex plică şi marea concentrare de păsă ri înregi trată
în in ula mică a Brăilei, tocmai în perioada efectuării lucrărilor deîmbunătăţiri funciare, ce a a\·ut loc îr.. in ula mare a Brăilei.
Menţionăm tă insula mică a Brăilei nu a fost su pusă operaţiu
nilor mai u menţionate . Şi dacă o serie de pă ări acvatice au p ără it
obligate acea tă ni şă ecologică, alte specii (cele terestre) au ocupat trep tat
l ocul liber. Astfel potîrnichea, specie nouă în această zonă, este bine·
reprezentată, la fel prepeliţa, cîrsteiul etc.
ln 1969 în I nsula Mare a Brăilei, au fo st observate, urm~toar e le·
specii de vînat mai importante :
- Iepurele (Lepus europaeus Pall). Specia era p reze nt ă în efectivereduse în incinta Insulei Mari a Brăile i ş i î nainte de îndiguire, în zonele·
cu grinduri unde se p utea refugia î n timpul inundaţiilor (Măraşu„
Vadul Oii etc. ).
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Pentru extinderea acestei specii, A . G.V.P.S.-Brăila, a lansat 140 buc. ,
care gă ind condiţii optime au cuprins întreaga zonă dintre diguri.
Din pădurile învecinate a pă truns în p erimetrul îndiguit şi căpriorul (Capreolus capreolus L) , unde Î!l momentul de faţă este ibin reprezentat. El găseşt e condiţii bune de d ezvoltare ş i în terenul agri col,
din cauza numeroaselor locuri de ad ă po s turi existente, p digurile şi
oanalele construite. De asemenea, el are la di poziţie şi apa nec sară
în tot timpul anului , spre deosebire de pădurile de stepă situate în
zona ele cîmpie lipsită de apă.
- Mistreţul (Sus scrofa L). Este r pr zentat în număr redu .
Un factor care frînează. d ezvoltarea normală a speciilor de interes
economic (iepurele, căprior ul , fazanul, potîrnichea etc. ) îl constituie animalele d ă unătoare , care se înmulţesc foarte rep de în noile condiţii creiate, astfel :
- Pi ica sălbatică (Felis silvestris). Găseşt num eroase locuri clcadăpo st în scorburile sălci ilor rămase ele la defrişări, p
canalele de
irigaţie , unde vegetaţi1a e te bine repr ezentată . ln ac 1 aş i locuri sed ezvo llă bine şi vulpea (Vulpes vulpes L) n evă tuica (Mu stela nivali s L) ş i dihorul (Mu tela putorius L) (Fig. 5).
- Lupul (Cani Lupus). A fost semnalat în trecere, prin zona
îndiguită .

Fi g. 5. R esturile răma se, după defrişarea sălciilor, la adă p ost ul cărora se m e nţi n
răpitoarel e .
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Vidra (Lutra lutra Ex). Efectivele ei sînt în scădere din cauza
de viaţă provocate de dispariţia luciului de apă.
- Bizamul (Ondrata zibethica L). Specie prezentă şi înainte de
·îndiguire, actual se găseşte în efective mai reduse.
Referitor la păsările ce cuibăresc în zona interioară amintim :
potîrnichea (Perdix perdix L), prepeliţa (Coturnix coturnix L), cîrsteiul
(Crex crex L), ciocirliile (Galerida, Alauda) etc. Desigur că şi alte
specii care cuibăresc în cîmp deschis vor popula zonele îndiguite.
Impresionante ca număr, în incinta îndiguită sînt turturelele, care
în această suprafaţă unde predomină floarea soarelui şi porumbul, au
găsit suficiente resurse alimentare.
Raţele sălbatice, găsesc ca singur loc corespunzător de nidificare. zona dig-mal. Această zonă, singura care prezintă condiţii bune
pentru o gospodărire cinegetică mai intensivă, respectiv unde se pot
monta cuiburi artificiale pentru atragerea anatidelor, nu poate fi exploatată la valoarea ei reală datorită factorului antropeic. Menţionăm că
multe din drumurile de acces se găsesc tocmai în această suprafaţă,
ceea ce favorizează o vehiculare continuă şi în plus populaţia băştinaşă,
<leranjează sau distruge cuiburile.
In aceste date preliminare am căutat să scoatem in evidenţă un
fenomen care este valabil pentru toate zonele supuse influenţei lucrărilor
<le îmbunătăţiri funciare.
Schimbarea faunei era de aşteptat şi aproape că s-au intîlnit
toate acele grupe de animale care se preconiza că vor ocupa această
nişă ecologică liberă. Nu ar fi exclus ca în viitor dropia (Otis tarda L)
specie atît de deranjată în ultimile decenii, să poată cuibări în interiorul
zonei îndiguite, sau eventual să folosească terenul numai ca zonă
-de refugiu.
Cercetările, privind urmanrea atentă a evoluţiei, a dinamicii faunei, în aceste zone, în care omul a intervenit şi intervine substanţial,
prin schimbarea radicală a biotopului, vor continua. Vechiul biotop
caracteristic pentru speciile acvatice este fundamental schimbat crein·du-se posibilitatea ca speciile terestre să ocupe o zonă liberă, unde se
instalează cu destul succes.
-

:înrăutăţirii condiţiilor
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•CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES MODIFICATIONS DANS LA
'.STRUCTURE DE LA FAUNE (AVES-MAMALIA) DANS LES ZONES ENDIGUEES
(CONCERNANT SPECIALEMENT LA GRANDE ILE DE BRAILA)

Resume
Le rapport envisage un aspect du theme ,.Recherches en vue de la valorisation cynegetique des terrains endigues de la plaine a1luviale du Danube·',
·etudie par le Laboratoire pour la biologie du gibier de !'Institut de recherches
forestieres.
Dans notre pays, d'importantes modifications survinrent ces dernieres 4-5
.annees dans la structure de la faune ; les modifications les plus accentuees ont
ete si·gna!l.ees .sur les terrains situes dans la plaine alluviale du Danube et a
proximite de celle-ci, dans des terrains ou prcdominaient les especes de gibier
aquatique.
C'est ainsi que dans la Grande Ile (Insula Mare) de Brăila, ayant une
surface d'environ n OOO ha et ou dominaient Jes espcces aquatiques (envirnn
150 especes d'oiseaux), actuellement, par la modification du biotope, leur rapport
.a beaucoup changc en faveur des especes terrestres.
Dans l'enceinte endiguee sont presantes Perdix perdix, Coturnix coturnix,
Crex crex etc„ especes d'oiseaux nouvellement venues, qui ont trouvc d'optimales
conditions de developpement.
D'entre Ies mammiferes, on signale le Lepus ·europaeus en nombre toujours
_plus grand, sur les proeminences non inodables, et qu'on recontre actuellemen~
dans la zone entiere. Une espece nouvelle, et bien representce, est le Capreolus
capreolus.
On y recontre aussi : Sus scrofa, Felis silvestris, Canis vulpes, Canis
lupus etc.
Les zones agricoles ou il y a encore des restes de l'exploitation des forets
-de saule sont des lieux propices au developpement de ces animaux car ils peuvent
facilement s'y cacher a l'abri des souches.
Finalement, l'ouvrage propose la poursuite de l'evolution de la faune,
.de sa dynamique et l'etablissement de nouvelles especes qui occuperont la
:zone endiguee.
0

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA CUIBARITULUI
UNOR SPECII DE PASARI DIN DELTA DUNARII

li. ALMĂŞAN. G. SCĂRLĂTESCU, L. MANOLACHE, N. DRAGOMIR. M. INAŞCU

Prezenta lucrare reprezintă un aspect al cercetărilor efectuate de
.colectivul de autori(*) în terna complexă ce se afW în studiul Institutului de cercetări silvice (Secţia de biologia vînatului şi Statium'a rine.getică Tulcea) „Cercetări asupra ecologici păsurilor ele interes cinegetic şi faunistic din Delta Dunării''.
în cadrul acestei teme s-a acordat o mai mare atenţie aspectelor
referitoare la cuibăritul anumitor specii de importanţă vînătorească şi
faunistică, avînd în vedere faptul că prin cunoaşterea acestora se pot
-contura anumite concluzii care să conducă la luarea măsurilor de ocrotire.
în literatura română de specialitate (Dombrovschi 1912 ; Linţia
1955) există unele date generale privitoare la modul de cuibărire al
-speciilor de păsări acvatice. Nu există însă elemente de detaliu în ceea
-ce priveşte locurile de cuibărit în condiţiile nou creiate în Delta Dunării
şi în special particularităţile cuibăritului legate de sezonul de vînătoare.
Referitor la reuşit.a cuibăritului precum şi factorii care generează
limitarea sau pierderea pontelor, literatura noastră este destul de săracii
în comparaţie cu literatura din alte ţări, unde această problemâ a fost
în centrul atenţiei (2, 3, 4, 7, 8, 11, 13).
MATERIAL ŞI MET ADA
Cercetările

întreprinse de noi au început din anul 1963. luîndu-se
anual un număr variabil de cuiburi în functie de conale fiecărui an.
Ne-am îndreptat atenţia asupra următoarelor specii : Lebăda de
vară (Cygnus olar), Gîsca de vară (Anser anser), Raţa pestriţă (Anas
strepera), Raţa mare (Anas platyrhynchos), Raţa roşie (Aythyia nyroca),
Lişiţa (Fulica atra).
observaţii
diţiile de lucru

-sub

JM.

(*) La lucrări
Niţulescu şi biolog

au

mai

colaborat : ing.

S.

Paşcovschi,

Gh.

Andone,

ing.

J. Kiss.
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După identificarea cuiburilor, observaţiile au fost efectuate de la
distanţă pentru a preveni părăsirea acestora de către păsări. Datorită
observaţiilor periodice s-a putut stabili, pentru fiecare caz în parte,
procentul de eclozare sau distrugerea pontelor de către răpitoare sau om.

In perioada 1963-1968 s-au luat sub observaţie un număr de
6î2 cuiburi ale speciilor mai sus indicate (tabela 1).
La observaţii au participat, pe lingă colectivul de autori, şi personalul de teren al INCEF în următoarele puncte ale Deltei Dunării :Balta Somova, Vărărie, Lacul Razelm, între punctele 6 Martie-Jurilovca,.
ghiolul I\Iurighiol, ghiolurile din apropierea canalului Dunavăţ, lacul
Uzlina şi ghiolurile din vecinătatea localităţii Sf. Gheorghe.
REZULTATUL CERCET ARILOR
1.

Particularităţi

ale

cuibăritului

Datele menţionate de noi la acest capitol au caracter de noutate,
deoarece, observaţiile noastre indică un avans substanţial faţă de epocile
de cuibărit menţionate în literatură.

Cygnus olor Gm.
De obicei păsările îşi construiesc platforma de cuibărire în zone
mai retrase (stuf şi păpuriş). Din cuiburile observate, marea majoritate
erau în stuf, 2 pe platforme de cuibărit în pădurea inundată şi 1 pe grind~
Cel mai devreme cuibar a fost găsit la 6 aprilie 1965 mult mai
timpuriu faţă de menţiunile din literatură (25.IV.1955 Linţia).

Anscr anscr L
Specie ce cuibăreşte frecvent în zona studiată, gîsca îşi construieşte
cuibul atît pe plaur, în stuf sau pe renie. Din cuiburile observate,
500/o erau construite pe plaur, 400/0 în stuf, şi 100;0 în renie.
Cuibăritul începe de obicei în martie. După observaţiile noastre,
cel mai timpuriu cuibar a fost la 11 martie 1968, deci in plin sezon
de \inătoare.
Facem această menţiune referitoare la prezenţa cuibarelor în epoca
de vînătoare, deoarece aceste date ne vor conduce la anumite propuneri
cu caracter de limitarea perioadelor de vînătoare.

Anas strepera L
Şi la această specie se constată decalaje ale perioadei de cuibărit
de cele citate în literatură. S-a putut constata că această specie
depune ouăle încă în aprilie (27.IV.1967) fată de datele din literatură
(17.V) cel mai timpuriu cuibar (Linţia 1955). Din cuiburile observate
majoritatea erau construite pe plaur şi rar în sălcii, utilizînd ca material
de construcţiţe stuful înconjurător sau alte specii vegetale existente în
împrejurimi.
faţă

430

Anas platyrhynchos L
Una din cele mai frecvente r.ate ce cuibăresc la noi are o arie·
destul de variată a locurilor de cuibărit. Din cuiburile observate aproape·
jumătate se aflau în sălcii (400/o) ; urmează ca loc preferenţial stuful,
plaurul, scorburile arborilor, grindurile, reniile.
O atenţie deosebită trebuie acordată glugilor de stuf, unde găseşte
loc de cuibărire raţa mare la fel ca şi raţa cu perucă. Aceste locuri.
adevărate capcane de cuibărit, permit un braconaj continuu la ouăle
depuse.
Cele mai timpurii cuiburi au fost găsite la 8 martie 1968 (în literatură la mijlocul lunii aprilie), acestea putînd fi găsite pînă în maiiunie. Deci şi aici constatăm începutul nidificării în perioada legală
de vînătoare.

Netta rufina Pall
Specie frecventă, raţa cu perucă îşi alege variate locuri de cuibă
rire. Din cuiburile observate, majoritatea erau plasate pe plaur, urmind
în ordine descrescîndă, ca loc de cuibărire : sălciile, glugile de stuf,
scorburile, reniile.
Foloseşte ca material de construcţie vegetaţia înconjurătoare. Cel
mai timpuriu cuibar a fost observat la 13 aprilie 1967.

Aythya nyroca Gilld
Frecvent clocitoare, raţa roşie dovedeşte preferinţă pentru zona
plaurului, unde au fost găsite majoritatea cuiburilor. Astfel din cuiburile
observate 600/0 erau prezente pe plaur, 20°/0 în scorburi. 200/0 în sălcii.
Cel mai timpuriu cuib a fost găsit la 18 aprilie 1968.

Fulica atra L
Frecventă în toată zona deltei, lişiţa dovedeşte constanţă în alegerea locurilor de cuibărit. Astfel, din cuiburile observate, marea majoritate (cca 900/0) erau prezente în stuf. În rest pe renii, pe plauri sau
în sălcii.
Materialul din care este construită platforma de cuibărire şi care·
uneori reprezintă variaţii în construcţia rampei de urcare in cuib este
format de obicei din stuf şi papură. în construcţii mai intervin şi alte
specii de plante, dar într-o pondere mai scăzută.
Cel mai devreme cuib a fost observat la 25 martie 1968, deci în
perioada de vînare legală.
Asupra locurilor unde cuibăresc unele din speciile mai sus menţionate se impune o mică discuţie. Referitor la naţa mare, literatura
noastră (6, 9), menţionează scorburile arborilor ca principale locuri de
cuibărire în zona inundabilă a Deltei Dunării. Din datele noastre pe
prim plan se studiază cuibăritul în sălcii (e vorba de bifurcaţii), pe·
planul doi stuful şi al treilea rînd scorburile.

4:31:

Se pare că modificările biotopului iniţial au determinat labilitatea
locurilor de cuibărire. Ne referim la defrişarea sălciilor bătrîne, unde
.erau prezente scorburile.
La lişiţă este de semnalat cuibăritul acestei specii pe plaur, renii
~i sălcii. Faţă de modul obişnuit de cuibărire al lişiţei, cuibăritul în
~ălcii se abate de la normal. Este menţionat că salcia în care a fost
observat cuibăritul se află într-o zonă inundată, iar crengile unde era
prezent cuibul erau la nivelul apei.
Ra1,.a cu perucă, specia al cărui cuibărit a fost descris relativ
rL•cent pentru ţara noastră, îşi alege variate locuri pentru depunerea
pontei, predominant fiind cuibăritul pe piaur
Mai este de menţionat C'Jibăritul gîştei în renii, ca şi cuibul de
lebădă găsit pe grind, care se abate de la regula generală de cuibărire
în stuf, precum şi cuibăritul în pădurea inundată.
REUŞITA

CUIBARITULUI

Pierderi in perioada 11idif icării.
Reuşita cuibăritului speciilor mai sus discutate ca şi a altor specii
. este influienţată de intensitatea anumitor factori pe care în mod general
îi grupăm în factori naturali şi artificiali. Dacă factorii din prima cate. gorie sînt greu de controlat, fiind vorba de factorii climatici, relaţii
dintre specii etc., ceilalţi factori pot fi şi trebuie controlaţi printr-o bună
. gospodărire cinegetică.
Dintre factorii secundari amintim regimul hidrologic dirijat, care
Sl' practică în zonele îndiguite amenajate pentru exploatări stuficole.
Toamna, atunci cînd se evacuează aceste zone, plaurii existenti aderă la
fundul bălţilor. Pe aceşti plauri fixaţi, păsările găsesc locuri favorabile
de cuibărit, dar cum primăvara, perioadă ce coincide cu depunerea
.ouălor, zonele menţionate se inundă din nou şi cum plaurii cu cuiburile păsărilor nu se ridică la suprafaţă, toate pontele existente în
.aceste zone sînt practic pierdute.
Tot pentru regenerarea stufului se practică incendierea lui, operaţie
ce se efectuiază de multe ori în luna martie, aprilie sau chiar mai, cum
a fost cazul în 1960 (pînă la 1 mai), sau 1961 (pînă la 25 aprilie).
Intr-o asemenea zonă de stuf ars (500 ha) au fost depistate în anul
1961, 29 de cuiburi de gîscă şi 13 cuiburi de raţă mare distruse în
urma arderii stufului.
Dacă se raportează la întreaga suprafaţă ce se supune arderilor de
primăvară. cifrele sînt mai mult decît îngrijorătoare. Se apreciază că
în primăvara anului 1960-1961 au fost distruse în acest fel minimum
4-5 OOO de cuiburi.
De asemenea, pierderi mari se înregistrează şi în cazul ridicării
glugelor de stuf construite la marginea ghiolurilor sau canalelor, cînd
acestea se transportă şi unde anumite specii de raţe îşi fac cuibul.
ln afară de aceste aspecte cu caracter general şi care reprezintă
·elemente ce frînează cuibăritul păsărilor din Delta Dunării, menţionăm
alte aspecte care au un caracter special, dar nu mai puţin îngrijorător .
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Tabela nr. 1
OBSERVAŢIE

MlTMARL!L DE CllJBllRI LUATE SUB

NUMĂRUL DE CUIBURI

Nr.
crt.

S PECI .l.

1963

!

Cygnus olor

l

:- I'

2

'

--

JO

I

5

1965

I

8

1966

4

I

196i

I

8

1968

I

-

TOTAL

31

16

15

9

18

17

85

-- ------ -Anas strepera

5

2

5

--

G

-

18

---- ---- --

r-'

4

1964

-------- -- -Anser anser

3

6

I

Anas platyrhynchos

40

19

56

Hi

37

37

205

-- ---- -- -5

Netta rufina

9

8

4

-6

Aythya nyroca

14

I

7

Fulica atra

2':i

17

19

10

G:3

---- --

'

I

TOTAL

109

17

-

43

-- ----

-- -- --

I

,')

135

112

17

()

7':i

83

215

143

672

---:3

31

----

39

134

ani numărul de ponte luate
în observaţie, iar în tabela 2 numărul pontelor cu eclozare integrală
şi parţială ca şi a celor al pontelor distruse. A fost necesar să facem
această deosebire între pontele cu ~dozare parţială şi integrală, deoarece
adesea se constată pierderea parţială a ouălor în timpul incubaţiei datorită distrugerii de către prădătoare.
La pontele distruse au fost incluse cuiburile pierdute în întregime.
Analizînd aceste date pe cei 6 ani se poate constata că distrugerea la cele 7 specii a variat în medie între 270;0 la lişiţă, şi 560/0 la
raţa cu perucă.
In 1acest sens, Balat F. (2) menţionează că reuşita cuibăritului la
Anatide se încadrează între 380/o-630/0 , considerînd că există o variaţie
.destul de mare a pierderilor cauzate de diferiţi factori.
ln cercetările efectuate pe lingă obiectivul ce ne-am propus să-l
.atingem - stabilirea pierderilor în perioada nidificării - am urmărit
să scoatem în evidenţă, în măsura posibilităţilor, care sînt factorii ce

1n tabela 1 sînt înscrise pe specii

:28 -

c. 1096

şi

2

Tabela 2

.i:..
c;.,
~

DATE ASUPRA PONTELOR UNOR SPECII DE p,\SĂRI LUATE SUB OBSERVAŢIE ÎN DELTA DUNĂRII
PE PERIOADA 1963 - 1968
Cygnus
o lor

A nas
platyrhynch.i'

A nas
slrcpcra

A mer
an,cr

Spcci ficări
Obs.

I

o•
/O

Obs.

I

Ol
/O

Obs.1

c·

,c

Obs.

I

,.

o•

Net la
rufina

Obs. ,

Aythy<1
nyroca

%

Obs.1

Fulica
atra

o.
.o

Obs.

I

Total

..

Obs.

Of.

I

%

Ponte
observate

31

100

85

100

18

100

205

100

43

100

75

100

215

100

672

100

Ponte
cu eclozare

10

32

43

51

11

61

G5

31

14

33

31

41

105

49

279

41

integrală

I

Ponte
cu eclozare

6

19

15

18

I

6

34

17

8

)<)

16

21

46

21

126

19

15

49

27

31

6

33

106

52

21

48

28

38

64

30

267

40

partială

Ponte
distruse
..

..

.

..

- - --

. ..

determină

aceste pierderi, pentru a putea sugera organelor competente
care să ducă la reducerea influienţei pe care o exercită aceşti
factori asupra sporului anual al vînatului cu pene din Delta Dunării.
Pentru ,aceste motive am urmărit identificarea pierderilor. Acest
lucru s-a făcut prin cercetarea modului de distrugere a cuiburilor,
observarea urmelor lăsate de dăunători la cuibul distrus sau chiar a
măsuri

dăunătorului.

Din

cercetările

întreprinse, ale

căror

date sînt incluse în tabela 3,

rezultă că :
La raţa mare, pe totalul celor 6 ani de cercetare, dintr-un număr
de 1675 ouă ce au fos 1t luate sub observaţie numai 879 au eclozat,
ceea ce reprezintă 530, ·0. Dacă luăm drept !OOO/o pierderile, constatăm
că 410;0 sînt generate de braconaj, 80/o sînt ouă nefecundate, 4o. ·0 clin

alte cauze şi 4 70;0 pierderi datorită animalelor prădătoare. Din acestea,
20/0 sînt datorate coţofenelor, llO/o ciorilor grive, 30;0 vidrelor, l0/0 cîinclui enot, 10;0 şobolanilor de apă. Pentru 290/o din distrugeri nu s-a
putut stabili cu precizie specia dăunătorului.
La raţa roşie constatăm un procent mai mare de ouă eclozate
(620/0). Din totalul pierderilor, 50/o se datoresc braconajului, 110;0 au
fost ouă limpezi, 5o;0 cauze neidentificate şi 790/0 ouă distruse de
prădătoare.

La gîsca de vară situaţia este schimbată, în sensul că 38°/o sînt
distruse, din care 320/o se datorează braconajului, în 220;0 din cazuri s-au găsit ouă limpezi, 300/0 din alte cauze şi numai lG0/0 se datoresc prădătoarelor.
La lişiţă numărul de ouă eclozate este mai mare (730/o), din pierderi
cele mai mari se datorează prădătoarelor - 37 11/ 0 , braconajului - 280;0 ,
altor cauze - 270/o, ouă limpezi - 80/0 •
La rata cu ciuf - 560/0 pierderi. Factorii determinanti au fost braconajul (39°/o), alte cauze 190;0 , ouă limpezi 500/0 , şi animale prădă
toare 370,'0, din care cioara grivă cu prioritate.
La lebădă, constatăm, spre surprinderea noastră, cunoscînd că este
::> specie de vînat ocrotită cu des.ăvîrşire că aproape 50o;0 din ouăLe
luate sub observaţie au fost distruse. Cauza principală braconajul, l'Ure
reprezintă\ 470/o din pierderi, 180;0 alte cauze, iar 35o;0 ouă limpezi.
In final, datele obţinute cu privire la reuşita cuibăritului speciilor luate în studiu, ne permit să tragem concluzii în ceea ce priveşte
sporul natural imediat după ecloziune. Menţionăm că pierderile absolute
constatate nu reflectă total pagubele reale, fiindcă majoritatea speciilor
depun ponte de înlocuire.
In tabela 4 sînt înscrise datele care se referă la numărul mediu
de ouă depuse într-un cuib luat sub observaţie, număr mediu de ouă
eclozate într-un cuib reuşit şi, în sfîrşit, numărul mediu de ouă eclozate raportat la un cuib luat în observaţie.
într-un cuib reuşit sporul anual al păsărilor imediat după ecloziune
este destul de ridicat, adică în medie 8,7 pui la lebădă, 6,7 buc. la
gîsca de vară, 11,5 boboci la raţa pestriţă, 13,5 18. raţa mare, 12,1 la

ouă
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Tabela 3

~

w

O)

DATE ASUPRA ECLOZĂRII LA UNELE SPECII DE PĂSÂRI DE INTERES VJ:-..!ATORESC DIN DELTA DUNĂRII
ÎN PERIOADA l!Jfl:3 - 1%8
p

e

i
[)

Sp(c:;1

Totnl ouă
ele puse

Totale

%/buc

Cygnus olor

100
164

fi3
87

77

li2

Anser anser

100
415

289

Anas strepera

100
176

72
126

)(){)

38
126
100
28
50
IUO

Aythya nyrora

Fulica atra

100
1675

53
879

100
385

44

100
737
100
1548

LimP<'Zi

Alte
cauze

Totale

buc/%

buc/%

buc/•~

buc/%

36
47

27

40
32

28

170
62
458
73
1129
I

47
796
IUO
56
215
IUO
38
279
100
27
419
100

_1_4_

3 5 -,-8--- -- ---

26
52
328
41

84

38

~ 30
- ---

--3- - -- --5- ---

-

20
lti

21

--- ---

42

61
25
--8- --4-

382
47

--- --li

_4_1_

79
37

39

--5-

---

l!l

14

"30""""

14

5

11

.'i

221
7!:1

8

116
27

154
37

119
28

--30
---

r

(':

ii

li

li

D

Brnconaj

47

i

a

c
:1

Eclozate

%/buc

Netta rufina

n
D

%/buc

Anas platyrhynchos

i

r

c

d

r

i

I

n

I

r

n

c

Viclră

a

C<1\o-1 Ciori Uliu clei
lene
grive
trc~tic
buc/% buc/% buc/%

buc/~~

r

I

i

e :

Cîi ne
Enot
buc/•!.

