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CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentul număr al revistei reunește lucrările și comunicările prezentate
în cadrul celei de a V-a ediții a Simpozionului internațional Conservarea
patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile, organizat
de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea în 28-29
septembrie 2017, la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării.
Manifestarea științifică a reunit cercetători și muzeografi naturalişti şi
etnografi, custozi de arii protejate, implicați în cercetarea, conservarea și
managementul ariilor naturale protejate, educația pentru mediu, precum și
reprezentanți ai altor organizații din acest domeniu și factori de decizie, din
România, Republica Moldova şi Georgia.
Simpozionul s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: cercetarea și
conservarea zonelor protejate, managementul ariilor protejate, educația
ecologică și habitudini ale comunităților ce trăiesc în /lângă arii naturale
protejate. Ultima secțiune este noutatea acestei ediții, la care au fost invitați să
participe cercetători/ muzeografi etnografi din România, ce desfășoară
cercetări în comunitățile din sau apropierea parcurilor/ rezervațiilor naturale.
Acest demers a fost generat de tendința actuală (și, totodată, necesitatea) de
a implica tot mai mult comunitățile locale în procesul de gestionare,
conservare și valorificare a patrimoniului natural în conexiune cu patrimoniul
cultural.
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The Challenges in Financing of Green Low-carbon
Investments in Republic of Moldova
Provocările în finanțarea investițiilor ecologice
cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova
Mihai ROŞCOVAN, Olga DRIGA
Abstract
The government of Moldova Republic has embraced the transition to green
economy and is making efforts to translate the concept into its national policies.
Moldova has developed a number of policy and strategic documents which provide the
necessary legal and regulatory framework for the economy to move in this direction.
However, such a transformation requires a holistic approach to policy-making and
legislating, as well as a new mindset. In order to take adequate decisions, both
producers and consumers need to become fully aware of the costs and benefits of
future significant changes that our societies will be undergoing.
Keywords: energy efficiency, subsidy, natural resource, technology, climate change,
infrastructure, adaptation, green investment, renewable energy, pollution,
incentive, fossil fuel, public revenue, green project, policy, target.

Introductory remarks
Despite its ambitions and desires, currently, Moldova has one of the
most energy and carbon intensive economies in the world. In addition,
Moldova is poorly endowed with energy resources and is totally dependent on
imported energy. In fact, Moldova imports around 96% of its energy needs. In
2014, the cost of energy imports amounted to about USD 1.1 billion, which
was equivalent to 13.8% of GDP, or 20.7% of total imports.
With the growth of the economy, domestic demand for energy will rise. It is
expected that by 2020 greenhouse gas (GHG) emissions will almost double
compared to 2010 levels. At the same time, the country’s aging energy
infrastructure needs substantial modernisation. Most of Moldova's power
generating plants are over 30 - 40 years old. The transmission network is also
dilapidated and needs significant rehabilitation while obsolete energy technologies
need replacement. The government is concerned that the country’s high energy
intensity is a major impediment to improving the competitiveness of our economy.
At the same time, Moldova’s economy and natural resources are
considerably vulnerable to climate change effects. The concern over climate
change is particularly linked to impacts on agriculture and water availability,
which directly affect many people in the country. All these challenges make a
compelling case for shifting the economy onto a greener and more sustainable
path of development.
Delta Dunării VI, Tulcea, 2016, p. 11 - 16
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In order to advance necessary reforms aimed at achieving low-carbon
development, Moldova's government has set specific targets for different
sectors and has prepared different scenarios for achieving these targets. The
most recent and probably most comprehensive estimates come from the
recent Nationally Determined Contribution (NDC) that Moldova prepared for
the COP21 in Paris in 2015.
Moldova’s NDC document identifies both conditional (on sufficient
international support) and unconditional targets on mitigation and adaptation.
The country’s “unconditional” mitigation target is to reduce greenhouse gas
(GHG) emissions by 64%-67% by 2030 below the 1990 level, whereas the
“conditional” target is to reduce GHG emissions by 78% by 2030 subject to
international support available to the country (including low-cost financial
resources, technology transfer and technical cooperation).
In order to achieve its ambitious mitigation and adaptation targets,
Moldova will have to make significant investments, including in infrastructure
projects, in the energy, transport, buildings, industry, agriculture, land use,
land use change and forestry and waste sectors. Implementing the
“conditional” targets, identified in the NDC, would cost about USD 4.9-5.1
billion (about USD 327-340 million per year) until 2030. Although the costs of
the scenarios vary, achieving low-carbon economic growth will require
significant domestic resources but also international support.
Despite these significant needs, the level of green domestic
investments, both public and private, remains low. A recent OECD study
estimates that in total over the period 2010 - 2015, the government of
Moldova, supported by donors and IFIs, spent about USD 107 million on
energy efficiency and renewable energy. This is not a trivial amount for
Moldova. However, compared to investment needs to achieve green
objectives and targets, financing needs to be significantly scaled up. With the
current challenges in the public sector, ensuring access to long-term private
finance for green investments becomes an important task for the government.
Demand for environmental finance
We can estimate the demand for green finance, but how do we meet it?