I Şobo-1NciclenJani

buc/~<

tilic;it<'
buc/%

- - --- - - - - - - --- - --- - - - --- - - - - - - - -- ·- - - -- -- - --- - -- - ---- - ---- - - - - -- _l._5_
5
------ --- - ---·- - -- - - -4 - -- - ---- -- - --12

- --·- - - - -- - -- - - - - - --- - - -- - 42
- - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - 23
6
2 0 93 6 234
- - --3I --1- 29
2 -,-1-- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - 54
3
-- - - - - --- ~
- - - 22
10
- - --- --- --- --- --- - - - --4- - - - - - - - 37 ~
--1- - - - - - - - - 13
5!1
--- --- - - - - --- --- --- - - ---- -- - 77
- -- - 71
- - - - - - - -6 - - - - - - - - - - - ·-

17

I

19

Tabela nr . .f
DATE MEDII ASUPRA SPORULUI ANUAL LA CÎTEVA SPECII DE \'fNi\T
AC\'ATIC DIN DELTA DUNARII
Cygnus
o lor

Specii cări

Ouă

Ouă

depuse într-un
cu!b

Cuiburi

Ouă

eclozate Ia un
cuib reuşit

Cuiburi
,l\\edia

Ouă

eclozate raportat la un cuib
luat sub obser\'aţie

Ouă

Cuiburi
,\\edia

anscr

A nas
platyr·
A nas
s\rcpcra hynchos

Ndla Aylhya
ru[ina nyroca

Fulica
atara

1543
164
415
1675 385
737
176
-- -- -- -- -- -- -215
85
18
20fi
43
75
31

-- ---- -- -- ---5,3

Media
Ouă

An ser

4.!J

9,8

8, 1

!J.O

~),

8

7 ''2

.ţ[i8
1I'2q '
871)
IîD
---- -- -- ---- -IOS
43
115
31
10
11
14
-- -- -- -- -- -ll, 7 11.5 13' .s 12. I 14.7
11, I
8.7

87

'289

I'2l1

87

'289

12()

871)

170

458

112!.J

-- -------- -- -85
215
18
20.S
43
75
31
---- -- -- -- -- -2,8
3,4
5,3
3.5
4.0
G. I
7.0

raţa cu ciuf, 14,7 la raţa roşie şi
numărul mediu de ouă eclozate la

11,1 pui la lişiţă. Dacă însă raportăm
totalul cuiburilor luate sub observaţie,
constatăm .că sporul real din Delta Dunării la speciile luate in studiu
este mult mai mic, şi anume : 2,8 la lebădă, 3,5 la gîscă, 7,0 la raţa
pestriţă, 3,5 la raţa mare, 4,0 la raţa cu ciuf, 6,1 la raţa roşie şi 5,3
la lişiţă.
Dacă la acestea se vor mai adăuga pierderile probabil destul de
mari, în boboci de la ecloziune pînă la zbor şi apoi cînd aceştia vor
deveni maturi sexuali şi vor cuibări, putem să ne explicăm stagnarea
sau chiar scăderea efectivelor vînatului nostru cu pene din Delta
Dunării.

Din datele noastre care se referă la diferite puncte din Delta
se pot trage unele concluzii, care să atragă atenţia organelor
competente asupra situaţiei reuşitei nidificării principalelor păsări ele
interes vînătoresc din Delta Dunării.
Braconajul determină pierderea ouălor într-o proporţie enormă :
4 70;0 la lebădă, 320/o la gîscă, 280/o la lişiţă şi 340,'0 la raţă din totalul
pierderilor (fig. 1).
Răpitoarele, dintre care cioara grivă şi coţofana, produc pierderea
ouălor (din totalul oălor distruse), în proporţie de 520;0 la speciile de
rate, 370/0 la lişiţă şi 160/0 la gîscă. în fig. 2 sînt reprezentate, pe specii,
dăunătorii ca: e produc cele mai mari pierderi la cuiburile speciilor luate
în studiu.

Dunării
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Arderea stufului în perioada interzisă produce pierderea integrală
a cuiburilor de pe toate suprafeţele incendiate ca şi culegerea glugilor
de stuf în perioada nidificării.
Se constată că în unii ani speciile de vînat de baltă, îndeosebi
raţa mare şi gîsca de vară, se află deja în perioada de nidificare in
timpul cind vînătoarea, conform legislaţiei actuale este liberă.
Datorită acestor factori negativi, constatăm că sporul anual al
păsărilor, în pui de o zi, la toate speciile luate în studiu, este extrem de·
mic, el reprezentînd pe total doar 42% faţă de sporul natural posibil.
La acestea se adaugă pierderile din perioada cînd bobocii cresc, pînă
la vîrsta cind devin adulţi şi respectiv se reproduc.
Concluziile trase în baza materialului colectat permit a se face·
recomandări organelor competente pentru luarea următoarelor măsuri
de protecţie :
- interzicerea cu desăvirşire a incendierii stufului după 20·
februarie;
- întărirea pazei fondurilor de vînătoare în vederea lichidării
braconajului manifestat prin culegerea ouălor ;
- începerea unei acţiuni susţinute din partea organelor vînăto
reşti de combatere, prin măsuri selective, a ciorii grive şi coţofenei :.
- încheierea sezonului de vînătoare la toate speciile de vînat
de baltă la I martie.
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DONEES CONCERNANT LA NIDIFICATION DE CERTAINES ESPECES
D'OISEAUX D'INTERET CJNEGETIQUE DANS LE DELTA DU DANUDE
Resume

On prcsente le rcsultat des recherches effectuees depuis 196:3 et jusqu'en 196fi ·
sur la nidifil'ation des especes : Anser anser, Anas strepe-ra. Anas plat:'Th.'·1wos.
Aythia nyroca, Fulica atra et Cygnus olor. Des observations et des recherches e[fectuL'es sur un nornbre de 672 nids, on a pu mettre en evidence certains elements
lies au biotope prefere pour la nidification, la phcnologie de la nidification et,
surtout, Ies pertes enregistrces pendant la nidification. Le taux des pertes varie
et pour Anser anser et Cygnus olor Ies pertes sont moins sig;1ificatives. Les
auteurs 1concluent en recommandant des mesures destinees ii am(•liorer Ies perles ..

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA HRANEI GIŞTEI DE V ARA
(ANSER ANSER L) IN CARTIERELE DE IERNARE
LUCIAN MANOLACHE

In zona deltei şi a litoralului au fost identificate cîteva zone de
iernare, unde gîştele de vară găsesc condiţii favorabile climatice şi ele
hrănire. Dintre acestea, zona cuprinsă între porţiunea Sf. Gheorghe
~i insula Sahalin, cu apă salmastră, aşa-numita „Milcaua Sf. Gheorghe",
oferă condiţii optime de hrană şi adăpost.
Literatura ornitologică oferă puţine dale în leg[1tură cu hrana
naturală consumată de gîşte pe timpul iernii. Linţia (4) discută destul
de succint despre acest subiect, fără o menţiune specială pentru perioada
de iarnă, iar Dementiev (2) face rîteva consideraţii generale asupra
hranei gîştelor pe timpul iernii, menţionînd, în special, consumul de
Zostera marina.
Cunoaşterea hranei naturale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de existenţa ei depind concentrările de gîşte, ceea ce pentru gospodărirea cinegetică este o indicaţie preţioasă.
METODA DE LUCRU
Dintr-o zonă de concentrare a giştelor de pe insula Sahalin au
fost colectate, la data de 12 ianuarie 1966, 4 100 grame excremente
reprezentînd 122 grămezi, a căror greutate a variat între 20-150 g
fiecare.
Aceste excremente au fost depuse de cca 100 gîşte, observate de
noi timp de două zile înainte de colectare.
Trecînd cantitatea de excremente printr-un jet de apă şi un sistem
de site, s-a putut separa masa vegetală nedigerată de păsări. Materialul astfel obţinut a fost uscat la termostat şi apoi determinat in
laborator.
Determinările au fost făcute de ing. V. Grapini de la laboratorul
de dendrologie ICSPS, căruia îi aducem mulţumirile noastre şi pe
această cale.
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F ig. 1. Procentul de participare a dif rit lor familii de plante în hrana
de ară.
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în tab la d mai jo. înt in icate peciile de plante iden tificate-·
de plante ce au fo t del rminat în excremente. De a ernenea, înt menţionate p roce nt ele de parti ipare a fiecăre i specii de·
plante în cadrul rezultatelor analizelor.
Din ace te anali ze e con tată că în re turile egetale predo mină
s pecii! de plante p rez nt la marginea bălţii au în locuri umede,.
r esp ctiv reprezentanţii Fam. Cyperac ae (ll 0/0) Fam. P ortulacaceae (3o '0) , .
Fam. P ol gonaceae (70/0) , Fam. Graminea (350/o). Re p rezenta n ţii ace tor·
familii în umează un număr de 14 s peci i.
rmează plantele de a pă
re prezentate de Fam. P otamogetonaceae (70/ o) Fam. Ali mataceae (50/o)
Fam. Butomaceae (30/o), Fam. H drocaritaceae (20/ 0) cu un t otal de ·
5 speci i.
P lantele submer e sînt rep rezentate de Fam.
ajadaceae (80/ o)·
cu dou ă speci i, iar plantele pl utitoare de Fam . Lemnaceae (6% ) pre-zentă în analiză cu două s peci i.
Repreze ntanţii Fam. Gramineae sî nt cei mai num eroş i (6 specii)·
şi în cea mai mare cantitate (350/ 0 din masa veget al ă ). T ot la r eprezentanţii ace t i familii au fost remarcate frecve nte resturi de frunze·
ş i tulpini. A ceastă predomin anţ ă se poate datora d ens it ăţ ii crescute:
a plantelor în zo na de iernare a gîş telor.
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....

Partea din

SPECIA

<.J

pLintă

....

-

z

F.

I

Procent
c.lc partici parc

T.

I. Fam. Potamogetonaceae

:

1
2

Potamogeton perfoliatus L.
Zostera marina L.

3
4

Zannichellia maritima Nolte.
Najas marina L.

10°;)
5°0

+

_L
I

2. Fam. Najadaceae
!i o o

+

30,o

+

3. Fam. Alismataceae

5

Sagitaria sagittifolia L.

r:o.

+

l)

'o

4. Fam. Butomaceae

6

Butomus umbellatus L.

+

:~'!o

t-

2 1!0

+

2°0
2 11 0

5. Fam. Hydrocharitaceae

7

Stratiotes aloides L.

'

8

I

9
10
11

Acorellus pannonicus Palia.
Schoenoplectus littora lis PaHa.
Heleacharis palustris R. et Sch.
Cladium mariscus Pohl.

6. Fam. Cyperaceae
I
-1-

f-

+

5l.10

2'!o

7. Fam. Lemnaceae
I

12
13

'

Lemna minor L.
Wolffia arrhiza Wimm.

301i

+

30.o

-I

30'
,o

+
+
+

2"'
,o
20·
iO
3%

+
+

2%
3%

+

8. Fam. Portulacaceae

14
I

i

I

Portulaca oleracea L.
9. Fam. Polygonaceae

15
16
17

Rumex maritimus L.
Polygonum amphibium L.
Polygonum maritimum L.

18
19

Chenopodium album L.
Atriplex littoralis L.

10. Fam. Chenopodiaceae
'

i

I

I

12. Fam. Gramineae

20
' 21
' 22
23
24
25

I

I

Puccinellia distans Parl.
Agropyron juncewn Beauv.
Secale silvestris Host.
Elymus sabulosus Host.
Tragus racemosus (L) All.
Digitairia filiformis Koel.
F

=Frunză

T

+

+

+
+
+

+

+
+

+

5%

301
/O
20·
10
10%
10%

5%

=Tulpină
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F ig. 2. Locul de concentrare a gi telor (An e r anser L.)

Mileaua S a halin.

Este po ibil ca tabela n o astră ă nu redea în modul cel mai
fidel s peci ile d plante con umatc de gîsca de v ară , un ele plante fiind
probabil de compu e în trecere prin tractu ul digestiv. Totuşi analiza.
excrementelor ne dă po ibilitatea de a tabili un s pectru trofic, fără
a recurge la sacrificarea animalelor pentru analiza conţinuturilor
stom acale.
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CO TRIB TIO S A LA CON AISSANCE DE LA NOURRITURE DE L'OIE
CENDR E (AN ER AN ER) DA S LES LIEUX D'HIVERNAGE

Resume
Les auteurs communiquent Ies resultats de l 'analyse de 4 400 g. d 'excrements:
d 'oie cendree (Anser anser) ramasses en janvier 1966. dans le Delta du Danube·
(point Mileaua Sf. Gheorghe).
Ils ont trouve des restes de 25 especes de planites aippartenant a 11 familles~
dout Ies Graminees predominnent (6 esp et 350/o des plantes trouvees).
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ASPECTE PRIVIND FRECVENŢA UNOR SPECII DE PĂSĂRI
ACVATICE DE INTERES VINATORESC ŞI FAUNISTIC DIN DELTA.
DUNARII ŞI BALTA BRAILEI
Ing. N. I. DRAGOl\IIR şi
Jng. M. INAŞCU
Generalităţi
Vînătoarea, ca ramură economică sau ca preocupare sportiv-turisare un larg cîmp de activitate în Delta Dunării şi zonele limitrofe.
care prin cele peste 500 mii ha suprafaţă şi prin bogăţia faunei. îndeplinesc toate condiţiile pentru buna lor dezvoltare.
Baza acestor preocupări constituind-o bogăţia vinatului. dintre·
care primul loc îl ocupă vînatul acvatic cu pene, dinamica evoluţiei
acestuia trebuie să fie o preocupare de prim ordin pentru cei însărcinaţi
cu buna lui gospodărire, o deosebită importanţă avînd aprecierea cît mai
reală a numărului său.
Datorită însă caracterului lui migrator, pentru acest vînat, mela-dele de evaluare sînt foarte greu de aplicat şi destul de inprecise, deşi
există unele metode stabilite pentru vînatul cu pene sedentar.
în această situaţie s-a recurs la un artificiu, anume, în loc de·
a încerca stabilirea efectivelor reale, s-a acceptat principiul determinării numărului de întîlniri ale observatorului cu vînatul respectiv,
într-o perioadă determinată de timp şi care s-a considerat „frecvenţa"
speciei. (Se subînţelege că unele exemplare vor putea fi întîlnite în
acest interval de mai multe ori). Acceptarea acestui procedeu a fost
justificat prin afirmaţia că pe un vînător îl interesează nu atît efectivul real, cît posibilitatea de a trage cît mai multe focuri la vînătoare,.
posibilitate oferită tocmai de numărul întîlnirilor cu acest vînat. Tot
în baza cunoaşterii acestor întîlniri se poate face o planificare a numă
rului de piese ce se pot recolta, fapt ce ar putea interesa în mare mă
sură sectorul economic al vînătoarei.
In orice caz, trebuie să fie reţinut faptul că este vorba ele nn
compromis, impus de imposibilitatea determinării efectivelor reale la.
data actuală.

tică
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Datorită

terenului \'ast de cercetare, o problemă deosebit de impora constituit stabilirea zonelor şi punctelor de observaţii, fiindcă
cuprinde întreaga suprafaţă a Deltei şi zonelor limitrofe, ar cere
personal extrem de mult, fapt ce depăşeşte posibilităţile actuale ale
Staţrnnn. Pentru uşurarea lucrărilor de cercetare s-a avut în vedere
o subîmpăq1re a întregului teritoriu în cîteva subdi\'iziuni, ca ..-acterizate prin unele particularităţi ecologice şi a\'ifaunistice.
S-a admis împărţirea întregului teritoriu în 3 subdiviziuni, Balta
Brăilei constituind o unitate aparte. Astfel :
Delta propriu-zisă, limitată la nord şi nord-\'est de braţul Chilia,
la sud-vec:;t de o linie convenţională trecînd puţin în afara braţului
Sf. Gheorghe. iar la est de o linie trecind la o distanţă variabilă de
litoral atît cît se resimte influienţa Mă!·ii. manifestată mai ales prin
apa salmastră a lagunelor din lungul ţărmului :
- complexul de lacuri mari, Razelm. Goloviţa, Zmeica, Sinoie,
precum şi alte lacuri mai mici din vecinătate, lăsînd spre mare o fîşie
de litoral ;
- litoralul Mării, aşa cum s-a arătat mai sus cuprinzind o zonă
variabilă ca lăţime pînă la cîţh·a km, de-a lungul ţărmului.
Balta Brăilei, cuprinde zona rămasă neîndiguită dintre braţul
Borcea şi Dunăre.
Asupra acestor limite. referindu-ne la primele trei, mai pot fi
purtate discuţii, deoarece în unele cazuri e foarte greu de stabilit o
limită mai mult s-au mai puţin precisă aşa cum e cazul de exemplu
între limita de nord a lacului Razelm şi Delta propriu zisă.
In fiecare din aceste subdiviziuni s-a ales un punct cit mai
reprezentativ care să întrunească caracteristicele specifice din toate punctele de ,-edere a acestora. Astfel, pentru zona de litoral s-a ales ca
punct Sf. Gheorghe, în Delta propriu-zisă s-a fixat punctul de observaţie la Crişan. iar în zona marelor lacuri 6 Martie (Jurilofca).
In jurul acestor puncte, observatorii au cules date zilnice asupra
speciilor observate, numărul lor şi toate aspectele de biologie într-o
perioadă de 12 luni considerată de la 1 sept. Prelucrare'.\ datelor s-a
făcut pe luni şi pe puncte de observaţie stabilindu-se frecvenţa exprimată în procente ş1 coeficienţi cu unele aprecieri asupra influienţei
factorilor externi.
Ţinem să precizăm cii diferitele date calc;_ilate privind frecvenţa,
sînt caracteristice punctului de observaţie unei zone din jur, fără a
le putea generaliza la întreaga suprafaţă a teritoriului pentru care sînt
numai orientative, rămînînd valabilă însă corelaţia ce există între factorii externi (climatici, hidrologi şi antropeici) şi variaţia coeficienţilor
în diverse perioade ale anului.
Au fost luate sub observaţie un număr de 50 specii, în majoritate
de interes vînătoresc la care s-a stabilit frecvenţa, evidenţiindu-se
acelea cu frecvenţa cea mai mare. medie şi minimă.
tantă

448

CARACTERIZAREA ECOLOGICA ŞI A VIF A UNISTICA
ALE SUBDIVIZIUNILOR MARI A TERITORIULUI
DE CERCETARE
Caracterizarea

ecologică

Particularitatea avifaunistică a diferitelor subdiviziuni precizate
mai sus, se poate explica ecologic, bine înţeles în linii generale, fără
.a intra în condiţiile mai complicate ca de exemplu - stabilirea relaţiilor trofice precise.
Astfel, Delta propriu-zisă este caracterizată prin cea mai marc variPtate a peisajului. Aici întîlnim acvatori de naturi foarte diferite - ghiClluri mari cu apa adîncă, relativ săraci în vegetaţie ; jepşi cu apa puţin
adîncă, bogate în vegetaţie submersă şi plutitoare ; braţele actuale şi
-vechi ale Dunării cu un curs mai mult sau mai puţin repede, apa
.adîncă şi vegetaţia săracă ; canale naturale şi artificiale, cu curs lent şi
deseori cu vegetaţia bogată etc. Vegetaţia este foarte variată, predominînd bineînţeles cea acvatică şi hidrofilă : desişuri întinse de trestie.
papură, ţipirig etc.
„Plaeuri" plutitori s-au fixat acoperiţi de obicei tot cu trestie,
uneori în asociaţie cu tufişuri de zălog, mai rar de salcia albă ; aso-ciaţii de plante plutitoare mai ales nuferi şi ciulini de apă ; asociaţii
·de plante submerse „brădiş" ; fîşii de pădure de salcie crescută pe grin·duri ; pîlcuri de sălcii şi de zălog inundate de apă ; grinduri cu vegetaţie
·de păşune sau cu culturi agricole etc.
Această varietate de condiţii permite să sălăşluiască aici foarte
multe specii de păsări cu cerinţe ecologice variate.
Sînt puţin reprezentate în Delta propriu-zisă suprafeţele nisipoase
·.:şi sărăturile, iar stîncăriile lipsesc cu totul, din care motiv şi speciile
·caracteristice acestor terenuri apar aici accidental.
În ultimii ani s-au extins foarte mult suprafeţele indiguite cu
nivelul de apă variabil, dirijat de om (incintele stuficole) şi iazurile
·piscicole, care au creat condiţii noi pentru ornitofauna clocitoare, influienţînd nefavorabil asupra populaţiei acesteia.
Complexul de lac 1.Jri are cu totul alt caracter ecologic. Aici predomină lacurile mari, foste lagune marine, îndulcite în prezent, cu
luciul întins de apă şi sărace în vegetaţie. Malurile lor sînt formate
.din sărături, plaje ele nisip, faleze de loess sau stîncării, de asemenea
·cu vegetaţie sărăcăcioasă. Plantele lemnoase sînt slab reprezentate.
Există şi lacuri sărate închise care nu comunică nici cu Dunărea nici
•cu 1.Vfarea aşa cum sînt sărturile Murighiolului şi Sarinasufului.
Numai în partea de nord lacul Razelm ia contact cu Delta propriuzisă (insula Dranovului), unde vegetaţiţa este mai bogată şi condiţiile
·de adăpost mai bune.
Din cauza acestor particularităţi de peisaj, complexul de lacuri este
relativ sărac în specii clocitoare, dar apar cele cîteva specii caracte:.29 -
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ristice acestui teritoriu. Lacurile man m schimb, reprezintă un teren
ideal pentru popas în timpul pasajelor şi de iernat pentru multe specii.
Litoralul Mării se caracterizează mai ales prin plaje nisipoase pe
alocuri înguste sau uneori mai late şi cu unele porţiuni îmbinîndu-se
cu Bal la (Sulina-Cardon), unde astfel se îngustează la maximum zona
caracteristică de Litoral.
Dincolo de aceste făşii nisipoase începe peisajul caracteristic Deltei
propriu-zise cu vegetaţia bogată.
Interesant în această zonă este existenţa în dreptul gurilor braţului Sf. Gheorghe a insulei Sahalin, făşie de nisip lungă de cîţiva
km, destul de îngustă, a7ezată paralel cu Litoralul.
Porţiunea de apă dintre această insulă şi litoral. denumită „Meleaua Sf. Gheorghe" are caracter cu totul particular : apa este complet
îndulcită, puţin adîncă, cu vegetaţia acvatică foarte bogată. Astfel~
această porţiune împreună cu insula Sahalin. reprezintă un loc de concentrare pentru păsări în afara perioadei de cuibărit. mai ales la iernat.
Caracteristice pentru zona de Litoral mai sînt şi vechile lagune
marine de dimensiuni mai mici (zătoanele) separate prin cordoane
litorale înguste. Apa lor se menţine încă sărată, iar vegetaţia acvatică
este destul de bogată şi of eră păsărilor hrană suficientă mai ales în
timpul iernii.
Malul propriu-zis al Mării oferă condiţii puţine de cuibărit speciilor de interes vînătoresc. însă acolo unde vegetaţia este destul de
bogată se pot întîlni cuiburi şi chiar colonii.
în ceea ce priveşte Balta Brăilei condiţiile ecologice de aici se
apropie cu cele din Delta propriu-zisă. dar sînt mai puţin variate, oferind posibilităţi mai limitate de trai pentru pasări. Caracteristică este
lipsa plaurului şi, în general, reducerea suprafeţei de stufărişuri şi
desişuri cu vegetaţia acvatică, datorită importantelor modificări produse
în ultimii ani.
CARACTERIZARE AVIFAUNISTICA
A da o caracterizare a\·ifaunistică precisă acestor suprafeţe mari~
este un lucru relativ, datorită schimbărilor ce se produc an de an în
întreg teritoriul de cercetare, prin intervenţia omului - cel mai concludent exemplu ar fi Balta Brăilei, şi bineînţeles, datorită variaţiei
factorilor naturali externi.
Din acest motiv ne vom mulţumi a stabili doar cîteva trăsături
generale.
Astfel, Delta propriu-zisă este incontestabil porţiunea cea mai reprezentativă a întregului teritoriu. Aici cuibăresc în număr mare cele
mai multe specii, printre care şi cele mai caracteristice de vînat acvatic :
Cygnv.s olor, Anser anser, Anas platyrhynchos, A. strepera, Netta rufina,
Aythya nyroca, Podiceps cristatus, P. griseigena, (mai sporadic P. nigricollis), Fulica atra.
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Aici se găsesc coloniile de pelicani d~ ambele specii, la care înaintea combaterilor prea intense, se asocia şi cormoranul mare. Tot
aici sînt cunoscute şi coloniile mixte cele mai multe, cele mai bogate
în indivizi şi cele mai variate în compoziţie : Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, specii de Ardea şi Egretta, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus.
Tot aici pare a fi limitat în prezent cuibăritului lui Haliaetus
albicilla.
Negativ, Delta propriu-zisă se poate caracteriza prin lipsa la cuibărit (sau poate extrema raritate) a cîtorva specii Tadorna tadorna,
Casarea ferruginea, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, precum şi a unora, necuprinse în cercetările noastre amănunţite, dar avînd
totuşi oarecare interes (de ex. Burhinus oedicnemus).
1n timpul pasajelor prin Delta propriu-zisă se scurge majoritatea
speciilor migratoare, din care o parte rămîn şi la iernat dacă starea
timpului permite. Ceva mai rare par a fi numai unele specii ca Aythya
mariln, Mergus serrator, chiar Grus grus.
Se pare ~ă în Delta propriu-zisă se produc şi unele concentrări ale
vînatului în vederea năpădirii, în special la Anser anser. Dar acest
aspect nu a fost cercetat sistematic pînă în prezent, deci se impune
o anumită rezervă.
1n complexul de lacuri, numărul păsărilor clocitoare (raportat, bineînţeles la: suprafaţă) par a fi incomparabil mai mic decît în Delta
propriu-zisă. Excepţie face Cygnus olar, care pare să-şi găsească aici
teritoriul principal de cuibărit. Abundente la cuibărit mai sînt A. platyrhynchos şi N. rufina, pe cînd A. anser, A. strepera, A. nyroca, specii
de Podiceps, Fulica atra sînt mai rare decît în Delta propriu-zisă.
Numai aici par să clocească speciile rare ca T. tadorna, C. ferruginea,
H. himantopus, R. avosetta, precum şi o serie de specii necuprinse în
programul de cercetare.
Coloniile mixte sînt rare şi compuse de obicei din specii puţine.
Pelicanii şi cormoranul mare par să lipsească tot la cuibărit.
1n timpul pasajelor pe aici se scurg foarte multe păsări. Pînă
de curînd erau abundenţi la pasaj cocorii. dar care în prezent s-au
împuţinat. In schimb, Anser albifrons şi în prezent se strînge în cantităţi colosale la pasaj şi parţial la iernat ; de asemenea. A. platyrhynchos,
A. crecca, F. atra, uneori N. rufina. Dintre specii mai rare în Delta
propriu-zisă aici se semnalează uneori Aythya marila în număr destul
de mare (cu rezerva asupra confuziilor eventuale cu A. fuligula, despre
care s-a şi vorbit mai sus ; totuşi, am văzut exemplare autentice de
.A. marila, colectate pe Razelm !).
Se observă şi unele concentrări de vară. desigur pentru năpădire,
mai ales la Netta rufina, apoi la A. platyrhynchos şi C. olar. Dar ~i în
acest caz sînt necesare observaţii în continuare.
In ceea ce priveşte litoralul este sigur că multe specii de vînat
cuibăresc pînă în imediata apropiere a Mării. Au fost semnalate colonii
de pelicani (zătoane) şi colonii mixte destul de bine populate (ciotice)
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unde au clocit chiar stîrci-lopătari. Desigur, cuibăresc a1c1 şi numeroase
specii caracteristice pentru regiuni litorale, dar necuprinse în programul
nostru de cercetări.
Importanţa litoralului ca !·egiune de pasaj şi mai ales de iernare,
a mai fost arătată mai sus. Aici trebuie să fie subliniat numai că în
concentrări puternice pe litoral participă un număr relativ mic de
specii - C. cygnus, Anas platyrhynchos, A. crecca, uneori A. anser,
A. ferina, A. fuligula, .\1. merga11ser, M. albellus, F. atra. Speciile mai
puţin rezistente părăsesc în majo!'itate ţara în astfel de perioade ; cel
mult sînt reprezentate prin puţine exemplare (C. alor, A. strepera,
N. rufina, A. nyroca).
Balta Brăilei se pare că, în linii generale, se apropie cel mai
mult de Delta propriu-zisă. Destul de comune sint : A. anser, A. platyrhynchos, Jl. nyroca, F. atra.
C. alor, pare să lipsească de la cuibărit, speciile de pelicani lipsesc
precis. în schimb pînă de curind existau coloniile de Ph. carbo. A. strevera, N. rufina şi .4. ferina, sînt rare.
Există colonii mixte destul de bine populate ; cuibăresc E. garzetta, A. ralloides, N. nycticorax, iar ţigănuşul lipsind în ultimii ani
în colonii.
Asupra rolului acestei regiuni pentru migraţie şi iernat, deocamdată
e greu de făcut precizări. Se pare că o serie de specii - comune în
deltă lipsesc aici la pasaje (C. cygnus, A. penelope, M. merganser) sau
sint rare (A. acuta, A. fuligula şi 1\1. albellus).
REZULTATE PRIVIND

FRECVENŢA

Frecventa pe care o vom reda pentru speciile de păsări acvatice
luate în cercetare, reprezintă un raport procentual între numărul de
întîlniri cu specia respectivă şi numărul de întîlniri cu toate speciile
luate în observaţie. Acest procent ne dă o imagine asupra frecvenţei
speciilor, atit în spaţiu cît şi în timp, ceea ce pentru producţie este
deocamdată singurul indicator pe care-l poate folosi în realizarea planului de producţie, la recoltarea de păsări acvatice.
Din cele 50 de specii la care s-au executat zilnic observaţii sistematice de către ·cercetătorii ştiinţifici şi laboranţii instruiţi special în
acest scop, vom evidenţia speciile cu frecventă mare, medie şi mică, pe
subdi\·izi unile teritoriale din ultima perioadă de timp (1967-1968) :
a. ZONASF.GHEORGHE
Dintre speciile de păsări cu frecvenţă mare (peste 5%
- Anas platyrhynchos (10-200/0) ;
- Fulica atra (5-lOO/o);
- Anser anser (5-10%);
Aythia nyroca (5-l00/0);
- Cygnus alor (5-l00/0).
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semnalăm)

:

Specii cu frect 1 enţă medie în 1-SO/o
- Anas crecca ;
- Aythia f erina ;
- Anas acuta;
- Anas querquedula;
- Aythia fuligula ;
- Pelecanus onocrotalus.
Dintre speciile cu frecvenţă mică (sub lO/o}, enumcr[un :
Todorna todorna, Gavia arelica, Hymantopus hymantopus, Hccurvirostra avoscta.
b. ZON i\

CRIŞAN

Specii cu frecvenţă mare (peste 50/o) :
- Ardea purpurea (10-200/o};
- Anas platyrhynchos (5-l00/0) ;
Fulica atra (5-l00/0} ;
Aythya nyroca (5-100/o} ;
Plegadis falcinellus (5-l00/0);
Nycticorax nycticorax (5-lOO/o) ;
Ardeola ralloides (5-lOO/o} ;
- Egretta garzetta (5-l00/0).
Printre specii cu frecvenţă medie semnalăm :
- Phalocrocorax pymcus (l-50/o) ;
- Anser anser (l-50/0}.
Specii cu frecvenţă mică, sub 10;0 :
- Phalocrocorax carbosinensis, Platelea leucorodia, Gavia arctica.
c. ZONA MARILOR LACURI

Specii cu frecvenţă mare, peste 50°/o;
Netta rufina (10-200/0} ;
Aythia nyroca (10-200/0) ;
Ardea purpurea (5-l00/0) ;
Anas platyrhynchos (5-lOO/o} ;
Cygnus olor (5-l00/0} ;
Specii cu frecventă medie, între 1-50/o:
Fulica atra ;
- Podiceps crislatus;
- Ardeala ralloides ;
- Plegadis falcinellus ;
- Egretta garzetta.
Dintre speciile cu frecvenţă mică sub 1010 enumerăm:
Tadorna tadorna, Hymantopus hymantopus, Phalocrocorax carbo
sineis, Platelea leucorodia, Mergus merganser etc.
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TA
PRIVIND 11\DICII DE FREC:VENŢĂ A SPECIILOR LUATE îN
1' r.
cr l.

l
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
I5
Iii
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2ti
27
28
2~)

311

3)
32
33
34
35
3ti
37
38
39
40
41
42
43
44
45
41)
47
48
49
50

Tola I
Specia

I

Gisca de vară
Gîrliţa mare
Raţa sălbatică mare
Raţa pitică
Raţă ciriitoare
Raţă cu perucă
Raţă cu cap brun
Raţă cu ochi albi
Raţă pestriţă

Raţă fluierătoare
Raţă suliţar
Raţă

lingurar

Raţă moţată

Raţă

cu eap negru

Raţă sunătoare
Lişiţă

Califar alb
Califar roşu
Lebădă cîntătoare
Lebădă mută
Stirc lopătar
Ţigănuş

Stircul cenuşiu
Stirc purpuriu
Egreta mare
Egreta mică
Stircul galben
Stircul de noapte
Stirc pitic
Buhai de balti!.
Vultur codalb
Uliu de trestie
Ferăstraşul mare
Ferăstraşul mijlociu
Ferăstraşul mi;:
Cormoranul mare
Cormoranul mic
Pelicanul comun
Pelicanul creţ
Corcodel mare
Corcodel cu git roşu
Corcodel cu gît negru
Corcodel pitic
Fundac polar
Piciorong
Avozeta
Sitar de pădure
Cocorul mare
Cristei de baltă
Găinuşă de baltă
Total:
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I

I

n

1405
320
3 850
367
934
I 819
665
3199
321
63
228
57
148

-

N

P. O.

I

39 394
61 275
194 355
132 491
'J:7 450
42920
54 759
76 856
6411
2 240
1848()
I 195
16 020

-

F

2
2

4
2
2

3
2
4
2

l
I

I
I

-

I

I

n

270
112
I 174

Brăila

I

N

3 960
2 708
13 274

-

285
50
75
461
86
323
41

l

-

-

I

-

3
I

241

l

-

11
2 134
15
I
156
I 122
53
I 6fi9
619
2 582
758
I 4t12
I 534
l 067
673
41

41
224 042
70
2
2 171
15 431
404
36 335
I 802
9 273
3 853
7 739
9 222
8 277
I 226

50

I

IG2

-

8

I 52fi
G24
369
135
I 397
I OGG
l 115
9

~(13

24G
l 51il

53
3

81
3

22

96

I
2
I

22
I tlll
19.">
4115
2811

265
2 237
I 297
3 (i36
30 291
l 5G8
7 922
399
38
I 117
21
145
71

I

--

2~17

I l!l3
9·l
14
117
13
42
15

701
55
259

-

3 275
124
475

31 48+ 070 994

I
2
I
3

2
3
2
2
2
2
2

I

l
2
I

I
2

I
I
I

5.'1
139
58
32
117
102

96

-

li
15
9

-

I
I
I

66
259

-

6
7

-

17

-

-3 864

l
2
I

3

-

I

-

-

2

I
2
2
2
I
2

l

I
I

-

31
11

-

-

-

394
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l
2
I

839
28

-

2
2
2

-

-

-

2
4
2

-

-

99
4

3

-

22
119
106

6
2

-

-

-

-

11 307

-

13
4G

I

I
I

-

-

3
2

5 216
196
501
3 520
509
20
683
4

-

-

F

I
I

I

-

-- -

BEL
CERCETARE ÎN CURSUL UNEI PERIOADE DE UN AN (l.IX.19il7-31.Vlll.1968)

1
!

P. O.

P. O. 6 Martie

I

n

306
146
922
66
350
I 45I
3I6
I 259
20
38
95
10
30

-

-

11

-

3

-

26

-

F

I

2
2
3
I
2
4
2
4
I
I
1
I
1

8 656
49 I7I
7 356
I 919
2 900
31 212
IO 958
I3 591
58
932
1 570

so

431
-·

-

455
8
I
25
668
11
373
112
952
336
357
405
177
174
19
24
152
7
13
13
4
15
41
113
432
8

-

N

89 664
25
2
120
6 647
17
13 534
285
3 619
l 464
I 24S
I 188
809
304
26
36
245
24
219
298
4
826
3 147
261
2 316
12

-

-

2
I
I
I
3
I
2
2
3
2
2
2
2
2
l
I
2
I
l
I
I
I
I
2
2
I

--

35

-

9

I 408

-

16

24

9 953

256517

-

I
I

225
IO
755
64
I33
81
79
645

71
10
9
8
11

-

703

10
50
6
640
I2U
915
117
489
551
4%
382
I
I2
229

-

7
73
317
91
14
204
11

-

I

I

I

P. O.

CrişJn

I

N

2 506
764
I3 812
2 I37
4 610
4 921
9 049
47 513
945
182
I50
52
10038

-

F

-

-

I
I
3
2
4
2
3
3
3
2
I
I
2

67

9 57q
21S
2 9~)7
381
I 49CJ
4 003
3 42!)
748
I
IG
28S
-

-

67

I

318
I 588
IO 268
87
2 OG-t
154

I

-

2
2
I
2

-

82
258
19
278
344
173
159
100
56
19
15
33
229
15
8
134
55
IO
Gl
159
I48

I 694
6 749
105
3 842
302
I 251
I 276
648
G98
283
28
17
58
738
72
46
I 829
512
24
6 394
I 201
I 200

-

-

-

I

373
3
4
2
--

9
11
9G

672

I

52
206

I
2

7 682

203 482

I
I
I

-

41
46 728
45

9()

-

I

-

-

-

17
3
3
8

195
6
4
55

7
-13

345
21

4 808

472 548

-

I

I

11
247
7

-

I

Gheorghe
N

26
98

-

-

I

sr.

20 653
304
155 597
I22 845
I4 724
5 927
33 282
6666
4 3I3
I 106
15 980
I 041
14 528

G7

3

96
8l)9

n

404
6
568
153
166
59
I28
411
39
12

-

75 764

-

I

2
I
3
I
2
2
2
3
I
I
I
I
I

23
2
2
I

--

-

-

I

n

-

F

-

3
I
4
2
2
2
2
3
I
1
2
l
2

-

-

I
3
1

2
3
I
3
2
3
2
2
2
2
I
l
I
2
l
I
2
2
I
2
2
2

I
l
I
I

l
-

l
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d. SUBDIVIZIUNEA BALTA BRAILEI :
Specii cu frecvenţă mare, peste 50/o :
Anas platyrhynchos (30-400/o) ;
Aythia nyroca (10-200/o) ;
Anas quedquedula (5-100/o);
Anser anser (5-100/o) ;
Fulica atra (5-lOO,'o).
Specii cu frecvenţă medie (1-50/o):
-- Ardea cinerea, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Anser albifrons, Podiceps cristatus.
Specii cu frecvenţă mică, sub 10/o :
Circus aeruginosus, Spatula clipeata, Mergus albellus, Podiceps
ruf icollis.
Frecvenţa ne dă o imagine suficient de clară a compoziţiei ornitofaunei din o diviziune teritorială şi elementele înregistrate de observatori ne permit să calculăm şi indicii de abundenţă a speciilor în bi0topurile respective.
Frecvenţa speciilor şi abundenţa acestora în spaţiu şi în timp
într-un teritoriu poate servi deocamdată producţiei, pentru intensificarea recoltării speciilor de interes cinegetic în vederea realizării planului de producţie.
Pe măsura perfecţionării mijloacelor de investigaţie, se vor putea
înregistra o serie de noi elemente care să ne poată ajuta la evaluarea
efectivelor de vînat acvatic aripat, în scopul valorificării intensive a
speciilor de interes vînătoresc.

LA FREQUENCE DE QUELQUES ESPtCES D'OISEAUX AQUATIQUES
PRESENTANT UN INTERET CYNf:GETIQUE ET FAUNISTIQUE
DANS LE DELTA DU DANUBE ET LE l\IARAIS DE BRAILA

Resume
On presente quelques donnees sur la frequen;:-e des oiseaux aquatiques
dans le Delta et le Marais de Braila, ainsi que des observations sur le caractere
ecologique et avifaunistique de cette region.
Pour une descrjption plus reelle la superficie soumise a la recherche a ete
divisee en quatre secteurs, chacun a son specifique :
- le delta propement-dit ;
- le complexe lagunaire;
- le littoral de Ia mer ;
- le Marais de Braila.
, Pour chacune de ces zones, on p:0cise le cara"tere ecologique et avifaunistique.
Quant a la frequence, ce n'est que les donnees concernant fa periode
1 septembre 1967-31 aout 1968, qui soient presentees, separt'ment pour chacune
zone.
On conclut par le tableat: de l3. frequence de 50 especes etudiees, distribuees
sur quatre points c~'observatio!l ca~acteristiques pour les quatre zone : Braila.
Jurilofca, Crişan et Sf. Gheorghe.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA EFECTELOR POLUARII
CU PETROL A MĂRII NEGRE ŞI REFLECTAREA ACESTORA
ASUPRA PASARILOR CE IERNEAZA PE LITORALUL ROMANESC'

VICTOR CIOCHIA.

Marea Neagră, ca şi apele continentale din ţară, din păcate, cu
toate exemplele negative pe care le a\·em acumulate prin consemnările
făcute de alte state din lume state ce au suferit enorm datorită dezvoltării industriei moderne şi a navigaţiei - , urmează aceeaşi cale·
dezolantă de poluare cu diferite substanţe provenite din apele industriale·
şi cu petrol.
Impresia greşită care dăinueşte este aceea că „apa înghite tot",
tot ce arunci va fi dus şi nu se mai cunoaşte cine, unde şi cînd s-a
aruncat. Dar din nefericire aceşti inconştienţi nu-şi dau interesul să
cunoască rezultatele ulterioare.
Poluarea apelor marine şi situaţia critică în care au ajuns vieţui
toarele legate de acest biotop, a determinat ca în 1967, pe insula Hclgoland, să se desfăşoare un Simpozion internaţional la care au participat
peste 300 specialişti. Cele 45 lucrări care reflectă situaţia disperată
în care se găseşte oceanul continental datorită poluărilor cu petrol
s-au publicat într-un volum special (Helgolănder \Vissenschaftliche
Meeresuntersuchungen, Hamburg, 1968).
Pînă acum un deceniu problema poluării Mării Negre cu petrol
nu se punea, însă datorită intensificării navigaţiei în apropierea coastelor româneşti, canlităti de petrol tot mai mari au apărut din an în an
de-a lungul coastelor noastre.
Produsele acestea sub formă de pelicule şi granule parafinoase (au
fost găsite cu diametrul de 10-70 mm, Bondar, 19G7) ce cuprind
suprafeţe de zeci de kilometri pătraţi, provin din spălarea rezervoarelor
de combustibil şi a cister!lelor de pe tancurile petroliere. Ştiut este·
faptul că reziduurile ce rămîn pe cisterne sînt calculate la lO/o. Deci
un petrolier de 30 OOO t aruncă în mare prin spălarea cisternelor 300 t
de petrol la fiecare transport (Fur o n, 1963). O tonă de petrol s-a
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·~onstatat că acoperă

suprafaţă

din mare de 1 200 ha (12 km 2), deci
.300 t vor acoperi 360 OOO ha (360 km 2). Acest „lac negru•· care tot ce va
prinde în el va fi sortit pieirii, este un fel de pirat al mării pe care
-omul l-a lansat împotriva resurselor sale naturale.
Pe plaje se întîlnesc şi aglomerări mari de păcură care se datoresc
părţii vîscoase ce se sedimentează pe fundul cisternelor. Aceste sedimente se aruncă de 1-2 ori pe an, în funcţie de situaţie.
Din informaţiile primite de la Căpitănia portului Constanţa am
aflat că petrolierele care vin la noi, în cazul că au apele de balast
prea murdare. sînt obligate să deverse conţinutul în mare la 100 mile
«ie ţărmul nostru. iar apele mai curate le vor pompa în cisternele de
debalastare din port.
Dar în mare sînt aruncate şi resturile provenite de la spălarea motoarelor şi a rezervoarelor pentru combustibil. Bondar (1967) a întîlnit în largul mării reziduuri petroliere pe traseele de circulaţie a navelor ;
Islambul Gurile Dunării : lstambul Odesa; Vama Gurile
·nunării: Varna Odesa; Constanţa - Odesa. Datorită curenţilor (fig. 1)
şi a vînturilor. pe coastele noastre produse petroliere sub formă ele
reziduuri apar cel puţin o dată pe lună (B o n dar, 1967).
Este stabilit că curenţii N-S determină împingerea spre mal a
reziduurilor petroliere. iar curentii ele S-N împing produsele spre larg.
Pe coastele româneşti predominîncl curenţii sudici, plajele noastre şi
apele' clin imediata apropiere a lor sînt în permanenţă în pericolul
murdăririi cu reziduuri petroliere.
o

EFECTELE POLUARII ASUPRA AVIFAUNEI
Tn continuare ne Yom referi la situaţia creată în această iarnă de
rL'sLurile petroliere. ce au fost împinse spre ccastele româneşti, asupra
::;wcul ui de păsări ce iernează la noi.
După îngheţarea lacurilor litorale şi a deltei Dunării, foarte multe
dintre păsări s-au retras pe mare în apropierea coastei unde datorită
piatformei continentale ridicate pot găsi hrană. De asemenea specii ca
Podiceps cristatus (L.). P. griseigena, P. nigricollis Brehm., An.as platy-rhynchos L., Aythya f erina (L.), Netta rufina (Pall.), Mergus serrator
·L. ş.a. stau în il'nediata apropiere a zonei de spargere a valurilor unde
tirana este ceva mai abundentă decît înspre larg. Odată aduse spre
.coaste „lacurile negre" de curenţi, reziduurile petroliere prind în „capcana" lor necruţătoare păsările ce se găsesc pe apă şi le determină
moartea in scurtă \"reme.
Noi am avut ocazia să observăm sau să găsim moarte (fig. 2)
·specii ca : Podiceps cristatus (L.), P. nigricollis Brehm„ Fulica atra L..
Aythya ferina (L.), Netta rufina (Pall.), Anas platyrhunchos L .. Gavia
.arctica (L.), Larus ridibunclus L„ L. argentatus cachinnans Pall.. L. me.lanocephalus Temm„ L. canus L., chiar şi Cygnus cygnus (L.) (fig. 3),
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Fig. 1 Sistemu l curenţilor de suprafaţă în partea v e stică
.a Mării Negre în condiţiile vîntului de nord-est de 20 m , s (după
Bon dar, simplificat)

C ygnus alor (Gmel.) , Sturnus vulgaris ssp., Passer domesticus L. ce erau
poluate ou petro!J. brut în aşa grad. îndt la mullte dintre ele nu se mai
puteau distinge culorile p enajului (fig . 2).
S-au găs it aruncate de valuri p e plaje şi păsări care mai tr ăiau
{fig. 4). După s pălarea cu un detergent (Alba-super), la cî teva zile
pă săr ile au sucombat. Cauza morţii acestor p ăsăr i se datoreşte pătrun
derii detergentului în traiectul sanguin pe calea pielei şi prin tubul
digestiv.
Adesea păsările confundă aceste pete negre de petrol cu cîmpuri
de alge. în dori nţa de a găsi hrană , amerizează. Pentru multe dintre
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Fig. 2 - Un grup de păsări murdărite cu petrol, ce a u fost găsite m oarte pe plaja
de la Agigea (f bruarie 1969) . 1. Larus ridibundus L. ; 2. Fuiica atra L . ; 3. Podiceps cristatus (L.) - a. exemplar puternic murdărit şi b. exemplar cu partea
l aterală dreaptă murdărită ; 4. Netta rufina (P all.)
; 5. Pha lacrocorax pygm aeus (Pall.) foarte mult murdărit (~e gă~ea deja în pu trefacţie) ; 6. A nas
q uerquedula L.
- cu regiu nea subalară şi r e m igele primare mu rdărite (foto ::
Victol" Ciochia).

le este ultima amerizare. Menţi onăm că regiunile poluate cu p e trol au•
apele mult mai lini ş tite decît re tul, a trăgrn d astfel p ăsările .
Păsările scufundătoar
sînt cele mai mult sor tite pieiri i. Am găs it
ş i păsări ce au viaţă eminamen te terestră (S turnus vulgaris ssp . fig. 5:
Passer domesticus L.) ce in pe plaje la locul de spargere al valurilor
unde caută diferite animale marine moarte sau în agonie cu care se
hrănesc . Odată ajunse într-un loc cu reziduuri de p etrol p rind pe·
p icioare, cioc, sau· p enaj resturi de petrol murdărin du -se . Pasărea ca ută
să scape pe loc de su bstanţele prinse de ea . Uneori cîte u n val ce p o a rtă
pe el p etrol ajunge direct pe pasăre imobilizînd- o, ş i astfel mii de·
păsări îşi pierd viaţa.
Din menţionările fă cu te de alţi autori (Fur o n , 1963 ; G oe th e,
1968) ş i observaţiile noastre, am consta tat că moar tea p ăsărilor survinedin cauza pierderii temperaturii corpului, p rin li pirea şi s trî ngerea în
sm ocuri a penajului polua t. S tratul term oprotector de aer dispare, apa.
rece vine în con tact cu pi elea determ inînd o congestie san gvin ă, 0>
suprarăci re a corp ului deci reducerea sau chiar încetarea abs o rb ţi ei
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tFig. 3. - Cygn us cygn us (L.) moarte d in cauza murdăririi p enajului cu mazut.
:s u s : exemplar adult (Agigea. 110.II.1969) ; jos : exemplar tînăr (A gigea, 24. II.1969)
(foto : Victor Ciochia).

llranei la nivelul intestinal. Păsările fiind disperate din cauza imposihlit ă ţii ide-a se mi şc a în voie, îşi a cc elereaz ă sfîrşitul pr in eforturile p e
·care le fac p entru .a-şi curăţi penajul şi înc ercă rile de a se scufunda sau
-ele a zbura. Prin curăţirea penajului înghit şi reziduur i petroliere
-care au un efect cau stic şi inflamator a supra tubului digestiv.
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Fig. 4 -

Podiceps nigricollis Brehm. cu penajul murdărit complet de petrol brut
(Agigea. februarie 1969) (foto : V. Ciochia).

In plus, p e

măsură ce caută să - şi cureţe p enajul întind pe fiecare
materia cu care sînt p oluate. Deci cea mai mică murdărire duce
apoi la sfîrşitul fatal al păsării. 1oarlea pă sării va fi în funcţie de
gradul de murdărire (fig. 6).
In fig. 2 sînt prezentate o parte din păsările găsite moarte pe
plaja Staţi unii de cercetări de la Agigea, la sfîrşitul lunii februarie 1969.
Exemple a. emănăloare au fost cu miile pe întreaga coastă din dreptul
litoralului românesc.
Mai jos prezentăm şi obsen aţiile ce ne-au fost puse la di spoziţie
de ornitologul Kiss J. (Muz ul Delta Dun ării - Tulcea) , care vin ca
un argument în plus, ca o completare la cele arătate mai sus .
Gavia arctica (L.) 4 exemplare murdare de petrol brut, găsite pe
Ciotica *) şi Ins. Sahalin în martie 1967 şi ianuarie, februarie 1969.
Exemplarul colectat pe C'iotica era foarte s lăbit (adăugăm la a ceasta
şi un exemplar găsit mort pe malul lacului Razelm în 9 mai 1969,
în dreptul corn. Sarichioi de către autor - fig. 7 ; Podiceps cristatus (L.)
pană

*)
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leg. Kiss J

şi

Manolache L.

Fiig. 5.

murd ărit pe rtectricele su bala r e, pe remi ge
flancuri (februarie 1969, Agi gea) (foto : V. Cioc hia).

A nas querquedula L..

şi

pe

colectate de la Murighiol şi Sahalin în februarie 1968 ş i 1969 care era ru
murdare pe partea ventrală; Podiceps griseigena (Bodd.) un cadavru
murdărit de petrol pe Sahalin , în martie 196 7 ; Podicep ruficolli (Pall.) ,
cadavru murdărit cu p etrol , aprilie 1969, p e Sahalin şi Aythya fu ligula (L.) c ole c tată la Murighi·ol în 10 feb. 1968 (fig . 8) , fiind murdară
cu ulei mineral în regiunea guşei, moţului şi a pieptului.
In Anglia s-a .apreciat că mor anual din cauza reziduurilor petroliere şi a petrolului brut prove nit din a varia unor nave, între·
50 000- 250 OOO pă sări , pierderi ireparabile care duc la sărăcirea enormă
a avifaunei planetei noastre.
La n oi avem posibilitatea să evităm asemenea catastrofe. F otografiile alăturate sînt semnalele d e alarmă care r ep r zintă numai un
foart e mic exemplu al situaţiei reale, situaţi e regre tabilă apărută şi pe
litoralul românesc. Acest pericol al murdăririi litoralului nostru este·
deosebit de dăunător pentru păsările ce i erne ază la noi (majoritatea
prezentîn_d şi importanţă cinegetică).
Influenţa negativă a hidrocarburilor .;;e răsfrînge şi asupra restului de faună ş i asupra florei marine, diminuînd astfel o parte din
resursele naturale ale omenirii pentru viitor.

463

·-

...

Fig. 6 -

căutînd hrană pe plaje în imediata apropiere
a apei (Agigea) (foto : Victor Ciochia) .

Sturnus v ulgaris ssp.

Fig. 7 - Gavia arctica (L.) cu regiunea i n ferioară mu rdară de m azu t, fa pt care
i-a determinat moartea (Lac Razelm - Sari chioi) (foto : Victor Ciochia) .

I
.b

Fig. 8 cozii

a

Aythya fuligula (L.)
şi

pe

moţ

(Mu righiol,

mu rdărită

cu ulei m in eral în r egi un ea pieptului,
10.II.1968) (col ecţia Mu zeului de Şt. Naturale
Tg. Mureş).

CONCLUZII
Poluarea apelor Mării Negre reprezintă un interes comun pentru
toate ţările riverane ş i chiar p entru toată Europa, fiind cunoscut fa p tul
c ă multe specii dintre p ăsările nordice au cartierul de iernat la noi.
D e asemenea se ridică p roblema pericolului benzo 3,4 pirenului ce se
găse ş t e în hidrocarburi , care aj unge şi în organismul uman prin intermediul p eştilor marini ş i al scoicilor.
P ropunem luarea de urgenţă a următoare lor măsuri : trecerea sub
ocrotire, în perioada de iernat, a speciilor de pă sări scufu ndătoare, care
au suferit foarte mult din cauza poluării cu petrol brut şi a vînători i
€xcesive ce se pr acti că asupra lor în p erioadele grele din timpul iernii
cînd sînt forţate să se concentreze în locurile unde găsesc hrană. (Con<.:>ili ul Europei, secţia de prote cţia naturii şi a resurselor naturale, cu
a vizul C.I.C., U.I.C.N.R. , C.I.P.O. şi B.I.R.S„ prin R ezo luţiile (67) 24
şi (67) 25 din 1967 recomandă, datorită situaţiei grave în care se găsesc
s peciile de mamifere şi p ăsări sălbatice, ocrotirea pe lîngă multe alte
s pecii şi a lui Podiceps nigricollis Brehm., Oxyura leucocephala (Scop.),
.Sterna sandvicensis Lath. ş .a. specii ce fac parte ş i din fauna ţării
noastre). Este absolut ne c esară trimiterea u n ei circulare că tr e organele
silvice şi mai ales cele de vîn ătoare, pentru a se arăta situaţia critică
în care se găsesc speciile ce iernează la noi ş i imp orta nţa ocrotirii
.acestora.
- Obligarea tuturor navelor, indiferent de pavilionul sub care se
găsesc, de a respecta „Convenţia pentru prevenirea poluării marine cu
petrol", încheiată la Londra în 1954 de statele din vest, cu modifi cările
-ei ulterioare (1962).
:30 -

c. 1096
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- Interzicerea aruncării de reziduuri petroliere sau chiar de petrol
brut în Marea Neagră. ln acest sens propunem ţinerea unui Simpozion
internaţional al ţărilor riverane la Marea Neagră, în care să se discute
şi să se analizeze pe baze ştiinţifice pericolul poluării Mării Negre.
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LES EFFETS DE L:\ POLLrTION A PETROLE DE LA MER NOIRE ET LES
CONSEQUENCES SUR LES OISEAUX QUI HIVERNENT SUR LE LITTORAL
ROUMAIN

Re sume
La navigation ue plus cn plus intense dans la Mer Noire a cause l'apparitlon du phenomene de la pollution a petrole. En se fondant sur ses propres
observations et sur c:elles accomplies par d'autres, l'auteur attire rattention sur
la gravite de la situation ou se troun:!nt Ies oiseaux qui hivernent sur Ie Iittoral
roumain, <'1 cause du pdrole jete i1 lu 1w~r.
11 propose : 1) la dl-fense de jder le petrole, sous n'importe quelle forme,
a la Mer Nuire ; 2) legiflorer Ia proll'ction des especes d'oiseaux plongcurs, pendant
l'hiver ; 3) la rencontrc des specialistes ct de ceux qui s'interessent a la sauvegarde de la Mer Noire exempte de toute pollution, dans un symposium international, pour mettre les bases d'une „Convention pour prevenir la pollution
de la Mer Noi re•·.

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA HRANEI ŞI A DEZVOLTARII
POSTEMBRIONARE A PESCARUŞULUI VERDE
(ALCEDO ATTHIS L.)
KISS J. BOTOND
CONSTANTIN POPOV

Interesele pescuitului şi ale pisciculturii ridică problema elucidării
rolului economic a păsărilor ichtiofage, în lista cărora este inclus şi pescăruşul verde ( Alcedo atthis L.).
Prezenta luc1·are şi-a propus ca scop studierea perioadei nidicole
postembrionare, cu deosebită atenţie asupra compoziţiei calitative şi
cantitative a hranei şi ritmului de creştere a puilor.
Observaţiile au avut loc la malurile Dunării vechi,
situate la
Vest de oraşul Tulcea, la cca. 4 km distanţă. (Foto 1, 2). Cercetările
noastre le-am efectuat în vara anilor 1966 şi 1967, cu deosebită atenţie
în martie-august 1967.
Cuiburile luate în observaţie au fost amenajate prin l.:irgirea galeriei în aşa fel, încît să permită accesul la cuib. Datorit<I faptului, că
metoda ligaturării puilor, aplicată iniţial, n-a dat rezultate, colectarea
materialului necesar studierii hranei s-a limitat la cercetarea ingll!\'iilor
şi resturilor din cuib. Materialul s-a luat o dată, sau de două ori zilnic,
pe tot timpul creşterii puilor. Comportamentul păsărilor a fost observat
de la distanţa de cîţiva m, de după o cută a terenului, cu ajutorul
binoclului.
Toate cuiburile întîlnite erau săpate în maluri, la 15-120 m de
limita terenurilor inundabile. Din cauza distanţei, nivelul apei nu
influenţează repartizarea pe verticală a cuiburilor. Pe o porţiune de
2.5 km am identificat 10 cuiburi, dintre care unul singur izolat, restul
fiind repartizate în două grupuri, însă fără a forma colonii compacte.
Relaţiile stabilite pe baza distanţelor între cuiburi sînt redate în fig. 3.
Densitatea relativ mare se explică prin lipsa locurilor potrivite de cuibă
rit prin apropiere. Zone asemănătoare se găsesc abia la 7 şi 9 km la
Est. resp. Vest. Tot în malurile cercetate cuibăresc şi Merops apiaster L.,
Riparia riparia L„ Passer montanus L., Oenanthe oenanthe L„ ultimele
467

Fig. 1. 1\Ialurile de loes unde era u cuiburile de Alcedo.

Fig. 2. Mal abrupt, cu un cuib de Alcedo.
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două

folosind galeriile părăsite de prigorii şi lăstunii de mal. Orificiile de intrare ale cuiburilor de pescăruşi verzi se recunosc uşor după
forma lor de potcoavă şi mirosul caracteristic de amoniac. Toate orificiile au fost libere, fără a fi mascate de vegetaţie. După unii autori (4),
cuiburile nu sînt folosite de două ori. în cercetările noastre cuiburile
A
B

2

c
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702
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E
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I

-9I _;J

750
1250
A

J
Fig. 3.
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698 650
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G

H

I

J

între cuiburile de Alcedo, în m. (Cuiburile „F"
sint suprapuse).

şi

„G"

„D" şi „J" au fost folosite în ambii ani ai cercetărilor. Săpatul cuiburilor
a începµt în jurul datei de 20 martie, cu ·participarea ambilor soţi.
Sapă cu ajutorul ciocului, ce se toceşte puternic. Pămîntul se îndepărtează cu picioarele. în timpul lucrului în galerie, păsările ies cu
spatele, numai după lărgirea galeriei în vatra cuibului pot să se întoarcă. Viteza de săpat este în funcţie de înaintarea în timp a perioadei
clocitului şi de natura solului. De ex. pentru realizarea cuibului „F",
cu galerie de 75 cm au fost necesare cca 16 zile. Imediat ce ponta
a fost depusă complet, am colectat-o. (Caracteristicile pontei sînt redate
in filg. 4). Perechea şi-a confecţionat un al doilea cuib in 5 zile, cu
Nr.

Lungime

I.
2.

22,0
22,0
22,0
22,0
22, I
22,4

3.
4.
5.
G.
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mm
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111111
18. () 111111
18,0 111111
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3,G50
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g
g
g
g

g
g

Gr. cojii

0, 177
o, 174
0.175
0,177
0, 180
0, 179

g
g
g

g
g
g

Caracteristicele unei ponte de Alcedo.

aceleaşi

caracteristici de construcţii, chiar deasupra celui stricat. Orificiile de intrare, galeriile şi camerele de clocit ale celor 3 cuiburi săpate
de noi au avut dimensiunile medii cuprinse în fig. 5. Ouăle sînt depuse
Dist. ]a

apă

15-120 m

Lung. cuib, galeriei
75-145 cm

Intrarea

G,5/8 cm

Diam. galer.
5,5/G cm

Vatra cuib.

22/18/14 cm

Fig. 5. Caracteristicile medii a 3 cuiburi de Alcedo
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direct pe sol, unde în timpul clocitului se acumulează un strat de
ingluvii. Se depun 6-7 ouă, zilnic cite unul. Forma ouălor este sferoidală spre oval rotunjită, de o culoare strălucitoare albă. Greutatea
medie reprezintă cca. 9,80/0 din greutatea corporală a femelei.
Clocitul începe curînd după depunerea primelor ouă, cloceşte numai femela. Incubaţia durează cca. 16 zile. In această perioadă ea cloceşte aşa :de intens. că nu se mişcă nici chiar la săparea galeriei. Puii
Ies eşalonat. cu diferenţe de cite o zi, sînt golaşi, orbi, pînă la vîrsta
de 9-11 zile. Perioada nidicolă postembrionară se prelungeşte pînă la
30 ele zile. Cresc repede. Greutatea lor creşte vertiginos, ajungind
într-a 22-a, 24-a zi la 52 g, adică la 1620/o faţă de greutatea adultului.
Inaintea părăsirii cuibului, greutatea scade (fig. 6). Familia se menţine
Greufafe

60 9

50 9 __ I
Părăsirea

'

cuibului

40 g

309

fl

2

--·--

LJ

6

8

70 72 14
Fig. 6. Ritmul
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78 20 22 2/J. 26 28 30 32 3l/ 36 Zile

dezvoltării

puilor de Alcedo.

mai mult timp împreună pînă cînd puii îşi pot procura hrana şi singuri.
ln cuib puii sînt hrăniţi de ambii părinţi. Intervalul în care li se administrează hrana este de 10-15 minute. Fiecare pui primeşte de mîncare
o datâ la 60-90 minute, deci de 8-10 ori pe zi. Mecanismul de primire
a hranei este următorul : puiul cel mai flămînd se aşează în faţa intrării,
6co\în<l sunete caracteristice, un fel de ţîrîit. Părintele îi plasează hrana
direct în cioc. După înghiţirea acesteia puiul se întoarce şi împroşcă
un jet de fecale, apoi îşi ia locul în interiorul cuibului. Locul de la
intrare va fi ocupat de următorul (fig. 7, 8, 9).
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P e baza a cc. 250 de inglu vii C'e rr.etate (cîte 7- 8 ingluvii/zi pe
cuiburi) pu tem afirma, că regim ul trofic este stric t ichtiofag. Fig. IO
redă lista speciilor determinate ca „i frecvenţa com pone nţilor de h r ană .
C onsumul zilnic al celor 6-7 pui este de 100-200 g, pentru creşterea
unei familii de 6 pui se f lose te cca. 4-4,5 kg de p eş te. Datorită ponderii mari pe care o au în hrană pe iile de im p o rtanţă eco nomi c ă
re dusă (plevu şcă, albitură etc .) , con id er ăm
ă p
ăruş ul verde este
-0 pas ăre neut ă în cond iţ ii le Deltei Dun ăr ii , dislruger-.a 1u i nefiind
justificată.
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Fig. 9. „.care este cel mai

flămînd.

PISCES
Fam. Esocidae.
Esox lucius L.

+

Fam. Cyprinidae.
Rutilus rutilus L.
Leuciscus borystthenicus Kee ler
Leuciscus idus L .
Tinca tinca L.
Scardinius erythrophtalmus L.
Aspius aspius L.
Leucaspius delineatus Heckel
Chalchalburnus chalcoides Gilldenstaedt
Alburnus alburnus L .
Abramis brama L.
Caras iu carassius L.
Fam. P ercidae.
Ferea fluviatilis L.
Acerina cernua L.

++++
+++

+·

_J_
I

-t--t-+++
+
+
+++
+++++
+

+++
_J_

+

Fam. Centrarchidae.
Lepomis gibbosus L.

+
Legenda :

+
++
+++
++++
+++++

accidental
ra r
comun
numeros
foarte numeros

Fig. 10. H rana puilor de Alcedo atthis L. pe baza analizelor de ingluvii, compoziţia calitativă şi frecvenţa componentelor.
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LA NOURRITURE ET LE Df:VELOPPEl\IENT POST-El\IBRYONNAIRE
DU MARTIN-PECHEUR

Re sume
Les auteurs ont entrepris l'investigation de la population des Martins-pt'cheurs, dans w1e zone a rives en loess sur le cours inferieur du Danube. Sur 2,5 km~
il y a dix nids ; deux d'entre eux, habites aussi un an avant. La densite est
assez elevee, probablement faute de lieux propices pour nicher. Les petits ont
un regime ichtiophage a consommation cotidienne de 100-180 g par famille ; un
nid <\ six petits, devore environ 4-4,5 kg poissons, pendant l'epoque nidicole, a
une utili.sation de la nourriture de 6 : 1. Compte tenu que la plupart de la nourriture est fonnee par des especes des poissons s3ns importance economique. la
conclusion est que le Martin-pecheur este un oiseau neutre, dans les conditions.
du Delta du Danube.

FURTUNARUL -

PUFFINUS PUFFINUS YELKOUAN (ACERBI)
PE TERITORIUL ROMANIEI
KISS J. BOTOND

Cu toate că furtunarul - Puffinus puffinus yelkouan (Acerbi.)
este foarte frecvent în partea sudică a Mării Negre ~i cuibi:ire~te pc
coastele învecinate ale Bulgariei (5), totu~i pc teritoriul romfmesc apariţiile lui sînt rare (Vezi tab. 1).
T u/Jcla
Furtunari -

Puffinus puffinus yelkouan

observaţi

(Acerbi.)

11 r.

I

pe teritoriul

românesc.

, Nr. crt.I

Data observ.

Locul observ.

Nr. ex. observ.
I

I

l

2
3
4

'

5
6
7

Martie 1910
Martie 1923
15.08.1961
16.08.1961
04.07.196~

12.08.1968
24.08 .1968

Lînfă

Mamaia
Ungă Cardon
Const; Mamaia
Ciotic (Sf. Oh)
Ins. Sahalin
Ins. Sahalin
Ins. Sahalin

Cine

a observat

I

Un sloi dr 4 ex.
Stol de 15-2u
1 -1 ex.
2
1
1
1

ex.
ex.
ex.
ex.

R. Dom brows k y

D. Lin\ia
Dornbusch l\\., G. Grempe
C. Mândru
l\\.

Tălpeanu

J. B. I\ iss
S. Sidorenco (I NCEF)

Colectînd ex. 3 din tabela 2., am avut ocazia să-l cercetez mai
Descrierea generală coincide în toate cu cca clin literatură
(2,3,4,6). (Foto 1,2). Fiind un
Ad., avea testicole de 2 X 3 mm. Pre-zenta un ţesut adipos slab dezvoltat şi penaj în năpîrlire, mai ales pe
gît şi piept. în stomac s-au găsit în afara detritus-ului 6 ex. Crangon
amănunţit.

o
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T abela nr. 2'
Măsură to rile

Nr. d n
tab. I

4

furtunarilor

Măsurl!torile
(mm)
~-L_ _ _
_ _c___
C
_c___T~
4U5

230

6

3

colectaţi.

I I I
1~i

s;(·

36

Piesa se

gă se ş t e

în

\uz. jud. de istorie na\.

I aşi

S-a pierdut

4

6

36 1

215

70

46

3

7

3 3

22

71

37

47

crangon parţial
sonia 7·ossicighi

3

d.
d.

foz. Delta
Colecţia

D unării-- Tulcea

I CEF-ului - Tulcea

a xoparazi i a avut cîte\' a ex. de Saemundsd Hatipeurus dit:ersus.
onţinutul
tomacal i paraziţii p ă ării au fo t determinaţi de
Mihnea Radu , cercet. şt . ( gigea) şi de Dr. I. Bechet, conf. uni\'.-Cluj,
cărora le mulţum esc pe acea lă cal , ca ş i lui C. Mândru, biolog-Ia i
şi conduceri i Staţiunii I
EF-Tulcea, care au bine\'oit a-mi pune la
di po ziţie datele pe care le-au po dat.
De notat este faptul ă toat ob en· aţiil e se grupează în două
p erioade : marti e - două ob ervaţii · iulie-augus t - cinci ob ervaţii.
digeraţi.

şi

. •. ...., '
.

Fig. 1. P artea d orsală a furtun a rului colectat la 12.08.1968 pe Ins ula Sahalin.
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·Cu toate că nu po edăm ni ci acuma suficiente date pentru a trage con·d uzii cert , co nsider a ce te iviri ca apariţii sezoniere, co ntrar bibliografiei (6) . Aceste perioade coincid cu expansiunea popu la ţ i ei din su·<lul Mării Negre în vederea căutării locurilor prielnice de cui b ărit, iar
toamna cu răspîndirea puilor şi păsărilor adult . ln orice caz, consi· de ră m că furtunar ul este un oa pete mai fre cvent pe teritoriul ţării
noastre decît ne indi că ob servaţiile de pînă a cum, lucru ce urmează
să fi e dovedit în urma cercetărilor viitoare.

Fig. 2. P artea

ventrală

a furtun a rului colectat pe In sula Sahalin.
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LE PUFFIN (PUFFINUS PUFFINUS YELKOUAN ACERBI) SUR LE TERRITOIRE
DE LA ROUMANIE

Re sume
L'ouvrage comprend Ies donnees bibliographiques (quelques-unes tout-afait inedites) concemant le Puffin sur le territoire de la Roumanie. On presente
la biometrie des exemplaires recoltes, ainsi que l'analyse de la nourriture et
parasitologique de l'exemplaire recolte par l'auteur. La repartition de toutes les
obserrntions en deux periodes (Ies mois de mars et juillet-aout) fait possible l'existence d'un mouvement saisonier, pas encore investigue.

DATE PRELIMINARE ASUPRA ORNITOFAUNEI INSULEI
SAHALIN ŞI ROLUL EI IN MIGRAŢIE
KISS J. BOTOND·
Datorită poziţiei geografice şi a condiţiilor geomorfologice, dimciterice, hidrografice, Delta Dunării este una dintre cele mai importantl~
regiuni avifaunistice din Europa. In urma întretăierii celor cinci m~1ri
căi de migraţie, 770/0 din toate speciile enumerate în cataloagele noastre
ornitologice apar în Deltă, fie ca sedentare, fie ca migratoare. Pe lingă
numărul mare de specii, numărl!l de indivizi este impresionant. In urma
acestui fapt, Delta Dunării a fost numită mult timp „Paradisul păsăn
lor". Această abundenţă de păsări a fost \ercetată de numc·ro~i ornitologi amatori sau profesionişti din ţară şi de peste hotare. Totuşi, o porţiune importantă de nidificare şi o porţiune de staţionare ele premigraţie şi de migraţie, un cartier de iernare, un „Vogelwarte" românesc este
puţin cunoscut specialiştilor, datorită faptului că a apărut recent pc
harta ţării. Este vorba de insula Sahalin (Sachalin). Prezenta lucrQn~
şi-a propus studierea acestei porţiuni bine limitate tratînd ornitofauna
din punct de vedere calitativ (într-o măsură mai mică şi cantitnti\·).
problemele de nidificare, ele iernare etc. Bineînţeles, aceste ccrcd;Jri
nu sînt terminate, lucrarea de faţă fiind numai un fragment clinlr-un
studiu viitor, mai detaliat.
Ca metodă de lucru, s-a folosit observaţia directă, completată uneori cu identificarea urmelor, penelor sau cadavrelor, mai ales primă
vara. O parte din păsări a fost determinată „clin mînă", fie colectati:l,
fie capturată în plasă şi iar eliberată, după ce a fost inelată. S-an cxrcutat 8 ieşiri de observaţii, în următoarele perioade : 25-26 martie,
23-24 aprilie, 18 iunie, 10-12 iulie, 9-13 august, 4-5 octombrie,
31 noiembrie, 2 decembrie în 1968, 4-7 aprilie în 1969.
Locul cercetărilor se caracterizează prin următoarele :
Insula se găseşte la sud de vărsarea în mare a Braţului Sf. Gheorghe, în apropierea localităţii cu acelaşi nume. Lungă de cca. 18 km
şi cu lăţimea variind între 30-500 m, are o formă de semilună uriaşă,
cu partea dinspre nord la cca. 600 m, cu Capul s~1clic numit Rob, la
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(cca 6 km de mal. Apa dintre insulă şi uscat se numeşte Meleaua (Milea)
Sfîntului Gheorghe. La Nord este dulce, devine treptat mai sărată,
·către sud. Insula este la întretăierea latitudinii nordice 44°53, cu longitudinea estică 29°36 ! De remarcat este faptul că insula îşi schimbă
foarte des forma şi dimensiunea, în urma furtunilor şi curenţilor marini. De asemenea şi uscatul înaintează către partea nordică, iar canalul are tendinţa de a colmata în urma depunerii aluviunii. Peste o perioadă anumită, insula se \"a contopi cu uscatul, ca o peninsulă, formînd o lagună deschisă spre sud. (fig. 1). Majoritatea insulei este netedă, numai la nurd sînt dune eoliene (fig. 2) înalte de 3-4 m iar pe
partea din mijloc un rînd de valuri de nisip (fig. 3). Solul este nisip
amestecat cu cochilii la nord şi est, la vest predomină un sol sedimentar
amestecat cu mîl fin. iar la sud cu particole vegetale sfărimate. Are o
vegetaţie sărăcăcioasă. Dunele sînt acoperite de tamarisc (Tamarix ramossima), partea vec:;tică are alocuri fîşii de stuf (Phragmites communis},
rogoz (Care:r pseudocypereus) şi papură (Typha angustifolia, latif olia},
care spre sud este înlocuită cu ţipirigul (Juncus maritimus) (fig. 4).
·Capătul sudic are. ca element dominant, iarba sărată (Salicornia herbacca, Halocnemum strobilosum) (fig. 5). Ţărmul estic este golaş (fig. 6).
Pe această porţiune am observat următoarele specii de păsări :
1. Gavia arctica (L.) Observat 1 ex. la 26.03.969 între mal şi insulă.
La 24.04.968 o pereche zbura către nord de-a lungul ţărmului estic.
Am găsit cadav!·e la 25.03.068 şi 07.04.969, cel clin urmă fiind puternic
poluat de ulei mineral.
2. Podiccps cristatus (L.) Observat din martie pînă în decembrie,
pc lVlilcaua Sfîntului GhL'orghc în grupuri mici.
3. Podiceps griscigena (I3odd.). Mai puţin numeros decît prece·dentul. Grupări mai importante s-au observat în noiembrie-decembrie
1968 ; ca urmare. în primilvara următoare a devenit cel mai frecvent
cada\Tu pc insulă. Multe clin acestea au prezentat poluare cu deşeuri
minerale. In cursul iernii au suferit pierderi importante.
4. Podiceps nigricollis Ch. L. Numai în martie-aprilie şi noicmbrie·<lccembrie. în grupuri mici ele 4-6 ex.
5. Puf finus puff inus yelkouan (Acerbi) Obsen-at şi colectat 1 ex.
la 12.08.968 pe coasta estică.
6. Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw et Nodder). Observat din
aprilie pînă în <:lctombrie exemplare solitare sau grupuri mici. Un stol
mai mare de cca. 80 ex. la 11.07.1968 pe capătul sudic, în compania unui
stol mare de Pelecanus onucrotalus.
7. Phalacrocorax pygmaeus (Pall). Specie rară în zona cercetată.
S-a găsit un cadavru proaspăt la 4 oct. 1968.
8. Pelecanus crispus Bruch. Apare mai rar şi în număr mic (pînă
la 20-30 ex.), cu toate că are o colonie de cuibărit prin apropiere. Observat din martie pînă în octombrie. De multe ori pescuieşte în larg,
în grupuri mici, sau solitari.
9. Pelecanus onocrotalus L. Mult mai numeros uneori în stoluri
de cîteva sute, chiar şi în perioada cuibăritului. Ac~ste stoluri deseori
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Fig. 1. Ins ula Sahalin.
::l l -

c. 1096

F ig. 2. Dun e eoliene acoperi te cu tam arisc.

Fig. 3. Valuri de nisip pe mijlocul insulei.
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.·---------

Fig. 4.

Vegetaţia

malului vestic.

:Eiig. 5. Salicornia, cu o

ciovlică

de mare.
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Fig. 6.

Ţărmul

e tic.

<lorm pe in. ulă, ceea ce denotă că e. te \'Orbă de su badulţi sau de adulţi,
care din anumite motiv nu loc:esc (fig. 7).
10. A rcl a ciner a L. ln toate perioada cercetată mai ales pe partea nordică în număr de cîteva x., prin tre dune.
11. Ardea purpurea L . Pr feră părţile mlăştinoase din sud, max .
•'30 ex. o dată.
12. Egretla alba (L.). Din aprilie p înă în decembrie, în număr
l·cdus.

Fig 7. Stol de Pel ecan us onocrotalus
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13. Egreta garzetta (L). Mai frecvent pe partea vestică, în grupuri mici, din martie pîn ă în octombri e .
14. Ardeola ralloides (S cop.). În număr mi c, numai în aprilieaugust.
15. Nycticorax nycticorax (L.). Cîţi ·a juv nili, în iuli -august.
16. Ixobrychus minutus (L.) . O ingură dată un juv. la 11.08.968.
17. Botauru ste llaris (L.). Un ingur ex. la 05 oc t.

I

I

l

Fig. 8. Platalea leucorodia în zbor.

18. Ciconia ciconia (L.). Un ex. în august, la 02. dec. alte d o uă ex.,
dintre care unul a fost colectat. Aceasta prezenta pe aripă urme de
alice.
19. Plegadis falcinellus (L.). Numai în iunie-august, în stoluri de
20- 30.
20. Platalea leucorodia L. Din aprilie pîn ă în august, cînd s-a observat şi un stol de 35 ex. Se menţin în apa mică dinspre uscat. (fig. 8) .
21. Cygnus alor (Gmel). A fost observată în tot timpul perioadei
cercetate, atît în grupuri cît şi solitare. Stoluri mari de 3-400 în august.
22. Cygnus cygnus (L.). Numai în n oiembrie-decembrie, grupuri
mici.
23. Anser anser (L.). în tot timpul observaţiilor. Stoluri mari de
3- 400 ex. s-au format în august, iar în aprili e 1969 s-au văzLUt numai
3 ex., insula fiind neprielnică pentru cuibăritul acestei specii. Pref eră
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porţiunile cu Salicornia, deschise, cu vizibilitate bună. Seara
spre capătul nordic, la ciuliniş (Trapa natans).
24. An ser albif rons (Scop.). Faţă de aglomeraţii de zeci de
porţiunea lagunelor sudice, aici am întîlnit numai un mic stol

zboară

mii pe
în zbor

la 30 noiembrie.
25. Tadorna tadorna (L.). La 30 noiembrie s-au observat două stoluri în zbor, cu 10, resp. 12 ex., iar în aprilie 1969 o pereche.
26. Anas penelope. L. Numai în noiembrie-decembrie şi aprilie
1969, în stoluri de 10-15 ex.
27. Anas strepera. L. In august, octombrie, în număr redus.
28. Anas crecca. L. lmpreună cu A. platyrhynchos cel mai numeros
anatid. ln martie-aprilie s-au observat numai stoluri mici sau perechi
izolate, dar din august se concentrează pe partea sudică şi vestică, în
stoluri compacte de zeci de mii, cuprinzînd jumătate din orizont.
29. Anas platyrhynchos L. Se menţine tot timpul anului, chiar
cuibăreşte în număr mic pe partea sudică. Tot în perioada nidificării
se obser\'ă stoluri compacte numai de 6 c5 , cîteodată 100-150 ex. Cu
~pecia precedentă sint speciile dominante dintre raţe.
30. Anas acuta L. In număr redus, stoluri de 10-20, numai 'în
martie-aprilie şi noiembrie-decembrie.
31. Anas querquedula L. Numai în martie-aprilie şi noiembrie, în
număr mare, stolurile de 50-300 ex. amestecîndu-se cu A. platyrhynchos.
31. Anas clypeata L. Ex. izolate sau pilcuri mici in aprilie, iulie,
noiembrie-decembrie.
33. Netta rufina (Pall). ln număr redus în perioada martie-octombrie.
34. Aythya nyroca (Gi.ild.). Tot timpul anului, în număr mic şi
numai pe partea nordică.
35. Butea butea (L.). Un singur ex., la 26.03.968.
36. Accipiter nisus (L.). Un singur ex„ tot la aceeaşi dată.
37. Haliaeetus albicilla (L.). S-au observat 1-2 ex. la fiecare dată
între iulie-octombrie. La 30 noiembrie-2 decembrie s-au concentrat în
număr relativ mai mare pentru specie : 12-15 ex. pe capătul sudic.
38. Circus aeruginosus (L.). A apărut tot timpul observaţiilor, chiar
şi în decembrie, în număr mic : 2-3 ex.
39. Circus cyaneus (L.). 1-2 ex. zilnic în noiembrie-decembrie.
40. Falco su,bbuteo L. Numai în august şi octombrie, 5-6 ex.
zilnic. Fac multe victime dintre Passeriformes şi chiar Sternidae. In
jurul unor locuri de „căsăpie" (muşuroaie, trunchi de copaci), unde au
consumat hrana, s-au găsit resturile a 10-12 păsări de diferite specii.
41. Falco columbarius aesalon Tunst înlocuieşte specia precedentă,
în noiembrie-decembrie, 2-3 ex. pe zi. Lasă foarte multe cadavre de

Passeriformes.
42. Falco vespertinus L. Ocazional, 1-2 ex. în august şi octombrie.
43. Falco tinnunculus L. Ocazional, 2-3 ex. în august şi aprilie
1969.
44. Coturnix coturnix (L.). S-au observat 10-12 ex. răzleţe in
aprilie 1968.
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45. Grus grus ,(L.). Auzit glasul unui stol la 12.08.968.
46. Fulica atra L. Se menţin tot timpul anului pe malul vestic al
insulei. Tot aici se grupează pentru iernare (noiembrie-decembrie) în
stoluri de cîteva sute.
47. Haematopus ostralegus L. S-au observat la 26.03.968 1 ex. sin_guratic, la 23-24.04.969 în total 11, la 18.06.968 4 ex. în zbor şi 4 la
12.08.968. La 04-07.04.969, probabil din cauza vîntului neobişnuit de
puternic, ce sufla dinspre nord, pe insulă staţionau cc. 200 ex. în stoluri de 6-8 ex. sau mai mari, de 30-40. în ultima zi a perioadei amintite, odată cu potolirea furtunii, numărul lor s-a micşorat la jumătate.
48. Vanellus vanellus (L.). Se observă în tot timpul anului, în
număr de cîteva zeci. La OG-07.04.969 i-am găsit cuiburile gata făcute,
dar fără ouă.
49. Charadrius dubius curonicus Gmel. In număr mic s-a observat
în aprilie iulie şi august. La 12.08.968 am inelat puii nezburători.
50. Charadrius hiaticula L. Mai puţin frecvent decît specia precedentă. S-a observat numai în august şi octombrie.
51. Charadrius alexandrinus L. Cea mai frecventă din această familie, din aprilie pînă în august, uneori în stoluri necompacte de 40- -50.
52. Pluvialis squatarola (L.). În august îşi mai păstrau haina de
vară cele 4-5 ex. observate, dar în octombrie le-am găsit în penaj de
iarnă, pînă la 20-25 ex.
53. Arenaria interpres (L.). La 12.08.968 am observat pe bancurile
<le nisip din sud-est 9 ex. în haina de vară, aproape cărămizii, într-un
grup mare de Sterna hirundo şi Gelochelidon nilotica.
54. Lymnocryptes minimus (Brilnn.). La 25.03.968 şi 05.04.969 am
observat 1 ex.
55. Gallinago gallinago (L.). în martie 1968, aprilie 1969 şi noiembrie-decembrie, s-au observat cîteva zeci de ex., mai ales pe partea
nordică a malului Vestic.
56. Scolopax rusticola L. La 25.03.968 şi 05.04.969 am găsit cadavre proaspete, mîncate de răpitori aripaţi.
57. Numenius arquata (L.) Stoluri m1c1 sau ex. solitare s-au ob-servat la fiecare ieşire, stoluri mai mari de 40-50 în august-decembrie
şi în aprilie 1969.
58. Limosa limosa (L.). Stoluri de 20-30 ex. din iunie pînă în august, pe partea nord-vestică.
59. Tringa erythropus (Pall.). Exemplare răzleţe sau grupuri mici
am observat în iulie-august, chiar în haina de vară.
60. Tringa totanus (L.). Se menţin în mlaştinile din partea sudică
din martie pînă în octombrie, cîteva zeci de ex., care şi cuibăresc.
61. Tringa nebularia (Gunn.). Numai în aprilie 1968 şi august
s-au văzut cîteva ex.
62. Tringa ochropus L. Ca şi precedentul, în aprilie şi august.
63. Tringa glareola L. In iulie-august, ex. răzleţe.
64. Tringa hypoleucos L. Cite o observaţie din aprilie si iulie 1968
şi una din aprilie 1969.
·
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65. Calidris minuta (Leisl.) Din 05.10.968 o singură observaţie :
un stol mic.
66. Calidris ferruginea (Pont.) Un ex. la 05.10.968.
67. Calidris canutus (L.) La 24.04.968 am observat, îndelungat, un
grup mic de 4 ex. în penaj splendid de nuntă, cu piept cărămiziu. S-a
menţinut în apa mică dinspre mal, în compania cîtorva Platalea leucorodia.
(j8, Limicola falcinellus (Pont.) La 12-14.08.968 s-a observat un.
grup de 4 ex. pe nisip, respectiv în glodurile dinspre nord.
69. Philomachus pugnax (L.) In iulie-august, amestecaţi cu alte
Limicolae s-au obsen·at cîtcva ex.
70. Recurl"irostra avosetta L. Din aprilie pînă în octombrie se
menţin pe insulă 4-5 perechi, care cuibăresc aici. La 11.08.968 am găsit
ciţiva pui nezburători. înotînd în apa dinspre vest.
71. Burhinus occlicnemus (L.) Două perechi s-au menţinut pe insulă, din aprilie pînă în octombrie, avînd un re\·ier destul de bine conturat. La 10.07 şi 10.08.969 am găsit cite doi pui nezburători cu ajutorul unui prepelicar. Primii s-au ascuns între dunele cu Tamarix, ceilalţi în Juncus înalt (fig. 9). Suportau bine apropierea omului, fiind
bine mascaţi de culoarea lor criptică. După inelare au fost eliberaţi din
nou.
72. Glareola pratincola (L.) Pe partea din mijloc a insulei a cuibărit cca. 10-12 perechi în iulie-august, fără să fie găsite.
73. Stercorarius parasiticus (L.) La 12.08.968 am observat doi juv.
pe care i-am determinat ca S. parasiticus, însă fără certitudine. La
05.10.968 însă am reuşit să identific un ex. adult, în faza deschisă.
74. Larus marinus L. O singură observaţie la 26.03.968, cînd un
ex. adult şi un juYenil, probabil de aceea.cşi specie, s-au văzut pe capătul
sudic. în compania unor Larus argentatus.
75. Larus fuscus L. Rămîne tot timpul anului pe insulă,
în
cîteva ex.
76. Larus argentatus cachinnans Pall. Se observă tot timpul anului în stoluri de zeci de ex. sau grupuri mici, mai ales subadulţi. Jefuiesc sculele pescarilor chiar în timpul lucrului.
77. Larus melanocephalus Temm. Citeva ex. s-au observat în iunie
~i aprilie 1969.
78. Larus ridibundus L. Cel mai comun dintre Laridae, prezent
pe terenul luat în studiu în tot timpul anului în număr mare.
79. Larus genei Breme. Posed o singură observaţie de la 07.04.969,
un stol mic.
80. Larus minutus Pall. In grupuri mici apar din iunie şi rămîn
pînă în decembrie. S-au observat chiar şi juvenili în luna iunie.
81. Chlidonias hybrida Pall în număr mai mic în aprilie-octombrie.
82. Chlidonias leucoptera (Temm.) în număr mic în iunie-octombrie.
83. Chlidonias nigra (L.) Tot în număr redus, din aprilie pînă în
octombrie.
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84. Gelochelidon nilotica (Gm el.) Se menţin mai ales p e parteru
Se observă mai des în iulie-octombrie. La 11.08 .96 8 am gă si t
un pui mort din această specie.
85. Hydroprogne caspia (P all.) In num ăr de cîteva ex mplare au
ap ăr ut din martie. In iulie-octombrie s-au ob ervat şi stoluri de 10-15 ex ..
La 11.08.968 s-a observat un grup, din care 2 au avut inele impl ·
de aluminiu. Unul dintre ei, care a fo st colectat, s-a inelat la 08.06 .963
în Un iunea So vieti că, Insu la L bedelor, deci a fo t regă it clup ă cinci
ani două luni si trei zile. La 05.04.96 9 numEtrul acestor p ă ări s- a ridi-·
'
cat ' la cc 60 ex. Dintr-un
grup de 12 erau 3 inela ţi .

sudi c ă .

Fig. 9. Pui de Burhinus.

86. Sterna hirundo L. Cea mai comună dintre Sternidae. Această:
specie se menţine pe in sulă din aprilie pînă în octombrie î n număr de·
ordinul miilor (fig. 10). Partea s udi'că e te plin ă de 1cuiburi ou ouă sau
pui (fig. 11) într-o lungime de cc. 2,5-3 km, lăţimea coloni ei fiind determinată de lăţimea in ulei. Cuiburile sînt aşezate în Salicornia, uneori
cuib lîngă cuib. Atît culoarea ouălor cît şi a puilor prezin tă o vari abilitate accentuată. Majoritatea puiilor au apărut în augu st, dar chiar
în mijlocul acestei luni s -au găsit ponte p roa pete. Numărul ouălor
unei p onte este 3, rar 2. Puii de 2 zile deja pără se c c uibul ş i se ascund
în vege taţia înconj urătoare . Simţind pericol, se ghemuiesc lipiţi de sol
sau se aruncă în apă. Adulţii caută să gonească intru şii , fie că e vorba de
animale, fie de om. Mai agresivi par cei de la marginile coloniei .
87. Sterna albifrons Pall. Mult mai puţin num eros decît precedenta, îşi face cuiburile garnisite cu scoici (fig. 12) p e partea Nordică a
coloniei de S. hirundo.
88. Sterna sandvicensis Lath. Tot în colonia de Sterna hirundo
am găsit şi CÎţiva p uii de S. sandvicensis, la 12.08.968. In 1969 specia
a fost mai bine reprez e ntată pe insulă.
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89. Columba oenas L. La 5-6 aprilie 1969 am găsit cadavrul
a două ex. omorîte de ră p itori aripaţi.
90. Streptopelia turtur (L.) In martie 196 8 am ob ervat 2 ex .
91. sio fl ammeus (Pall. ) Numai în 5-7.04.969, 4- 5 ex. ascun şi
în stuf, sau Salicornia u sca tă. Foarte prudenţi, se ridică de la di s tanţă
mare.
92. Caprimulgus europaeus europaeus L. Observat 1 ex. în aprilie
.ş i iunie printre dunele de nisip.
proaspăt

1

'

Fig. 10. Stol de Sterna hirundo.

3. Coracias garrulus L. Observat o singură dată. la 24.04.968.
94. Upupa epops L. 1- 3 ex. s-au observat în aprilie şi august
1968 ca şi în aprme 1969.
95. Melanocorypha calandra (L.) In noiembrie-decembrie partea
<lin mijlocul insulei a fo t îm pînzită de stoluri mici (1 0-15 ex. ).
96 . Alauda arvensis. Grupuri mici în martie-aprilie, respectiv în
noiembrie-decembrie.
97. I-Jirundo rustica L. Din aprilie pînă în ootombrie se observă
·s toluri sau g rup uri mici, iar în octombrie aglomeraţii masi ve. care se
îndreaptă către sud.
98. Riparia riparia (L.) Apare mult mai puţin numeros, numai în
iulie-august după trecerea perioadei nidicole. (!n apropiere nu sînt locuri
-potrivite cuibăritului acestei sp ecii).
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99. Motacilla alba L. Cea mai comună specie d Passeriformes.
:S-a observat în timpul tuturor ieşirilor. In marti e nu erau rare şi stoluri de sute.
100. Motacilla flava thunbergi Billb. Dintre subspeciile d M. fla v a
.am colectat-o şi identificat-o numai pe aceasta. In aprilie 1968 specia
.a apărut în număr de mii de ex. , în martie şi octombrie numai cîteva.
!n restul timpului de observaţie nu s-a semnalat.
101. Anthus cervinus (Pall.) La 23.04.968 am colectat o ~ ad.

Fig. 11. Pui de Stema hirundo.

102. Lanius collurio L. Numai în august s-au observat cîţiva, mai
juv.
103. Lanius minor Gmel. Tot în august au apărut cîteva ex. pe
tufe de Tamarix.
104. Troglodytes troglodytes (L.) ln număr mic apare primăva ra
<(aprilie 1969) şi toamna (noiembrie~decembri e).
105. Locustella luscinioides (Savi) Un ex. colectat
la 26.03.968
·dovedeşte existenţa ei pe insulă. Sînt cîtev"l observaţii şi din ap.r ilie
1969.
106. Acrocephalus schoenobaenus (L.) ln august s-au prin.s în
plasă cîteva ex.
107. Acrocephalus palustris (Bechst.) Identificat după exemplare
c apturate în plasă. (10.08.968).

toţi
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108. Acrocephalus arundinaceus (L.) Exemplare răzleţe din apri-·
lie 1968- 69. Cele obser ale în iunie-iuli probabil cui b ăresc .
109. Hippolais pallida elaeica (Linderm.) în aprilie 1968-69 abundea în tufele de Tamarix.
110. Phylloscopus cullybita collybita ( ieill.) Foarte numeros în
aprilie 1968-69.
111. Phylloscopus irochilus trochilus (L.) in lipsa materialului
comparativ s-a determinat ca subsp. trochilus un ex. colectat la 23.04-968.
dintr-un grup răzleţit p rin tufe.

Fig. 12. Cu ib de Stema albifrons.

112. Saxicola torquata rubicola (L.) Apare rar, în martie, aprilie.
113. Regulus · regulus (L.) Specie rară, numai în martie 1968 s- a:
semnalat.
114. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) F ără material comp arativ s-a determinat ca sub p ecia tipi că cele cîteva ex„ observate
în martie şi octombrie.
115. Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmel.) Specie rară, în
octombrie.
116. Erithacus rubecula (L.) Se menţin în a p ropierea colibelor pescăre şti , în octombrie ş i aprilie 1969 .
117. Oenanthe oenanthe (L.) Din aprilie, august şi octombrie, ca
şi din aprilie 1969 se semnalează stoluri mici, răzleţite printre dune.
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118. Turdus pilaris L. Numai în martie s-a observat un mic stol.
119. Turdus philomelos Ch. L. Brehm. In martie-aprilie, octombrie şi aprilie 1969 au apărut în grupuri mici sau solitari.
120. Turdus iliacus L. Din martie o singură captură, iar în aprilie 1968 s-a găsit un cadavru, fiind omorît de răpitor aripat.
121. Turdus merula L. Apare regulat, dar în număr redus începînd cu martie pînă în iunie, iar toamna în octombrie-decembrie.
122. Turdus torquatus alpestris (Ch. L. I3rehm) Dintr-un grup mic,
s-a colectat la 24.04.1968.
123. Panurus biarmicus russicus (Ch. L. Brehm) Am observat în
decembrie un stol mic, pe partea nordică.
124. Parus caeruleus L. O singură observaţie clin 30.11.068, în
stufărişul din nord.
125. Emberiza citrinclla L. Două-trei stoluri mici în martie pe
partea sudică.
126. Emberiza schoeniclus schoeniclus L. A fost prezentă tot timpul
perioadei de cercetare, în stufărişul din nord. Exemplarele colectate par
.a fi subspecia schoeniclus.
127. Plectrophe-nax nivalis (L.) Un singur stol ele 3 la 30.11.968.
128. Fringilla coelebs L. Un stol mic în martie, pe partea sudică.
129. Carduelis chloris chloris (L.) Observat în martie-aprilie şi
noiembrie-decembrie, ca şi în aprilie 1969, stolmi mici, sau solitari.
l\1ulţi au căzut pradă răpitorilor aripaţi.
130. Coccothraustes coccothraustes (L.) În aprilie 1969 am găsit
-cadavrul unui ex„ sfîşiat de un răpitor aripat.
131. Sturnus vulgaris vulgaris L. Stoluri mici în zbor atît în martie, noiembrie-decembrie, cît şi în aprilie 1969.
132. Pica pica (L.) Ocazional trece de pe uscat. Observat în noiembrie-decembrie şi aprilie 1969.
133. Corvus frugilegus L. în stoluri de 10-15 apare în martie.aprilie, noiembrie-decembrie şi aprilie 1969.
134. Corvus corone cornix L. Specia cea mai comună, care se obsearvă tot timpul anului, în stoluri mici. Fac pagube simţitoare în progenitura speciilor cuibăritoare.
135. Corvus corone sardonius Kleinschm. Printre ciorile grivane,
pe timp ele vară sînt şi unele de talie mai mică, cu un suflu roz pronunţat pe piept şi flancuri. Duce viaţa asemC:-mătoare speciei precedente.
Consultîncl lista de mai sus, putem trage următoarele concluzii :
- Multe spe'.:'ii apar pe insulă într-un biotop complet diferit de
:biotopul original, ca Regulus regulus, Caprimulgus europaeus, Turdus
.torquatus etc.
- Un număr de 7 specii apar în timpul pasajului, sau oaspeţi de
vară, care sînt declarate monumente ale naturii.
- O mare parte din ornitofauna de pe insulă o formează speciile
<le interes vînătoresc (Anatidae. Rallidae, Charadriidae, Scolopacidae
.etc.), care se aglomerează în perioada migraţiei.
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- Apar specii rare sau foarte rare, ca Puffinus puffinus, Pluvialis squatarola, Burhinus oedicnemus, Stercorarius parasiticus.
- Insula adăposteşte colonii de cuibărit ale speciilor Sterna hirundo, Sterna albif ro ns, Sterna sandvichensis, Gelochelidon nilotica„
Glareola pratincola, la care se mai adaugă cele ce nu cuibăresc în colonii închise : Burhinus oedicnemus, Recurvirostra avosetta.
Pentru păstrarea cît se poate de nealterată a insulei, pentru protejarea păsărilor sedentare sau în pasaj, asigurînd un loc sigur de cuibărit şi popas, considerăm strict necesar declararea întregului Sahalin
rezervaţie naturală, interzicind păşunatul (care distruge cuiburile pe
sol), vînătoarea, cositul vegetaţiei, plimbatul turiştilor etc., cu desăvîr
şire. Numai cu o pază severă putem păstra şi ocroti această zonă, care
ar putea să fie un „Helgoland al ţării noastre".
BIBLIOGRAFIE
Paşcovschi, H. Almăşan, L. Andone. Migraţii ptiţ i mlekoMoskva, 1965.
2. I. Cătuneanu, A. Johnson, M. Tălpeanu. Recherches ornithologiques dans
la Dobroudja Trav. Mus. „Gr. Antipa", VII, 419-435. Bucarest, 1967.
3. M. Dornbusch,
und G. Grempe.
Ornitologische Beobachtungen im
Kilstengebiet der Dobrudscha (Rumănien). Beitr. z. Vogelk. 1965, 11, Nr. 3.
Leipzig.
4. Keve A. - Nomenclator Avium Hungariae. Budapesta, 1960.
5. Kiss J. B. - Pescăruşul negru pe Sachalin. Vin. şi pese. sport. 1968/7. Bucu-

1. Andone G., S.
pitaiuşcih.

reşti.

6. Kiss J. B. -

Un furtunar pe Insula Sahalin. Vin. şi pese. sport. 1968/11. Bucu-

reşti.

7. Linţia D. - Păsările din R.P.R. Bucureşti, 1954.'55.
8. Makatsch W. Wir bestimme11 die Vogel Europas. Neumann Verlag, 1966.
9. Papadopol A - Les Charadriiformes de Roumanie. Trav. Mus. Hist. Nat. Gr.
Antipa". voi. VI., 1966, Bucureşti.
10. Radu D. - Originea geografică şi dinamica fenologică a păsărilor din R.P.R.
Probleme de biologie. 1962.
11. C. Rosetti-Bălănescu. - Păsările vînătorului, I-III. 1967, Bucureşti.
12. Rudescu L. - Migraţia păsărilor. Bucureşti, 1958.
13. Tălpeanu M. Avifaune de la region inondable du Danube, en Oltenie.
Trav. Mus. Hist. Nat. „Gr. Antipa". Voi. V. 1965. Bucureşti.
14. Tălpeanu M. - Note ornitologice din Dobrogea. Rev. Muzeelor. 1968,'6. Buc.
15. x x x - Nomenclatorul păsărilor din R.S.R. Rev. Muzeelor, 1967/2. Bucureşti.
16. x x x - Din viaţa Deltei Dunării. 1958, Bucureşti.
DONNEES PRELil\UNAIRES SUR L'ORNITHOFAUNE DE L'ILE SAHALIN
ET SON ROLE DANS LA MIGRATION

Re sume
L'auteur a investiguc dans toutes Ies saisons l'ornithofaune de l'île Sahalin, situee a l'embouchurc du bras St. Gheorghe. Il y trouvat 135 especes, beaucoup d'entre elles d'interet cynegetique ou monwnents de ila nature. D'autres
comptent pour des especes ornithologiques rares. Dans l'île nichent aussi des
especes d'oiseaux communs.
Compte tenu qu'ici Ies colonies des oiseaux s'agglomerent en masse immense, l'auteur propose de declarer l'île „reserve", pour la mettre a l'abri des
facteurs anthropeiques.

HEMOSPORIDIILE ŞI HEMOSPORIDIOZELE
ANIMALELOR DOMESTICE DIN DELTA DUNARII
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Marelui savant român V. Babeş îi revine meritul de a fi observat
descris pentru prima dată în lume (1888) prezenţa hemosporidiilor la
animale, deschizînd astfel prin descoperirea protozoarelor endoglobulare
un nou şi important capitol în patologia veterinară.
Cercetările ulterioare, efectuate în ţara noastră de cercetători veterinari, au îmbogăţit cunoştinţele despre speciile de hemosporidii existente la animalele domestice şi despre opizootologia hemosporidiozelor
evidenţiind, printre altele, cauzele răspîndirii neuniforme a hemosporidiilor pe teritoriul ţării.
Surprinde însă faptul că investigaţiile referitoare la hemosporidioze au omis însă timp de aproape 7 decenii Delta Dunării, zonă caracterizată printr-un aspect geografic total diferit de restul teritoriului
ţării, dar care prin resursele sale naturale constituie un bogat centru de
creştere naturală a taurinelor în special şi a ovinelor într-o măsură
ceva mai redusă şi în rîndul cărora anual se semnalau clinic cazuri mai
mult sau mai puţin frecvente de hemosporidioze, cunoscute sub numele popular de „cîrceag".
Memorabila consfătuire de la Maliuc (1955) organizată din iniţia
tiva Partidului Comunist Român în scopul stabilirii modului de valorificare judicioasă a resurselor naturale ale Deltei, a constituit un puternic apel şi impuls pentru specialiştii din diferite domenii în studierea şi elaborarea metodelor adecvate.
Intrucît în lucrările Consfătuirii s-a arătat printre altele, că în
domeniul creşterii animalelor nu sînt cunoscute şi studiate bolile animalelor domestice din Deltă, Institutul de Cercetări Veterinare şi Biopreparate „Pasteur" Bucureşti a organizat cu concursul activ al Laboratorului Veterinar Tulcea şi al reţelei veterinare din Deltă un studiu

şi
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.de perspectivă referitor la bolile animalelor crescute în condiţiile caracteristice Deltei ajungîndu-se la concluzia că dintre bolile specifice hemo_sporidiozele prezintă cel mai mare pericol pentru sănătatea şi producţia
.efectivelor de taurine. Cercetările noastre au avut un caracter ştiinţific
mai vast şi mai profund întrucît s-a urmărit atît elucidarea etiologiei
hemosporidiozelor din Deltă, cit şi a aspectelor epizootologice ale acestora, punîndu-se totodată accent şi pe stabilirea unor măsuri eficiente
. şi adecvate de profilaxie şi combatere.
Deşi cercetările de bază au fost efectuate şi s-au elaborat metode
satisfăcătoare profilactico-terapeutice, totuşi cercetările în Deltă nu au
fost sistate, deoarece între timp s-au ivit noi aspecte ale hemosporidiozclor, cu repercusiuni gra\'e în unele crescătorii de taurine.
Expunînd succint rezultatele cercetărilor de pînă acum în problema
hemosporidiozelor, putem menţiona următoarele :
1. La taurinele din Deltă au fost identificate următoarele specii de
hemosporidii :
Babesia bigeminum (Smith şi Kilborne, 1893),
Franc;aiella colchice (Iachimov, 1927),
Babesiella major (Sergent şi col. 1926),
Anaplasma marginale (Theiler, 1910),
Anaplasma marginale (Theiler, 1910),
Theileria mutans (Theiler, 1906).

2. La ovinele din Deltă :
- Babesiella ovis (Babeş, 1892),
- Babesia motasi (Lestoquard, 1925).
Deoarece animalele se îmbolnăvesc de regulă în perioada păşuna·tului, cînd de altfel sînt invadate de căpuşile ixodide care constituie
transmiţătorii naturali ai hemosporidiilor, am considerat ca focare de
hemosporidioze - în baza observaţiilor noastre îndelungate - toate
grindurile fluviatile şi maritime din Deltă, pe care păşunează taurinele. Pentru oi, zona este mai restrînsă cuprinde grindurile Stipoc,
Sărăturile şi grindurile fluviatile situate de-a lungul braţului Sulina.
Referindu-ne la centrele de creştere a taurinelor nominalizăm ca
focare punctele : Chilia Veche, ostroavele Tătaru, Babina şi Cernefca,
Periprava, Sfiştovca, C. A. Rosetti, Letea, Cardon, Crişan, Gorgova, Maliuc, Vulturu, Partizani, Tulcea, Nufărul, Malcoci, Beştepe, Sarinasuf,
Caraorman, lvancea, Sf. Gheorghe, Crasnicol, Buhaz, Perişor, Portiţa.
Hemosporidiozele, privite în ansamblu, apar în tot cursul anului,
constatîndu-se cazuri clinice, în diferite puncte ale Deltei în fiecare
lună. Făcînd însă o repartizare sezonieră a cazurilor pe criteriul etiologic, constatăm că anaplasmoza are cel mai întins sezon, din ianuarie
pînă în decembrie inclusiv, prezentînd două sezoane de vîrf foarte semnificative : primul în intervalul februarie-aprilie cînd animalele se află
în stabulaţie de iarnă, iar al doilea, în intervalul iulie-septembrie cînd
animalele păşunează. Babeziozele şi babezielozele apar în număr restrîns în unele luni ale sezonului rece, dar devin foarte frecvente în se496

2onul cald, mai cu seama m intervalul iulie-septembrie, cînd pe animale se găsesc numeroase ixodide.
Menţionăm de asemenea faptul că babeziozele şi babezielozele lipsesc în efectivele de taurine care nu păşunează, ci sînt ţinute numai în
stabulaţie în sezonul rece şi în padocuri sau tabără de vară închisă în
sezonul cald. Pe aceste animale nu s-au găsit în nici un sezon căpuşi
ixodide, fapt ce explică absenţa acestor tipuri de hemosporidioze. în
schimb, în timpul sezonului cald, aceste animale sînt intens atacate de
insecte hematofage (ziua de tăuni şi stomocşi, iar noaptea de ţînţari),
care s-au dovedit experimental că sînt vectorii anaplasmelor. Şi într-adevăr, în aceste efective se constată frecvente cazuri de anaplasmoză.

O particularitate binecunoscută a hemosporidiozelor o constituie
marea sensibilitate la îmbolnăvire şi evoluţia gravă a bolii la animalele
aduse din alte zone ale ţării în Deltă. într-adevăr, cea mai mare parte
din efectivele de taurine de rasă introduse în Deltă din diferite regiuni
ale ţării şi din import s-au îmbolnăvit grav, unele fiind sacrificate de
necesitate sau au murit din cauza hemosporidiozelor. Fenomene asemănătoare se întîlnesc uneori la intervale de cîţiva ani chiar la taurinele
locale, născute şi crescute în focarele respective. deşi este recunoscut
faptul că acestea dobîndesc o stare de rezistenţă naturală încă din
tinereţe.

Scăderea sau dispariţia secreţiei lactate, slăbirea din cauza bolii,
moartea sau sacrificarea de necesitate, care adeseori este urmată de
confiscarea cărnii improprii consumului constituie motive temeinice
pentru care hemosporidiozele sînt considerate ca o piedică serioasă în
creşterea taurinelor în Deltă, singurele animale care pot valorifica păşu
nile şi fîneţele în condiţiile aspre ale Deltei.
Terapia şi profilaxia medicamentoasă cu Berenil, pe care am experimentat-o şi recomandat-o în specificul Deltei, a redus substanţial
numărul îmbolnăvirilor şi al pierderilor în efectivele afectate, dar problema profilaxiei rămîne încă deschisă atît timp cît diversitatea transmiţătorilor hemosporidiilor prezintă aspecte multiple, variate şi greu
rezolvabile pe un teritoriu atît de complicat cum este Delta Dunării.

CONCLUZII
1. Dintre bolile specifice, hemosporidiozele prezintă cel mai mare
p~ricol

pentru sănătatea şi producţia efectivelor de taurine din Delta

Dunării.

2. La taurinele din Deltă au fost identificate următoarele specii
<le. hemosporidii : Babesia bigeminum (Smith şi Kilborne, 1893), Fran~a1ella colchice (Iachimov, 1927), Babesiella major (Sergent şi col. 1926),
_:\naplasm~ marginale (Theiler, 1910) şi Theileria mutans (Theiler, 1906),
iar la ovme Babesiella ovis (Babeş, 1892) şi Babesia motasi (Lestoquard, 1925).
:32 -

c. 109t
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3. Pentru taurine toate grindurile fluviatile şi maritime din Deltă
constituie focare naturale de hemosporidioze, iar pentru ovine grindurile
Stipoc, Sărăturile şi grindurile fluviatile situate de-a lungul braţului
Sulina.
4. Dintre toate hemosporidiozele, cea mai întinsă repartizare sezonieră a cazurilor o deţine anaplasmoza, ea putînd să apară în toate
lunile anului, prezentînd totuşi două sezoane de vîrf foarte semnifi-'
cative : primul în intervalul februarie-aprilie, cînd animalele se află
în stabulaţie de iarnă, iar al doilea în intervalul iulie-septembrie, cind
animalele păşunează.
5. Animalele aduse în Deltă din alte zone ale ţării sau din import
dovedesc o mare sensibilitate la îmbolnăvire, iar evoluţia bolii îmbracă
de regulă un caracter deosebit de grav.
6. Terapia şi profilaxia medicamentoasă cu Berenil au dat bune
rezultate reducind substanţial numărul îmbolnăvirilor şi al pierderilor
în efectivele afectate.

HEMOSPORIDES ET HEMOSPORIDIOSES DES ANIMAUX DOl\1ESTIQUES
DU DELTA DU DANUBE

Re sume
En s"attaquant aux maladies specifiques des animaux eleves dans les conditions caracteristiques du Delta, les auteurs constatent que les hemosporidioscs
constituent le plus grand danger pour la sante et la production des taurins. On
fait mention aussi des especes de hemosporides identifiees lors de leurs recherches,
panni les taurins et les ovines du Delta. Des observations â la longue ont
conduit les auteurs â considcrer tels des foyers d'hemosporidioses pour les taurins,
toute bande de terre soumise a etre recouverte par les crues, fluviale ou maritime
du Delt.la, ou paissent les taureaux, tandis que pour les ovines, seulement une
zone plus retrecic, au long du bras Sulina.
La dynamique saisoniere des hemosporidioses et aussi analysee, surtout
l'anaplasmose, qui ddient la plus large repartition saisoniere des cas, etant
signalce dans tous les mois de l'annee. Les animaux provenant d'une autre region
du pays ou importes, amenes dans le Delta, manifestent une tres grande sensibilite face a ces maladies, dont l'evolution est trcs grave.
La therapeutique et la prophylaxie medicamenteuse â berenil experimentees
par les auteurs, dans les circonstances du Delta, ont reussit â reduire substentiellement le nombre dl'.s cas et les pertes afferentes.

CAPUŞILE

IXODIDE DIN DELTA DUNARII
Dr. L. GEORGESCU
I.C.V.B .. „Pasteur"', Bucure.5ti

Delta Dunării, prin structura sa pedologică şi floristică total
de restul teritoriului României şi de celelalte delte din lume.
„împărăţie a apei, stufului şi păsărilor sălbatice",
reprezintă
pentru România un măreţ monument al naturii şi în acelaşi timp un
izvor de bogăţie naturală.
Deşi 800/0 din suprafaţa Deltei este acoperită cu apă, totuşi grindurile sale fluviatile de natură aluvionară, precum şi grindurile maritime de natură nisipoasă oferă o vegetaţie satisfăcătoare pentru hră
nirea animalelor şi în mod deosebit pentru taurint'.
Studiul căpuşelor ixodide a fost abordat în cadrul problemei profilaxiei hemosporidiozelor care în condiţiile Deltei reprezintă cea mai
gravă şi răspîndită boală la taurine. Numărul redus al celorlalte animale
domestice şi sălbatice pe păşuni ne-a permis să apreciem rolul lor
minor în biologia căpuşelor din Deltă.
Referatul nostru cuprinde rezultatele obţinute prin studierea a
24247 exemplare de căpuşi recoltate lunar în perioada lD6G-1968 şi
ocazional în intervalul 1954-1965.
1. Speciile identificate sînt următoarele : Boophylus calcaratus
(Birula, 1895), Hyalomma scupense (Schulze, 1918), Hyalomma plumbeum (Penzer, 1795), Rhipicephalus sanguineus (latreille, 1806), Rhipicephalus bursa (Canestrini şi Fanzago, 1877), Dermacentor pictus.
1804), Dermacentor marginatus (Sulzer, 1770), Haemaphysalis punctata
(Canestrini şi Fansago, 1877), Ixodes ricinus (Linne, 1758).
Constituie o surpriză faptul câ pe teritoriul Deltei Dunării atît
de redus ca suprafaţă şi atît de deosebit ca sol şi vegetaţie, există
căpuşi din toate cele 7 genuri semnalate în România, dar care au o
răspîndire diferenţiată în restul ţării, în funcţie de particularităţile
pedoclimatice.
2. Raportul procentual între genurile de căpuşi identificate este
următorul: genul Booohylus 71,25U/o; g. Hyalomma 27,300/o; g. Ripi-

diferită
această
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cephalus 0,80% ; g. Dermacentor 0,390/o ; g. Haemaphysalis 0.150/o ;
g. Ixodes 0,0160/o.
3. Ca stadiu de dezvoltare, fazele preimaginale, în special stadiul
nimfal au însumat 2 537 exemplare (2.210/o), iar stadiul imago 21 710
exemplare (97 .790/0 ) dintre care l(j 835 femele t 77,54°,'o) şi 4 875 masculi
(22,46U/0 ). Stadiile preimaginale aparţin căpuşelor Boophylus şi Hyalomma.
4. Fre<.·\·enţ;; sezonieră a inYaziei raportată la modul de creştere
a taurinelor în Delta Dunării are următorul aspect : a) la animalele
crescute în stabulaţie permanentă, adică în sezonul rece stau în grajd,
iar în sezonul cald sînt ţinute temporar în padocurile grajdurilor,
inYazia cu căpuşi n-a fost constatată în nici un sezon ; b) la animalele
cu regim de stabulaţie în sezonul rece şi cu păşunat liber în restul
timpului. invazia cu căpuşe a fost semnalată numai în sezonul cald ;
c) la animalele care iarna sînt în stabulaţie liberă, în grajduri deschise,
a\·ind posibilitatea să circule prin padocuri şi prin terenurile înYecinate,
iar vara stau zi şi noapte pe păşune, invazia a fost prezentă în tot
cursul anului.
5. Natura inYaziei pe speciile de animale domestice controlate se
prezintă astfel : a) pe taurine : Boophylus, Hyalomma, Rhipicephalus,
Dermacentor, Haemathysalis, Ixodes, adică toate genurile de căpuşe
existente; b) pe cabaline : Boophylus şi Hyalomma; c) pe ovine:
Hyalomma. Boophylus, Rhipicephalus, Dermacentor ; pe cîine : Rhipicephalus. Dcrmacentor.
6. In ceea ce priveşte r.atura, durata şi intensitatea invaz1e1 căpu
şelor pe animale, în raport cu temperatura atmosferică din Deltă, care
uneori atinge iarna -16~C, iar \·ara + 34'C, situaţia lunară prezintă
următorul aspect : a) privit în ansamblu, invazia este prezentă pe
animale şi în special pe taurine în tot cursul anului, în fiecare lună
€Xistînd pe animale căpuşi ce aparţin la 2-4 genuri ; b) căpuşa dominantă din punct de Yedcre cantitati\· şi ca durată este B. calcaratus,
care a fost prezentă în toate cele 12 luni ale anului, iar în măsură mai
redusă căpuşa Hyalomma, care pare inexistentă numai în luna septembrie, deşi nu este exclusă prezenţa ei şi în această lună, însă probabil într-un număr extrem de redus ; c) celelalte specii de căpuşi au
un sezon de invazie mult mai limitat; d) între principalele genuri
de căpuşi (Boophylus şi Hyalomma) există o deosebire pronunţată în
ceea ce priveşte intensitatea invaziei s~zoniere, astfel, B. calcaratus,
căpuşa dominanta a Deltei are prezenţa maximă în perioada iulieoctombrie, ceea ce corespunde sezonului cel mai călduros, pe cînd
Hyalomma este mai frecventă în perioada ianuarie-iunie şi în special
în primele luni ale anului.
7. ln ceea ce priveşte frecvenţa sezonieră a stadiilor preimaginale
ale căpuşelor Eoophylus şi Hyalomma, se constată că la Boophylus
stadiul preimaginal a fost prezent în majoritatea lunilor avînd o frecvenţă mai mare în luna mai şi în perioada august-decembrie. ln
schimb la Hyalomma frecvenţa este mai mare în primele 3 luni ale
anului şi în special în ianuarie; de asemenea, la Hyalomma în această
perioadă s-au găsit majoritatea exemplarelor imago în stare de diapauză.
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ln interpretarea acestor observaţii nu neglijăm faptul că B. calcaratus
este o căpuşă cu o singură gazdă de hrănire şi că în condiţii nefavorabile.
H. sculpense (care în Deltă este mai frecventă decît H. plumbeum) se
adaptează şi la hrănirea pe o singură gazdă.
8. ln ceea ce priveşte combaterea căpuşelor, metodele au fost
diferite în raport cu sezonul şi modul de creştere al taurinelor :
a) într-un focar de babezioză şi anaplasmoză, invazia a fost literalmente lichidată prin tratament chimic urmat de schimbarea locului de
păşunat şi apoi prin introducerea definitivă a metodei stabulaţiei permanente. în ultimii 6 ani nu au mai fost constatate c[1puşi în acest loc.
b) în formele în care se practică metoda stabulaţiei numai iarna, căpu
şele sînt combătute vara cu emulsie acaricidă pulverizată metodă
totuşi destul de dificilă. La introducerea în stabulaţiL' se procedează
însă la recoltarea manuală a căpuşelor şi la stropirea cu acaricide, fapt
care explică absenţa totală a căpuşelor iarna în condiţiile acestui sistem
de creştere. c) în unele ferme de creştere liberă taurinele sînt îmbăiak
în sezonul cald folosindu-se băi fixe de ciment construite în acest scop.
Pentru combaterea chimică a căpuşelor de pe animale s-a folosit
produsul indigen „Entomoxan" (organe-clorurat pe bază de H.C.H.)
sub formă de emulsie apoasă 3-3,8%0 pentru îmbăiere, sau 5-10%0
pentru pulverizare pe corp sau tratamente locale. Concentraţiile utilizate nu au protejat însă animalele faţă de o nouă invazie cu căpuşi.
care au reapărut după următoarele 3 zile. Totuşi, aceste tratamente
chimice sint foarte utile, deoarece distrug invazia existentă pc corpul
animalelor, diminuînd astfel intensitatea generaţiilor următoare de
căpuşi. Acest fapt noi l-am constatat în sistemul creşterii libere a
taurinelor prin comparaţia intre o fermă unde animalele nefiind
îmbăiate niciodată, prezentau o invazie masivă, pe cînd în alte fermP
în care îmbăierile sînt executate de 1-2 ori anual frecvenţa invaziei
a fost mai redusă.

CONCLUZII
1. In condiţiile pedologice şi clima~ice foarte caracteristice Deltei

Dun~rii, au fost recoltate de pe animale domestice ~i în spC'cial de pc>

taurine următoarele căpuşi ioxidc : genul Boophylus 71,25n;0 (B. calcaratus); g. Hyalomma 27,300/o (H. scupense, H. plumbeum); g. Rhipicepha~us 0,80% (Rh._ sanguineus, Rh. bursa) ; g. Dermacentor 0,390/0
(D. p1ctus, D. margmatus) ; g. Haemaphisalis 0,150/0 (H. punctata) ;
g. Ixodes 0,0160/o (I. ricinus).
2. Numai căpuşele Boophylus şi Hyalomma sînt prezente pe anin:iale _în .tot cursul anului avînd o frec\'enţă mai mare în perioada ianuane-1ume (Hyalomma) şi iulie-octombrie (Boophylus).
.
3. Invazia este permanentă la animale crescute în libertate,
hpseş~e la animal~le crescute în stabulaţie permanent şi este prezentă
numai vara la anunalele care circulă pe păşune în acest sezon.
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4. Căpuşele existente pe corpul animalelor sînt distruse prin îmbăieri sau prin stropiri cu Entomoxan (acaricid organoclorurat) care
însă oferă o slabă protecţie faţă de o nouă invazie.
5. Intr-un focar de hemosporidioză, căpuşele au fost lichidate de
mai mulţi ani prin introducerea sistemului de stabulaţie permanentă.

LES TIQUES IOXIDES DANS LE DELTA DU DANUBE

Resume
Dans les conditions pe<lologiques et climatiques specifiques au Delta du
Danube, ont etc recoltes sur des animaux domestiques 24 247 exemplaires tiques
ioxides, tel que : le genre Boophylus 71,250/o (Boophylus calcaratus) ; le genre
H:ralomma 27,300/o (Hyalomma scupense ; Hyalomma plumbeum) ; le genre Rhipicephalus 0,800/o (Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa) ; le genre Dermacentor 0,390/o (Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus) ; le genre Haemaphysalis 0,150/o (Haemaphysalis punctata) ; le genre Ixodes 0,0160/o (lxodes
ricinus).
Comme ctapes de developpement, les phases preimaginales - surtout le stade
nymphal - ont compte 2,210/o et le stade imagina! 97,790/o, dont 77,540; 0 femelles
et 22,460/o mâles.
Sur Ies animaux sauvages (renard, chien enot, herisson) on n'a pas trouvl"
des ioxides. Sur les taurins il y avait tous Ies six genres signales ; sur les cht>valines : Boophylus et Hyalomma ; sur les ovines ; Hyalomma, Boophylus, Rhipicephalus, Dermacentor ; sur les chiens : Rhipicephalus, Dermacentor.
L'invasion fut pres~nte toute l'annee sur les taurins eleves en liberte :
fut depistee seulement pendant l'ete sur les animaux qui paissaient dans cette
saison et fut inexistante sur Ies taurins eleves a l'etable.
Boophylus calcaratus, la tique dominante dans le Delta, fut depistee pendant
toute l'annee, ayant une frequence maximale dans l'intervalle juillet-octobre.
tandis que Hyalomma, quoique presente en nombre rcduit pendant toute l'annee.
soit plus frequente dans Ies premiers mois de l'annee.
Le systeme d'clevage des taurins a l'etabulation permanente a conduit
a la liquidation des tiques ioxides a l'endroit. Les bains et les pulverisation
a .,entomoxan" (insecticide organo-clorure a base de H.C.H.) ont detruit les tiques
deja existantes sur Ies animaux, mais n'ont pas prevenu Ies invasions ulterieures.

CONSERVAREA NATURII IN DELTA
ŞI COMPLEXUL RAZELM

DUNĂRII

V AL.

PUŞCARIU

Problema conservării naturii şi a resurselor sale, ajunsă astăzi la
o mare răscruce din cauza primejdiei epuizării acestor resurse, în general
neraţional exploatate, preocupă de aproape cele mai înalte foruri internaţionale.

a experţilor asupra baa utilizării raţionale şi a conservării resurselor liosferii,
ţinută sub auspiciile lui UNESCO la Paris Î!1 septembrie 1968 problema
„prezervării regiunilor şi ecosistemelor naturale, protecţia speciilor rare
şi primejduite (cu dispariţia)", care a făcut obiectul unui memoriu
prezentat de somităţi ale lumii ştiinţifice 1), a fost dintre cele mai
discutate.
Dacă naturaliştii din cea de-a II-a jumătate a veacului trecut, puşi
'în faţa primejdiei distrugerii vieţii vegetale şi animale, de către om,
.au găsit necesar să pună sub ocrotire unele specii de plante şi animale
ameninţate cu dispariţia şi înfiinţarea de parcuri naţionale şi rezervaţii
naturale, astăzi concepţia ocrotirii, mai bine-zis a „conservării naturii" 2 )
are proporţii cu mult mai vaste. Ea înfăţişează conservarea tuturor resurselor naturale (apă, aer, sol), în vederea unei utilizări cît mai raţionale.
dincolo de teritoriul rezervaţiilor naturale şi chiar a peisajului, spre
a păstra un decor armonios vieţii şi activităţii umane.
Contradicţiile care există încă între „ocrotirea naturii" şi economişti trebuie să dispară.
Astfel, în

zelor

Conferinţa interguvernamentală

ştiinţifice

1
) Memoriul a fost întocmit de prof. Stanley A. Cain (S.U.A.), cu colaborarea : prof. Vladimir Sokolov (U.R.S.S.), Frederick Smith (S.U.A.), Kai CurryLindahl (Suedia), Jose Candido de Malo Carvalho (Brazilia), O. Frenkel (Australia) şi P. Scott (Anglia).
2
) Potrivit acestei concepţii,
cea mai însemnată organizaţie de protecţia
naturii, întemeiată în 1947, a adoptat în adunarea generală de la Edinburg (1952)
numirea de „Union internationale de la conservation de la nature et de ses ressources" (U.I.C.N.).
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Nu se poate
îndeosebi la noi,

renunţa la valorificarea resurselor naturale, menite
să contribuie la dezvoltarea construcţiei socialiste

(agricultură

intensivă, amenajări piscicole, construcţii de hidrocentrale,
exploatarea resurselor miniere, exploatarea stufului etc.).
Toate aceste valorificări trebuie însă să aibă o bază ştiinţifică documentată, tinind seama de respectarea anumitor legi biologice.
Căci adevărata exploatare raţională a resurselor naturale nu înseamnă transformarea automată şi completă a mediilor naturale. „Conservarea mediilor naturale pe o porţiune a planetei noastre - spune
prof. Jean Dor st de la Muzeul de Istorie Naturală din Paris 3) constituie ea insăşi o folosire a terenului de aceeaşi valoare ca şi transformarea lui. Numai o înţelegere intre economişti şi biologi, poate şi
trebuie să ducă la soluţii juste şi să asigure dezvoltarea raţională a
omenirii în armonie cu legile naturii".
Echilibrul natural. Este vorba deci de o împăcare a omului cu
natura, conscr\"îndu-se în starea lor originală parte din mediile naturale_
Noţiunea de „echilibru natural'· a fost adesea rău înţeleasă. Ea îşi
păstrează pînă astăzi un caracter romantic pentru cei care nu-şi dau
seama că un mediu stabil este mai favorabil pentru omenire decît unul
fluctuabil şi că ruptura echilibrului natural duce aproape totdeauna la
dispariţia unor specii de mare însemnătate ştiinţifică şi economică şi la
schimbări ire\"ersibile ale mediului în care trăiesc aceste specii.
.,Echilibrul natural reprezintă spune R o g e r
H ei m ")
confruntarea permanentă a acţiunilor şi interacţiunilor vieţuitoarelor cu:
mediul lor".
Deşi starea de stabilitate a unui biotop este relativă şi depinde
de diferite fenomene externe (inundaţii, perioade de secetă îndelungată„
paraziţi etc.), intervenţia directă a omului este de o deosebită importanţă_
În acest sens, „caracterul natural al unei regiuni - se arată irr
memoriul UNESCO menţionat mai sus - depinde în mare parte de·
activitatea omului".
Şi în acelaşi memoriu se insistă asupra posibilităţii unei planificări ecologice, de „prezervare a regiunilor naturale şi a ecosistemelor''"
mai ales in ţările unde „există încă regiuni virgine, suprafeţe întinse
care n...,au fost încă absorbite de principalele centre de activitate umană.
şi care rămîn pe plan economic marginale sau submarginale".
Conservarea naturii în rezervaţii naturale.
Pornind de la posibilitatea acestei „planificări ecologice" să vedem
cum se prezintă situaţia conservării naturii în Delta Dunării şi complexul Razelm.
Conservarea naturii se identifică îndeosebi în ţara noastră cu înfiinţarea şi întreţinerea de parcuri naţionale şi rezervaţii naturale al
căror scop principal este conservarea florei, a faunei în biotopi caracteristici şi a peisajelor ameninţate de exploatarea umană.
3)

">
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Avant que nature meurt, 1965, p. 16-17.
Destruction et Protection de la nature 1952, p. 72.

Acest asped al conservării naturii va rămîne foarte important,.
cum am arătat, conservarea are astăzi o sferă de activitate mult
mai largă. Căci parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale rămîn principalele teritorii destinate a înlătura prime,idia dispariţiei unor specii.
rare şi a conserva specimene intacte ale biotopilor caracteristici.
Necesitatea existenţei lor este astăzi pe deplin justificată, In
cadrul existenţei noastre, atît din punct de vedere ştiinţific şi economic,.
pentru menţinerea mediului natural, cît şi clin punct de vedere etic
şi estetic.
Principalul obiectiv de care trebuie să se ţină seama în conservarea
acestui mediu este de a se delimita de la început în parcurile naţionale·
şi rezervaţiile mari, rezervaţii naturale inteqrale (zone ştiinţifice), în
cuprinsul cărora să se interzică orice exploatare, aceasta fiind admisă
în zona tampon, unde activitatea umană se poale dezvolta cu anumie
deşi

restricţii.

Excluse de la exploatare, rezervaţiile naturale integrale trebuie·
ade\'ărate laboratoare naturale pentru studiul ecologic al
structurii şi evoluţiei ansamblului comunităţilor biologice, pentru cunoaş
terea temeinică a echilibrului lor natural şi a dinamicei biotopilor.
La aceasta trebuie adăugat că este necesar, ca cencetările să fie
efectuate în terenuri naturale originale, pentru a se putea înţelege·
influenţele în continuă evoluţie ale vieţii sociale umane asupra resurselor naturale. Ele formează baza unei gospodării optime a acestor
resurse. Astfel. rezervaţiile naturale din Delta Dunării pot deveni martori necesari de comparaţie, cu suprafeţele intrate în exploatare ale
diferitelor sectoare economice, servind în acelaşi timp ca material potenţial de refacere a acelor biotopi, ce ar fi compromişi datorită unei
exploatări neraţionale a deltei.
Se ştie că în planul complex de amenajare hidrotehnică a Deltei
Dunării, elaborat de Comitetul de Stat al Apelor s-au adoptat propunerile Comisiei Monumentelor Naturii, destinîndu-se pentru păstrarea
condiţiilor naturale din Delta Dunării şi complexul Razelm o suprafaţă de 33.500 ha ca rezervaţii naturale şi aprox. 8000 ha pentru refugii
de cuibărit şi de migraţie.
H.C.M. 891 din 25 decembrie 1961, aprobînd schiţa planului de·
amenajare a Deltei Dunării şi repartizarea dreptului de folosinţă a
diferitelor sectoare au luat fiinţă rezervaţiile : Roşca - Buhaiova Hrecisca, în delta fluvială (15 400 ha), Sf. Gheorghe - Palade - Perişor în delta fluvio-marină (14 200 ha) şi Periteaşca Leahova - Portiţa, în complexul Razelm (3900 ha).
Dintre refugiile de cuibărit şi de migraţie au luat fiinţă prna m·
prezent : Insula Popina (cu statut de rezervaţie), Sărăturile de la i\1urighiol, lvlarchelu şi Istria-Sinoe.
Funcţiile de conservare · forestieră a unor biotopi specifici, cu
o vegetaţie caracteristică, specii floristice rare şi păsări răpitoare ocrotite sînt realizate în pădurile : Letea (Hăşmaşul Mare), cea mai veche
rezervaţie naturală din Dobrogea (1938) şi Caraonnan, r.u prevederi
de ocrotire în amenajamentul silvic.
să

devină
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Deficienţele

'inregistrate tn aplicarea HCM 89111961

Din nefericire însă definitivarea planului de amenajare a Deltei
ca şi regulamentul care să stabilească „raportmile dintre beneficiari în ce priveşte întreţinerea şi exploatarea incintelor complexe,
regimul şi gospodărirea apelor în incintele amenajate şi în afara acestora", care potrivit art. 6 din H.C.M. nr. 89111961 trebuia să fie prezentat spre aprobare Consiliului de Miniştri, n-a mai fost întocmit.
Abia 6 ani mai tîrziu, prin H.C.M. nr. 2346 din 19 septembrie 1967,
care priveşte unele măsuri referitoare la exploatarea stufului din Delta
Dunării, s-a prevăzut la art. 8 instituirea cu începere de la 1 octombrie
1967 a unei comisii interministeriale 5 ), avînd ca scop să coordoneze activitatea şi să armonizeze interesele tuturor sectoarelor economice din
Deltă. Comisia urma să.-.5i desfăşoare activitatea, în baza unui regulament prin care să se stabilească atribuţiile şi modul ei de funcţionare.
Se ştie că îndată după conferinţa de la Maliuc (1956), unde s-au
pus bazele valorificării resurselor naturale ale Deltei Dunării, conducerea Academici R. S. Rom<înia, a stăruit în mai multe rînduri pentru
instituirea unui organ coordonator al activităţii şi organizării diferitelor
sectoare de activitate din Delta Dunării, dar n-a fost de acord să se
încredinţeze conducerea acestui organ uneia din părţile interesate. Prin
reprezentanţii săi (Comisia l\fonumentelor Naturii şi Comisia de Hidrobiologie), Academia n-a consimţit să se instituie unui regulament întocmit ele una singură din părţile interesate (Ministerul Chimiei), la conf L'rinţa cc s-a ţinut în acest scop la Constanţa, in 1965.
Ori, pe baza H.C.M. nr. 2346 din 19 sept. 1965. s-a elaborat un
rl'gulament cc priveşte funcţionarea comisiei interministeriale, care n-a
ţint:t seamă decît de exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării
şi a desconsiderat interesele conservării naturii. deşi la art. 8 din acest
regulament se prevăd „măsuri speciale pentru protejarea rezervaţiilor
naturale şi a monumentelor naturii din Delta Dunării".
Am arătat în mai multe rinduri (Puşcariu, 1964, 1968) urmările
nesocotirii intereselor ocrotirii naturii asupra echilibrului biologic din
rezervaţiile naturale şi prejudiciile aduse avifaunei şi cadrului peisagistic al Deltei Dunării.
Fără a intra în amănunte. vom trece în revistă cîteva constatări
·care evidenţiază perturbările şi modificările înregistrate din cauza exploatării în unele cazuri neraţionale a resurselor naturale şi a distrugerii
·echilibrului natural.
Fără a ne ocupa de micşorarea producţiei stuficole în incintele
recoltate mecanizat, unde adesea papura a luat locul stufului sau de
Dunării

) Această comisie a fost formată din reprezentanţi ai conducerii Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Alimentare, Consiliului Superior al Agriculturii, Comitetului de Stat al Apelor, Ministerului Economiei Forestier~, Ministerului Transporturilor auto, navale şi aeriene, Oficiului Naţional de
"Turism, Academiei R. S. România, Comitetului Executiv al Sfatului Popular al
regiunii Dobrogea .
0
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scăderea producţiei

piscicole am înregistrat pe tărîmul conservaru naturii într-un deceniu (1956-1966) următoarele constatări defavorabile :
Dispariţia colonei de pelicani de la Uzlina, care la vizita din mai
1961 a ornitologilor englezi P. A. D. Ho 11 om, St an 1 e y C ram p şi
..J. Fer g u s so n-L e e s (1961) spuneau : „marea colonie de Pelecanus
.onocrotalus şi P. crispus de la Uzlina, constituie una din minunile ornitologice ale Europei, cu greu egalate chiar de aglomerările de Phoenicopterus ruber, care cuibăresc în delta Ron ului".
După ei (St an 1 e y C ram p şi I. J. Fer g u so n - Lee s, 1963)
-4/5 din pelicanii .ce cuibăresc în delta Dunării „se găseau în cea mai
mare colonie" şi anume la Uzlina.
Ori din cauza exploatării stuficole din apropiere şi a inundaţiilor,
în 1962 nu se mai cuibăresc la Uzlina decît cîteva perechi, iar în 1!163
nu se mai găseşte aici nid urmă de colonie.
Menţionăm apoi :
Micşorarea sensibilă a efectivului unor păsări datorită combaterii
păsărilor ihtiofage, (stîrcul cenuşiu (Ardea cinerea), cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmaeus), cormoranul mare (Phalacrocorax carbo). cît
.şi distrugerii cuiburilor, colectării ouălor de către localnici şi de muncitorii din sectoarele piscicol şi stuficol ;
- micşorarea îngrijorătoare a numărului păsărilor răpitoar<' :
codalb (Haliaetus albicilla), acvile (Aquila clanga, A. pomarina, A. heliaca), şoimi (Falconide), bufniţe şi huhurezi (Strigide), vulturul alb
(Neophron percnopterus) şi dispariţia totală a unora din ele : vulturul
sur (Gyps fulvus), vulturul negru (Aelgypius monachus);
- părăsirea treptată a unor zone de nidificare din cauza crearu
de condiţii nefavorabile traiului păsărilor (Ex. lopătarul (Platalea leucorodia) nu mai cuibăreşte în zona Pardina ;
- întîrzierea perioadei de cuibărire din cauza îndiguirilor din
lunca Dunării, care au avut drept urmare un nivel ridicat al apelor în
anii 1966 şi 1967 (Ex. Pelicanii au cuibărit în rezervaţia Roşea-Buhaiova
Hrecisca şi la începutul lunii august.
O mortalitate accentuată s-a constatat la aceleaşi păsări, din cauza
acestei întîrzieri, puii nezburători ai acestora, surprinşi de frigul iernii,
au murit. In 1959 în colonia de la Uzlina mortalitatea s-a cifrat la 600
de pui de pelicani, la Buhaiova-Hrecisca în 1960 la peste 400, iar în
iarna anului 196211963 au murit de frig, în aceeaşi rezervaţie peste
1300 de pelicani tineri (Puşca r i u, 1964).
Concomitent cu aceste perturbări ale echilibrului avifaunei din
regiunea deltei Dunării s-a micşorat şi arealul geografic al unor specii
Tare : deplasarea şi împrăştierea efectivului în alte zone, uneori foarte
depărtate. S-a observat sudul complexului Razelm, lacul Cerna, la sud
de Măcin, insula mică a Brăilei, pădurile de sălcii de lingă Cernavoda etc.
Aşa este cazul pentru : lopătar (Platalea leucorodia), egretă mare
(Egretta alba), cătăligă (Himantopus himantopus), docîntors (RecurviTostra avosetta), călifari (Tadorna tadorna şi T. ferruginea).
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Indiferenta arătată sau mijloacele tardi\·e de combatere a unorelemente de faună exotică (bizamul, cîinile enot), venite din U.R.S.S., au:
dat posibilitate de dez\·oltare acestor animale în dauna pisciculturii
(bizamul) sau a a\·ifaunei (ciinele enot).
Lipsa de eficienţă a comisiei interministeriale, creată în 19G7 a.
determinat o intensificare a acţiunilor de exploatare neraţională în unele
sectoare economice, în dauna consen·ării patrimoniului natural.
Tablourile anexate care indică principalele încălcări săvîrşite de·
aceste sectoare, în anii 1967-1970, sint fără îndoială edificatoare.
INCALCARI SA VIRŞITE IN DELTA DUN ARII DE DIFERITELE
SECTOARE DE EXPLOATARE ECONOMICA IN DAUNA
CONSERVARII NATURII lN 1967-1968

Sectorul stuf icol
1. Arderea stufului după data aprobată oficial (15 martie) ; ac:eastă·.

ardere a continuat în primăvara Hl68 pînă la jumătatea lunii mai şi
s-au observat focuri în deltă, chiar în a treia Jecadă a lunii august a.c.
2. Exploatarea stufului cu agregate plutitoare în luna aprilie a
distrus ouăle unor păsări care cui bărei;;c la suprafaţa apei.
3. Neridicarea la timp a depozitelor de stuf a compromis nidificarea Anatidelor (unele specii au cuibărit în stivele de stuf).
4. Exploatarea neraţională a stufului în perimetrele din zona tampon a rezen·aţiei Perişor-Zătoane a compromis cuibărirea lebedei. inregistrîndu-se şi pierderea unui efectiv de 200 ex., care fără adăpost,.
au căzut victime ale îngheţului.
5. Coloana a 2-a de exploatare a TA VS-Tulcea a recoltat manual
şi mecanizat stuf, la limita de sud a rezervaţiei Roşca-Buhaiova, fără
a avea aprobarea necesară.

Sectorul piscicol
1. Combaterea păsărilor pretinse ihtiofage prin împuşcare, colectare de O'Jă, folosindu-se şi mijloace barba:-e (distrugere de cuiburi,.
tăierea picioare lor).

2. Denaturarea biotopului unor păsări rare, cum sînt ciocintorsul
( Recurvirostra avosetta) şi cătăliga ( Himantopus himantopus) prin lucră-
rile de amenajare piscicolă (sectorul Calica).
3. Exploata!·ea neraţională a broa~telor comestibile.
4. Echipe ale Intreprinderii p'.scicole Tulcea Secţia Jurilofca au.
recoltat stuf (probabil în baza contractului încheiat între I.E.V.S. ŞL·
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M.I.A.) din rezervaţia Periteasca-Leahova (intre litoral şi Leahova Mare).
Cele 7.000 de maldăre de stuf se găseau la sfirşitul lunii noiembrie 1967.
5. Inspectoratul piscicol Tulcea, prin agenţii săi de la Mahmudia,
~ intrat în refugiul de la Marchelu (1967) unde se afla una din cele
mai mari şi caracteristice colonii mixte din Delta Dunării, ornorind
pui de stirci etc.
6. Pescari aparţinînd unităţilor piscicole Jurilofra au poposit în
insula Popina şi au distrus o parte din puieţii de plop de salcie, confecţionîndu-şi unelte de pescuit.

Sectorul silvic

şi

al economiei vinatului

1. Folosirea stricninei pentru combaterea vînatului dăunător cu
_păr, căreia i-au căzut victime, îndeosebi păsări răpitoare rare, cum este
-codalbul (Haliaetus albicilla).
2. Organele locale aparţinînd ocolului silvic Tulcea au perturbat
colonia de pelicani creţi (Pelecanus crispus) de la Grindul Cîinelui,
intrînd cu tractorul în colonie şi colectînd pui de pelicani, fărC1 a avea
acordul Comisiei Monumentelor Naturii.
3. S-a încheiat o convenţie între Ocolul silvic Tulcea şi Intr. agri·c-olă de stat din Chilia, atribuindu-se o fişie de aproximativ 50 m, pc
5 km, din perimetrul rezervaţiei Roşca-Buhaiova, pentru culturi de
porumb şi pepeni, în schimbul îngrijirii plantaţiei de anin. Plantaţia
·este nereuşită, majoritatea aninilor se usucă (constatare făcută în luna
-august 1968).

Sectorul agricol
In 1967 :
1. Intr. agric'olă de stat ,,Delta Dunării" Tulcea. a recoltat stuf
·furajer din rezervaţia Perişor-Zătoane.
2. Intr. agricolă de stat din Sf. Gheorghe, continuă a-şi paşte vitele
·în rezervaţia Perişor-Zătoane.
In 1968 :
3. S-a intrat cu oile în insula Sahalin de către Intr. agricolă de
stat din Sf. Gheorghe şi s-au colectat 0~1ăle păsărilor (în luna iulie 1968
·existau grămezi de ouă colectate în această insulă).
4. În rezervaţia Perişor-Zătoane, ca şi în sărăturile de la Beibugeac-Plopu, cuibăritul păsărilor rare (Recurvirostra avosetta şi Himan-topus himantopus) a fost deranjat prin păşunat şi colectarea ouălor.
5. S-a constatat prezenţa, în partea de nord a rezervaţiei Roşca
Buhaiova-Hrecisca, a mai multor turme, cu un efectiv de peste 1000 oi,
.aparţinînd Intr. agri '2ole de stat din Chilia V eche (august 1968).

Alte sectoare (locuitorii diferitelor comune)
1. Exploatarea stufului în refugiul de sărături de la Murighiol,
(Himantopus himantopus), specie
şi pusă sub ocrotire.

<eornpromiţîndu-se cuibărirea cătăligei
:rară
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2. Păşunatul dezordonat, în tot cuprinsul Deltei.
3. Colectarea ouălor de către localnici şi mai ales. de către copii_
4. Braconajul, practicat în complexul Razelm
5. S-a recoltat stuf de către pescari în mai multe puncte situate
în rezervaţii, la marginea comunelor : C. A. Rosetti. Chilia Veche,
Sf. Gheorghe, Jurilofca.
6. Menţionăm, de asemenea. citeva constatări îngrijorătoare, a căror
cauză nu este încă cunoscută, sau unde nu s-au putut identifica cei
vinovaţi. Exemplu :
a) In cursul lunii iulie 1968 s-a observat de către ornitologii care
au cercetat Delta Dunării o populaţie de pescăruşi şi bătăuşi (Philomachus
pugnax) care în regiunea lacului Murighiol prezentau fenomene de
paralizia picioarelor.
b) O altă constatare a acestor ornitologi este găsirea unor păsări ce
au fost inelate, cu picioarele rupte, după ce li s-a scos inelul.
ÎNCĂLCĂRI

CONSTATATE IN PERIMETRUL REZERVAŢIILOR
NATURALE DIN DELTA DUNĂRII ÎN ANII 1969-1970

Sectorul stuficol (l.E.V.S.)
1. Recoltarea de stuf fără autorizaţia Comisiei Monumentelor Naturii în toate cele 3 rezervaţii, deşi din partea Comisiei a existat în
fiecare an înţelegerea necesară admiţîndu-se în cadrul minutelor încheiate, exploatarea cu anumite clauze restrictive, a unor perimetre cu
stuf din zona tampon a rezervaţiilor.
2. Prelungirea campaniei de exploatare a stufului după data de15 martie, ceea ce aduce grave prejudicii cuibăritului păsărilor, oaspeţi
ele primăvară. La nord de ghiolurile Merhei şi Roşca, exploatarea
era in curs la 9 aprilie 1970.
3. Evacuarea cu întîrziere a depozitelor de stuf, îndeosebi în timpul
epocii de cuibărit a păsărilor. Se ştie că în anii cu inundaţii mari, păsă
rile folosesc ca loc de cuibărire şi glugile de stuf.
4. In campania de exploatare a stufului din 1969/1970 coloaneleI.E.V.S. au recoltat mecanizat şi fără autorizaţie stuf în rezervaţia.
Peri teaşca-Leahova-Porti ţa.

Sectorul piscicol
1.
2.
tie-15
3.

Recoltarea de stuf din rezervaţia Periteaşca-Leahova-Portiţa_
Pescuit în ghiolurile din rezervaţiile naturale în perioada 1 mariunie.
S-a continuat împuşcarea păsărUor pretinse ichtiofage.

Sectorul zootehnic
1. Recoltarea de stuf furajer din rezervaţia Sfîntul GheorghePalade-Perişor
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de

către

I.AS. Delta

Dunării.

2. Introducerea la păşunat a vitelor (îndeosebi cornute) proprietate
a I.AS. Delta Dunării secţia Sf. Gheorghe, în rezervaţia PerhorPalade-Sf. Gheorghe şi în rezervaţia Periteaşca-Leahova-Portiţa.
3. Introducerea la păşunat a vitelor proprietate a C.A.P. Sabangia.
Sarichioi şi Valea Nucarilor în rezervaţia Periteaşca-Leahova-Porti\a.

Alte sectoare

ln urma furtunilor
Sahalin a fost fragmentată
Cu toate restrkţiile
şi a celui de mijloc (2 şi
conduşi de către localnici.
De asemenea ocolul

din primăvara şi vara anului 1969 insula
în şase porţiuni.
în porţiunile situate în faţa braţului turcesc
3), insula continuă să fie invadată de turi~ti,.
silvic a eliberat

autorizaţii

de vînat pentru

raţe şi gîşte turiştilor vînători care poposesc în zona Sf. Gheorghe.

De altfel întreaga rezervaţie Sf. Gheorghe-Palade-Perişor este conca fond de vînătoare, ceea ce este în contravenţie flagrantă
cu regimul unei rezervaţii naturale.

siderată

CONTRIBU'fII LA VALORIFICAREA RAŢIONALA
A RESURSELOR DELTEI PE PLAN CINEGETIC ~I DE TURISM
Prin dispariţia antagonismului ce a existat între planificarea ec:o-nom1ca şi conservarea naturii s-a ajuns în multe ţări la o folosi re
justă a resurselor naturale fără a se perverti echilibrul biologic al
naturii.
Eminentul naturalist Rene Dubo s, profesor la universitatea
Rockfeller din New York, arată că este greu să se menţină acest echilibru din cauZJa orientării actuale a civilizaţiei moderne în care omul
nu-şi îngăduie o limită a puterii lui de stăpînire.
Dar, el remarcă cu drept cuvînt, că natura poate fi stăpînitU, f{\ril
a fi distrusă. „Natura civilizată spune R. Dubo s (1968) -- nu
trebuie considerată nici ca un obiect de păstrat intact, nici ca un obiect
de dominat şi de exploatat, ci mai curînd ca o grădină de valorificat, în
funcţie de virtualităţile sale proprii, ca fiinţa umană să se dezvolte·
după geniul său. Idealul ar fi ca omul şi natura să se unească într-o
funcţie de ordin creator şi nu represiv".
Pornind de la aceste consideraţii reiese evident însemnătatea economică a resurselor naturale auxiliare, cum sînt : cinegetica şi turismul.
Cinegetica. Numeroase exemple pot fi date în ce priveşte exploatarea raţională a vînatului, fie prin micşorarea exploatării lor (cazul
vinării balenelor şi a focelor), fie prin luarea de măsuri eficiente pentruo mai bună gospodărire şi chiar de înmulţire a faunei sălbatice.
S-a dovedit că marile mamifere ale continentului african pot fi
exploatate raţional, putînd înlocui cu succes producţia de proteine animale a vitelor domestice.
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Astfel după J ea n D o r st (1969) „biomasa (greutatea globală
a animalelor de un anumit tip) Ongulatelor sălbatice, pe unitate de suprafaţă, poate să ajungă pină 1a 400 tone pe km 2 în savanele cu graminee
din Congo şi Uganda, în timp ce aceleaşi savane nu supJrtă mai mult
de 5.5 tone de vite d0mestice pe km 2 ". Şi în acelaşi timp animalele săl
batice nu degradează covorul vegetal.
Dar, tot sovieticii ne dau unele din exemplele cele mai grăitoare
de rolul economic important al ocrotirii unor specii.
De unde, în 1919 antilopa Saiga era pe cale de dispariţie, prin
.ocrotirea ei în stepele :·e se întind din Ucraina pînă în Asia centrală,
acum a ajuns la un efectiv atît de impor,tant (2 milioane) încît se pot
•exploata pînă la 500.000 exemplare anual (D a vi d S te ph e n şi
James Locke (1969).
La fel ocrotirea otariilor din insulele Pribiloff, ameninţate cu dispariţia în 1911, permite 0 exploatare de GO OOO exemplare piei, anual.
O politică chibzuită de conservare a naturii şi de valorificare ra'tională a resurselor cinegetice ar putea avea în vedere atît destinarea
unor părţi din zonele tampon ale rezervaţiilor pentru înmulţirea mistreţilor, dt mai ales sporirea efectivului Anseridelor şi Anatidelor, prin
măsuri eficiente privitoare la asigurarea nidificării lor.
Găsim însă cu totul greşită introducerea de elemente exotice, fără
·O prealabilă cercetare ştiiniifică.
Turismul. Rolul important pe care-l are recreaţia în aer liber şi
turismul atît pentru sănătatea publică cît şi ca fa:'tor educativ şi ~co
nomic este astăzi de ne::-ontestat.
Turismul a devenit. in ultimul sfert de veac. una din manifestările
cele mai însemnate ale vieţii sociale. iar ..industria turistică" este considerată ca cea mai ,-astă industrie a vremii noastre, dacă o apreciem
după valoarea bănească pc ('3re o consumă anual.
Frumuseţea naturii. flora şi mai ales fauna. au pretutindeni un
rol de seamă, spre a atrage atentia turiştilor. iar parcurile naţionale
ca şi rezen·aţiilc naturale contribuie pe planul conservării naturii, atît
la recrearea oamenilor muncii, cit şi la mărirea venitului naţional.
Asemenea posibilit~1ţi există desigur în multe ţări, dar au caractere diferite şi trcbuil' clcZ\oltate după specificul propriu.
Turismul poate clen~ni desigur unul dintre factorii cei mai importanţi pentru conscn·area naturii şi a resurselor saţe, dar nu-şi va da
roadele aşteptate <lecit dacă natura este bine gospodărită şi se exclude
-exploatarea neraţională.
Randamentul economic pe care-l poate aduce turismul în această
regiune unică în Europa, nu poate fi tăgăduit.
Ne gîndim la folosirea zonelor tampon ale rezervaţiilor şi la pei.-sajul caracteristic, de la aleele de sălcii bătrîne unice în lume - după
spusa unui cunoscut om de ştiinţă şi explorator suedezul K a i
Curry - Linda h 1 (1964) pînă la vizitarea exuberantei vegetaţii s·_1btropicale din pădurea Letea şi prezentarea unei avifaune bogate şi variate cu specii rare şi asociată cu fenomenul ei de migraţie.
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Toate acestea pot aduce printr-o temeinică orgamzare turistică un
aport considerabil în valorificarea viitoare a potenţialului natural al
Deltei Dunării, cu investiţii recuperabile, mult inferioare celor afectate
pînă acum unor sectoare economice considerate direct productive.
De adăugat că organizarea acestui turism de către Oficiul Naţional
de Turism în Delta Dunării şi complexul Razelm - formaţie naturală
dependentă de deltă va înlătura turismul dezorganizat care deja se
manifestă în anumite zone (Crişan, Mila 2:1, Sulina, Chilia veche, Sf.
Gheorghe etc.) prin instalaţii de campinguri, cazare directă prin kgă
turile ce se stabilesc între turişti din ţară şi chiar din străinătate cu
populaţia localnică, procurare de peşte prin procedee ilicite etc.
CERCETARE

ŞTIINŢIFICA

Este în deobşte cunoscut, că din analiza tematicii şi introducerii în
producţie a cercetărilor ce s-au făcut în staţiunile de cercetare din Delta
Dunării (Tulcea, Maliuc, Sulina) a reieşit că profilul biologic al acestor
staţiuni

va trebui modificat, ca eficienţa cercetărilor să devie reală.
S-au scos în evidenţă : caracterul parţial, fragmentar al datelor
stabilite, neconcordanţa indicaţiilor date, dispersarea tematicii. lipsa
unor colaborări efective cu instituţiile de specialitate, insuficienţa bazei
materiale şi a numărului de cadre de cercetare.
Din aceste cauze, credem că întreaga tematică va trebui reconsiderată, temele cu rezultate neconcludente să fie scoase din plan sau
acolo unde baza de cercetare lipseşte, din cauze materiale, să se prevadă
în buget cadrele de cercetare necesare.
Soluţia ideală pentru a se putea desfăşura o acti vitale ştiinţifică
pc plan multilateral, interesînd toate sectoarele de activitate ştiinţifică,
va fi desigur crearea unui institut de cercetare la Tulcea, înzestrat cu
o largă bază materială şi un număr suficient de cercetători, care va lua
desigur fiinţă odată cu înfiinţarea acelui organ central de coordonare
a valorificării raţionale a resurselor naturale ale deltei preconizat de
către Academia R. S. România.
Realizarea acestui institut, va determina o mai amplă documentare ştiinţifică şi o colaborare mai largă cu institutele ministereloe şi
cu laboratorele Facultăţilor de biologie.
Ţinem să atragem atenţia asupra a două ohiective de cercetan'
ştiinţifică, care vor trebui să intre în planul ele perspectivă al acestui
institut.
a) Studiul biotopilor şi al biocenozelor existente în Delta Ducomplexul lagunar Razelm, în cadrul actualelor rezervaţii
integrale, considerate, aşa cum am arătat, ca laboratoare naturale.
nării şi

Ocupîndu-se de complexitatea ecosistemelor acvatice ale deLtei şi
luncii Dunării biologul N. B o t n a r i u c (1968) arată că „dacă liniile
*) Nota se află la pag. 31
33 -

c. 1096
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mari ale acestor procese par să fie lămurite, multe probleme legate de
structura, funcţionarea, randamentul şi evoluţia acestor ecosisteme sînt
încă puţin cercetate sau cu totul necunoscute, deşi prezintă o considerabilă importanţă ştiinţifică şi cu perspective de aplicabilitate practică
nu mai puţin interesante".
b) Intensificarea cercetărilor asupra avifaunci din
giune ele către ornitologii rom[mi.

această

i·e-

In at'est scop trebuie create condiţii de cercetare în Delta Dunării
complexul Razelm,, atit prin lărgirea bazei materiale şi a cadrelor
de cercetare, în planul de perspectivă al noului institut şi al Academiei
R. S. România, cît şi prin ajutorul imediat ce trebuie pus la dispoziţie,
pentru instalarea unor turnuri de observaţie şi a unor cabane, în locurile cele mai prielnice pentru studiul complex al avifaunei (cercetări
asupra : coloniilor de păsări, căilor de migraţie, păsărilor ihtiofage, efectivului păsărilor răpitoare etc.).
Stăruinţa noastră pentru realizarea acestui deziderat este împărtăşită şi de oameni de ştiinţă străini al căror număr creşte an ue
an, atraşi de studiul avifaunei Deltei.
Mulţi dintre aceştia H o 11 o m (Anglia), Cramp Stanley, F e e r gusson
Lee s
(Anglia) ;
P 1e t i c k a
(R.
S.
Cehoslovacu),
J. St ei n bac he r (R. F. a Germaniei), J. Ph i 1 ip p o na, (echipa
anglo-belgo-olandeză).
F r a n c i s R o u x, H. H a f n e r, V i e i 11 a r d
(Franţa) :;;.a. au publicat sau au în curs de publicare rezultatul cercetărilor lor în diferite reviste străine.
In acelaşi timp trebuie să constat[1111 că cercetările !ji studiile sistematice şi ecologice ale ornitologilor noştri în Delta Dunării, n-au epuizat problemele stringente.
Tinînd seama de rolul din ce în ce mai însemnat pe care-l au organizaţiile internaţionale (O.N.U., UNESCO, FAO, UICN, WWF (World
Wildlife Fund), în promovarea unor activităţi legate de conservarea
naturii şi care chiar au finanţat diferite proiecte de conservare a naturii, cit şi bunele relaţii ale ţării noastre pe plan internaţional, găsim
necesar un contact mai strîns pe linia conservării naturii cu aceste orgaşi

nizaţii.

Menţionăm,

de altfel, că însăşi tematica „Programului biologic
prevede şi conservarea naturii, iar Institutul de biologie
„Traian Săvulescu", Muzeul de istorie naturală „Gr. Antipa" şi alte
instituţii ele cercetare ştiinţifică urmează să-şi aducă contribuţia, în r.adrul programului naţional P.B.I., la studiul cîtorva teme privind biologia Deltei Dunării.
In ce priveşte primejdia introducerii de elemente exotice în fauna
Deltei Dunării, fie că e vorba de mamifere (bizam, ciinele enot), fie că
e vorba de peştii vegetarieni, aduşi din China ne menţinem op1ma comunicată, atit în confer~r.ţa de la Maliuc (aprilie 1967) cit şi în şedinţa
CNCS din noiembrie 1967.
internaţional"
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Publicaţia U.l.C.N. „Towards a new Relationship of Man and
Nature in Temperate Lands" (Morges 1967, partea III, Changes due to
introduced species), ne întăreşte în această opinie.
La cap. 2 al acestei lucrări: Efectele ecologice ale introducerii de
specii animale, se arată, între altele, consecinţele nefaste pe care le-a
avut în fauna australiană introducerea cîtorva specii de peşti europeni.
îndeosebi a carasului (Carassius auratus) şi crapului Cyprinus carpio).
O lege specială a statului Victoria prevede chiar exterminarea totală a crapului european considerat df1unător („noxious", pag. 201).
Aceeaşi catastrofă s-a întîmplat în lacurile din Statele Unite ale
Americii, în apele Braziliei (Rio Iguazu) sau ale Africii de sud unde
crapul european s-a înmulţit peste măsură distrugînd vegetaţia ac\·atică, turburînd apa şi f ăcînd imposibilă vegetaţia şi împiedidncl existenţa peştilor autohtoni.
Este în deajuns de cunoscută primejdia pc care o rcprczint[1 cxistenţ.a bizamului (Ondatra zibethica) pentru crescătoriile piscicole îndiguite.
La aceasta se adaugă acea a cîinelui enot (Nyctereutes procyonodes) pentru avifaună, colonizator recent al deltei.
Ce~etările zoologului
Ban ni k o v
au stabilit că acest mamifer introdus în partea apuseană a U.R.S.S. din Asia şi-a schimbat
hrana sa din patria de origină (peşti, crustacei), devenind prădător de
rozătoare, ouă, păsări acvatice şi chiar domestice.
Credem deci, că introducerea oricărui element exotic în flora şi
fauna autohtonă să se facă cu toată precauţia necesară şi numai după
o cercetare ştiinţifică aprofundată în rezultate concludente. luîndu-se
totodată măsuri pentru eliminarea invadatorilor existenţi.

ORGANIZAREA CONSERVĂRII NATURII

IN DELTA

DUNĂRII

Am arătat mai înainte încălcările săvîrşite în rezervaţiile nat11rall'
prejudiciile aduse avifaunei şi cadrului peisagistic al Deltei Dunării
în anii 1967-1970. Ele dovedesc cu prisosinţă necesitatea organului
coordonator pentru valorificarea raţională şi a conservării rest1rsclo1·
şi frumuseţilor deltei.
Acestui organ i-ar reveni şi sarcina elaborării planului de exploatare raţională a resurselor naturale ale deltei de cercetare stiinţifică, cît şi de a întocmi regulamentul de organizare şi funcţi~nare
în toate sectoarele de folosinţă.
Acest regulament va trebui să prevadă în cc priveşte conservarea
naturii şi acţiunile de colaborare cu sectoarele cinegetic şi turistic.
următoarele :
1. Delimitarea precisă a rezervaţiilor şi refugiilor c 1 ~ cuibărit şi
de migrnţie existente.
înfiinţarea de noi refugii ţinînd seamă de evoluţia dinamicii avifaunei, în urma perturbărilor aduse de exploatările din ultimul deceniu.
~i
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Se vor prefera locurile cu biotopi caracteristici neinfluenţaţi încă
de exploatare şi acele în care se mai păstrează liniştea necesară avifaunei (Grindul Lupilor, regiunea !:icurilor Sinoe şi Goloviţa, grindul
Chituc).
2. Intangibilitatea perimetrului rezervaţiilor naturale. Potrivit prevederilor din schiţa de amenajare completă a Deltei Dunării, aprobată
prin HCM nr. 891/1961 şi potrivit prevederilor din noua HCM trebuie
înlăturaţi toţi factorii ce primejduiesc buna conservare a diferiţilor biotopi specifici, a florei şi faunei respective (a se consulta „Incălcările
să\'îrşite în Delta Dunării de diferitele sectoare de exploatare economică din 1967-1970").
:L Stabilirea precisă a clreptului de servitute pentru unele sectoare
de exploatare (stuficol. piscicol) în zona 2-a de protecţie a rezervaţiilor
(zona tampon), cu respectarea integrală a clauzelor menţionate în con\'enţiile de colaborare.
4. Crearea unei rezervaţii cinegetice, în continuarea actualei zone
tampon a rezervaţiei naturale Perişor-Zătoane (zona Crasnicol-Zătoanc).
:>. Organizarea administratiei şi pazei rezervaţiilor naturale şi a
rl!fu9iilor, prevederea unui corp de paznici şi de ghizi bine instruiţi, cu
concursul tuturor instituţiilor direct interesate în problemele de conservare a naturii (Academia R. S. România, Ministerul Agriculturii şi
Silviculturii, Oficiul Naţional de Turism, Asociaţia vînătorilor şi pescaI'ilor sportivi etc.).
6. Orgm1izarea turistică a deltei urmează să aibă în vedere în deo"L·bi următoarele obiective :
--- construirea citorva cabane turistice în locuri caracteristice şi
accesibile mijloacelor de transport ; în ck•osebi de-a lungul braţului
Sf. G heorghc ;
-- - asigurarea cazaru la localnici, prin depistarea celor mai bune
locuinţe şi organizarea de camping-uri pentru turişti şi pescari sportivi
pe litoral (Sf. Gheorghe) ;
- modernizarea şoselelor de acces în regiunea Murighiol-Duna\·ăţ
7i complexul Razelm ;
- stabilirea unor itinerarii turistice în regiunile încă puţin cunoscute ale deltei şi de un pitoresc desăvîrşit (Uzlina, pădurea Caraurman, Roşu-Roşulet.. pădurea Letea. braţul Sf. Gheorghe etc.) ;
- construirea de ambarcaţiuni rapide de dimensiuni mici şi de vapoare de turism confortabile şi bine deservite :
- publicarea de prospecte, ghiduri, albume. care să înfăţişează
frumuseţile deltei şi să prezinte o informaţie precisă asupra caracterului specific al acestei regiuni ;
- posibilitatea vizitării unor porţiuni din rezervaţii pentru observarea unor păsări rare şi a migraţiei păsărilor în timpul toamnei,
prin instalarea a 2 turnuri de observaţie în rezervaţia Roşca-Buhaiova
şi Periteaşca-Leahova-Portiţa.

înfăptuirea propunerilor menţionate mai sus este în primul rînd

condiţionată de respectarea dreptului de folosinţă al diferitelor sec-
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toare ş1 m ce priveşte conservarea naturii de menţinerea echilibrului
biologic natural în suprafeţele încă nccompromisc, sau în care acest
echilibru se poate reface într-un viitor apropiat.
ACTIVITATEA SOCIAL-CULTUHALA
Pentru a contribui la înlăturarea diferitelor incălc[1ri la care se
în dauna conservării naturii şi crearea climatului favorabil care promovează această conservare este necesar sfi se
pornească o intensă activitate social-culturală în această direcţie.
Munca de lămurire şi propagandă va trebui să se desfăşoare în
toate instituţiile şi întreprinderile ce se află în Delta Dunării, sub auspiciile : Ministerului învăţămîntului, Comitetului de stat pentru cult mă
şi artă. Ministerul Agriculturii şi Silviculturii, Consiliilor populare judeţene, Oficiului Naţional ele Turism. Consiliului Naţional al Pionierilor,
Uniunii Tineretului Comunist, Asociaţiei generale a \"În[1torilor .-;;i pe-;carilor sportivi şi să se adreseze tineretului şi tuturor categoriilor de
oameni ai muncii de la pionieri şi pînă la ultimul pescar clin dl'lt[1.
Ţinerea de conferinţe, de instructaje periodice cu paznicii de clifl~
rite categorii, prezentarea de filme documentare, folosirea radioclif11ziunii şi televiziunii, publicarea ele broşuri ele popularizare. vizitarea
Muzeului Deltei Dunării din Tulcea, organizarea de expoziţii şi excursii
pentru pionieri şi tinerQtul şcolar etc., vor aduce fără îndoială contribuţia aşteptată la crearea atmosferei de dragoste şi înţelegere peni ru
cruţarea frumuseţilor şi bogăţiilor deltei pentru conservarea, exploatarea raţională şi sporirea acestora.
dedă populaţia localnică

DELTA DUNAHII, PATHIMONIU INTEHNATIONi\L
Atenţia deosebită manifestată de diferiţi oameni de ştiinţă străini
problemelor conservării naturii în delta Dunării şi complexul Hazclm.
în deosebi în ce priveşte situaţia avifaunei arată în deajuns că accasUi
regiune prezintă şi o importanţă internaţională G).
Anchetele făcute de cercetătorii H. Ho e k str a si H. Ha f n c r
(1970), în iarna anului 1968/1969) continuate de ornitologii echipei anglobelgo-olandeze sub conducerea lui J. Philip p o na şi de ornitologii
noştri (V i c to r
C i o c h i a,
M a t e i Tă 1 p e an u
asupra efectivului gîştei şi gît roşu Branta rufficolis) în iarna anului 1069/1070
măresc interesul oamenilor de ştiinţă pentru avifauna deltei şi încurajează cercetările începute pe plan internaţional.
în acelaş timp, mărturiile acestora indică pe lîngă calea ce trebuie urmată în aceste cercetări şi în valorificarea resurselor naturale
.
G) A se consulta în această privinţă articolul unuia dintre aceştia, Kai CurryLmdahl, care a vizitat în două rînduri delta Dunării (1963, 1969), apărut în revista „Ocrotirea Naturii" (t. 14 nr. 1, p. 5-19. 1970).
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ale deltei, şi primejdiile la care este expusă o valorificare neraţională,
în contrazicere cu principiile conservării naturii.
Iată de pildă, cum se exprimă asupra acestor probleme botanistul
ceh dr. Z de ne k V u 1 teri n de la Institutul de ocrotirea naturii al
R. S. Cehoslovacă din Praga :
„Delta Dunării ~i natura sa m-au entuziasmat puternic ; consider
acest peisaj ca un fenomen natural specific, de importanţă mondială.
Trebuie si'1 admitem de la început că o deltă reprezintă o mare particularitate geografică şi geomorfologică naturală. Aici se găsesc condiţiile
de viaţ[1 specială pentru dezvoltarea asociaţiilor vegetale şi animale.
Din punct de vedere al stadiilor de dezvoltare, Delta Dunării este un
peisaj unic care n-are asemănare nicăieri în altă parte la această latitudine a zonei temperate.
De aceea este necesar ca teritoriul deltei Dunării să fie considerat
în întregime ca un unicat indivizibil din punct de vedere geobiocenologic ; ca acest teritoriu să fie ocrotit, fără ca folosirea sa să deranjeze
echilibrul biologic al asociaţiilor izolate şi al geobioccnozei integrale.
Din aceste motive, cred că în \'alorificarea întregului teritoriu al deltei
Dunării trebuie să fie luate în considerare, în primul rînd punctele de
vedere ale ocrotirii naturii şi ocrotirii peisajului.
Plecînd de la aceste puncte de vedere „care trebuie să aibi'1 toldeatma prioritate asupra ac:;pectelor pur economice şi utilitare, este
necesar să se aleagă forma adecuată de ocrotire şi modul de utilizare
soriali"i a părţilor izolate din Delta Dunării".
Ocupindu-se ele valoarea internaţională a patrimoniului deltei Dunării. cunoscutul ornitolog Dr. J. St ei n bac he r de la Institutul de
cercetC:-1ri al Muzeului Senckenberg din Frankfurt
am Main spune :
„Comisia română pentru ocrotirea naturii care a realizat ani de-a rindul,
cu mijloace restrinse succese impresionante, nu poate să se lipsească în
cursul timpului de un ajutor internaţional eficace. Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii a dovedit în cadrul colaborării cu U.I.C.N.
şi W. W. F. (World Wildlife Fund) că poate colabora activ şi eficace.
Trebuie să fie limpede pentru orice om cu raţiune că Delta Dunării nu
este numai un patrimoniu naţional ci şi un preţios patrimoniu european. un bun cultural de neînlocuit pentru omenirea întreagă„.
Interesante. sînt de asemenea concluziile raportului întocmit de
dr. R o b e r t 1\1. Li n n şi Ha r r y A. G o o d w i n, cercetători
ştiinţifici ai se1·viciului „Fish and Wildlife" din departamentul de interne
al S.U.A.. după Yizita făC"ută în ţara noastră, între 24 septembrie şi
11 octombrie 1968, în cc priveşte rolul rezervaţiilor naturale din Delta
Dunării şi utilizarea turistică a acestei regiuni.
„In Delta Dunării - spun cei doi cercetători - administrarea cu
succes a unei serii de resurse valoroase depinde de înţelegerea adecvată
a ecologiei speciilor şi asociaţiilor care trăiesc acolo. Va mai fi nevoie
de rezervaţii inviolabile pînă ce se vor îmbogăţi informaţiile despre factorii mediului. După cît pare, sînt necesare mai multe cercetări îndelungate pe termene pentru a furniza o bază ştiinţifică mai bună, atît
pentru administrarea economică cît şi pentru ocrotire. Datele sînt în518
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totdeauna necesare pentru a călăuzi dezvoltarea noilor tehnici de exploatare. HezerYaţiile din deltă sînt „laboratoare în aer liber'', în adevăratul înţeles al cuvîntului, în care procesul de investigaţie ecologică
ar putea furniza o bază pentru experimentarea, dezvoltarea şi folosirea
unor tehnid noi ele exploatare în zonele învecinate folosite economic.
Aceste rezerYaţii conţin adevărate depozite de formaţii asupra
numărului şi obiceiurilor păsărilor călătoare din Europa şi această comoară trebuie dezgropată. Laboratoare cu echipament modern de cercetare, mijloace de transport, personal calificat permanent vor permite
realizarea de progrese în cercetarea ştiinţifică şi vor deschide calea spre
rezultate economice mai îndepărtate.
Deoarece aceste zone au o deosebită importanţă pentru păsările
călătoare comune multor ţări din Europa, este firesc ca mai multe ţări
să fie interesate în ocrotirea lor şi în descifrarea tainelor biologiei lor.
C.M.N. este membră a lU.C.N. şi a I.C.B.P. Trebuie făcute toate
eforturile prin aceste organizaţii. pentru a se obţine sprijin şi cooperare
internaţională pentru studiul ştiinţific pc termen scurt şi lung al păsă
rilor migratoare din regiunea Deltei Dunării.
Am subliniat eforturile considerabile depuse pentru a dezvolta
Tulcea în scopuri turistice. Este doar o chestiune ele timp ca ele-a
lungul braţului Sf. Gheorghe, să se dezvolte o industrie turistică, aducîncl tot mai mutii vizitatori în zona sudică a Deltei. Este necesar să
se pună la punct metode de „folosire turistică", care să permită vizicarca instructivă şi totodată ocrotirea resurselor naturale. Desigur resursele istorice, ştiinţifice, peisajistice ale părţii de sud a Deltei sînt
mari ~i pot avea un rol important în dezvoltarea economiei turismului. .. "

BIBLIOGRAFIE
1960 Bot na r i u c N. Protecţia apelor din lunca Dunării şi potenţialul lor
productiv. „Ocrotirea Naturii·', t. 12, nr. 1, p. 9-19, 7 fig.
1963 C ram p S ta n le y şi Fer g u s so n - L e e s I. J. - The birds of the Danu be delta and their conservation „British Birds",. Londra, vol. 56, p. 334-339.
196-:l Curry - Li 11 da h l K ai Europa a natural history.
Chanticleer Press
Editio11, Random House - New York.
1969 Dor st J ea 11 La bete cette mecon nue, „Le Courrier" UNESCO, Paris,
janvier 1969, p. 17-23, 7 fig.
1969 Du b os R e ne La Biosphere. Entre l'homme et la nature un equilibre
delicat. „Le Courrier", UNESCO, Paris ja11vier 1969, p. 7-8, 9 fiii!:.
1969 Ha f ne r H., Johnson, A. R. - Recent winter wild fowl census work in
Rumania. The delta of the Danube and its surroundings. The IWRB
Bulletin, Slimbridge, p. 50-53.
1968 P u ş cari u V a l. De1· Schutz der Vogelfauna im Donaudelta und das
Vberschwemmungsgebiet der Donau. Limnologische Bericht der X Jubilăumstagu11g Donauforschung Bulgarien 10-20 Oktober 1966, Sofia, p. 455-459.
1964 Puşca r i u V al. - Observaţii asupra unor păsări rare din delta şi lunca
Dunăi"ii. „Ocrotirea Naturii", t. 8, nr. 2, p. 201-217, 8 fig.

520

1968 p u ş cari u V a 1. - Observations SUI' la repartition et l'ecologie de Haliaeftus albicilla dans le Delta du Danube. „Travaux du Museum d'Histoire
Naturell „Gr. Antipa" vol. VIII, „Le centennaire Grigon~ Antipa, 1867-1967,
Bucarest, p. 959-567, 4 fig.
1969 S te ph e n David et Loc k ie J am e s L'equilibrc dans la
nature,
Flammarion, Paris.
•
1960 Vin ok u ro v A. A. - Influenţa activităţii economice a omului asuprn faunei şi biologiei păsărilor. „Ohrana prirodî i zapoveclnce dc-lov SSR", nr. 6

NoUi
După predarea articolului la tipar, este cunoscut că prin măsurile luate
s-a înfiinţat Centrala Deltei Dunării, cu sediul la Tulcea, organ unic coordonator
pentru valorificarea raţională a bogăţiilor şi conservarea frumuseţilor din accastr1
zonă. Centrala dispune şi de un Institut de cerceUtri. (N.R.).

CONSERV ATION DE LA NATURE DANS LE DELTA DU DANUBE
ET LE COMPLEXE LAGUNAIRE RAZELM

Re sume
L'auteur analyse d'abord la situation de la conservation de la nature d•111s
celte region, dans Ies reserves naturelles instituees par la decision du Conscil des
Ministres no. 891 du 25 decembre 1961, en vertu du plan complexe d'amenagement
elabore par le Comite d'Etat des Eaux qui a adopte les propositions de la Commission des Monuments de la Nature.
Ce plan prevoit pour Ies trois reserves naturelles : Roşca-Buhaiova-Hrecisca
SL Gheorghe-Palare-Perişor et Periteaşca-Leahova-f'or1 iţa une supcrficie ele
;33 500 ha, a laquelle on ajoute 8000 ha pour les refuges ele nicli [ication et ele
migration et les reserves forestieres de : Letea, (crece depuis l!J3B) et Caraoman.
On insiste sur Ies deficiences enregistrees dans l'application de cette dccision du Conseil des Ministres, faute cl'un reglement adequat pour maintenir l'equilibre biologique du delta du Danube, par quelques exemples significatifs, comme
la disparition de la colonie des pelicans de Uzlina
(1963), la modification de
!'areal geographique de quelques especes rares et protegees comme : Platalea
leucorodia, Egretta alba, Himantopus himantopus, Tadorna tadorna, Tadorna ferruginea, etc.

Et on ajoute a cette situation precaire de la conservation de l'avifaune
!'impact des differents secteurs d'exploitations economiqucs en 1967-1970 dans
Ies pcrimetres des reserves naturelles (voir Ies tableaux).
Dans la deuxieme partie de l'etude, l'auteur insiste sur Ies contributions qu'on
attend pour la valorisation rationelle des ressources naturelles du delta du Danubc
par une nouvelle politique cynegetique, et surtout par des amt"·nagements touristiques confortables.
Une bonne organisation touristique de ce patrimoine naturel avec un pa~·
sage inedit, une vegetation riche et variee et surtout possedant une avifaune d'une
richesse ei variete inegalable en Europe peut realiser un apport considcrable dan-;
la valorisation du potentiel naturel du delta du Danube, y compris Ie complexe
lagunaire Razelm.
Abordant la solution ideale pour une recherche scientifique multilaterale
par la creation d'un institut de recherches scientifiques a Tulcea, l'auteur insiste
aussi sur l'organisation de la conservation de la nature, en precisant Ies criteres
qui doivent etre inscrits dans un nouveau reglement pour Ia valorisation ratio- .
nelle des ressources naturelles du delta du Danube. compte tenu des principes
modernes de la conservation de la nature et de la collaboration necessaire avec
les secteurs cynegetique et touristique.
Pour creer un climat favorable a ces ,realisations, l'auteur recommande une
vaste action culturelle et de propagande pour la conservation de Ia nature entreprise par toutes Ies institutions qui travaillent dans le Delta du Danube 'destinee a toutes Ies categories sociales et surtout a la jeunesse.
,
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La necessite de celte campagne instructive et educative est demandee aussi
par l'importance internationale de cette region, relevl'e par de nombreux naturalistes etrangers et surtout par des eminents ornithologistes qui ont visites, les
dernieres annees, le delta du Danube.

Note
En vertu de la nouvelle decision du Conseil des Ministres du 30 avril 1970,
on a cree la .,Centrale du delta du Danube" et ..l'Institut de prospections et de
recherches··. institutions qui ont leur siege â Tulcea. Souhaitons que Ies principes inscrit.<; dans celte dl'cision concernant la conservation de la nature (at1. 7.)
seront de bon augure pour une valorisation mtionelle des ressources naturelles
du Delta du Danube el le maintien de l'equilibre biologique de cette magnifique
n:·gion.
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