There are a number of actions that a government can take but I will group
them into 2 main and related ones, namely: 1) creating the right incentives for
economic actors to undertake green investments; and 2) providing an
appropriate framework for investment.
(a) Creating the right incentives
Policies should be based on “Polluter pays principle” and should provide
clearly-defined structure of incentives and sanctions: Polluters are expected to
pay for the actions needed to meet requirements. This principle apportions
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responsibility for meeting policy goals and targets and must be combined with
a clearly defined structure of incentives and sanctions for non-performance.
For example, the Ministry of Environment establishes regulations
covering water, air, waste. These policies focus on directly reducing pollution
by requiring polluters to limit discharges in time and place to a prescribed
level. However, these limits are not always enforced and the government has
established a whole lot of pollution charges which supplement the pollution
restrictions. However these charges are rather low to stimulate polluters to
invest.
Pollution and natural resources need to be priced appropriately in order
to bring environmental improvements and stimulate innovation. None of our
countries, apart from Kazakhstan, through their Emission Trading Scheme
(ETS), have considered putting a price on carbon which is crucial in motivating
more low-carbon investments.
Many types of policies and approaches affect low-carbon performance of
economic agents. Our policy frameworks, often created 10-15 years ago, to
support economies built on fossil fuels, need to be adjusted to reflect new
economic realities. The environmental components of sector policies,
particularly for industry, energy, and agriculture, and macroeconomic and
trade policies that influence prices and the incentives for using resources need
to be reconsidered and aligned with new policy and societal demands.
While the main thrust of these policies is to encourage enterprises and
households to undertake appropriate actions, enterprises will respond more
favourably if they have the flexibility to do so at the lowest possible cost.
Policies that provide a range of technological or process options to meet
requirements help reduce barriers and costs in accessing new green
technologies (e.g., minimal import duties) and ensure adequate competition in
the supply of technologies.
The removal of perverse incentives that encourage excessive use of
energy or water resources can also advance green goals and can help level
the playing field for the entry of clean energy sources. The OECD has recently
conducted a study on “Energy subsidies in the EU Eastern Partnership (EaP)
countries” implemented with support by the EU which shows that despite
significant progress in phasing out inefficient energy subsidies, they continue
to persist and distort economic decisions by both producers and consumers.
While gas and electricity tariffs were recently significantly increased, tariffs still
remain below cost-recovery levels. In addition gas, electricity and heat
household consumption enjoy a reduced VAT rate which results in significant
revenue forgone for the public budget. However, reducing subsidies for
conventional fossil-fuel generated energy and moving to market-based prices
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should only be done in a socially acceptable manner, taking care of the poor
and vulnerable people in the country.
At the same time, green tariffs for renewable energy which have actually
been introduced in a number of countries in the region provide the right
incentives to investors interested to finance clean sources of energy. While in
Moldova, renewables are still a small share of the energy mix (about 11%,
mostly biomass), solar and wind energy are particularly appropriate given
Moldova's climatic conditions and the government is planning to further exploit
their potential.
(b) Appropriate investment framework
As many of the actions aimed at achieving a low-carbon economy
involve large, upfront investment outlays, enterprises' access to capital is an
important determinant of their green performance. An appropriate legal and
policy framework to allow capital markets to function properly and a strong
banking sector are essential prerequisites for investments.
Banks, which dominate the financial sector, are the main source of longterm financing in Moldova, with lending offered at an interest rate of about
13% and for a period of 2 to 5 years. In 2015, Moldova suffered a serious
banking crisis which led to large capital outflows. The official level of nonperforming loans as a share of total gross loans is among the highest in the
EaP region (about 15% in 2013). Some of the main structural weaknesses of
the banking sector include poor governance of banks and the lack of
transparency. In addition, there is a lack of well-functioning equity or
investment funds which can help leverage commercial banks’ debt and
support riskier start-ups in green investment projects.
Under these conditions, basically, all long-term financing for green
investment projects in Moldova comes from environmental credit lines
provided by IFIs and disbursed through a number of local banks. While loans
from these credit lines are not necessarily cheaper, banks and borrowers can
benefit from technical assistance, provided through donor funds, and longer
repayment periods, which makes the financial products offered through the
credit lines more attractive. The EBRD is the main financier and provides
credit to commercial banks in Moldova to support investments in energy
efficiency in the residential sector. Another study that OECD is currently
working on focuses on identifying opportunities to increased environmental
lending in the region. By studying the experience with designing and
implementing IFI-backed environmental credit lines, the study aims to analyse
what governments need to and can realistically do in order to stimulate more
green lending in our countries. Moldova is included in the study which will be
launched early next year and we are looking forward to its results.
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Generally, local banks lack necessary technical skills to adequately
structure innovative environmental lending products. Such products require
significant investment in terms of staff time, information systems, credit and
risk assessment procedures, eligibility checks, reporting procedures, and
product marketing. As a result, local bank experience high transaction costs
and even negative profitability in the early phase of testing such products.
These concerns make local banks risk averse and discourage them from
exploring this niche.
Investors also need access to affordable and appropriate technology.
Policies related to business start-up, effective procedures for certifying new
clean technologies, stable incentive mechanisms that can help reduce risks to
investors (e.g. political/regulatory risk insurance and guarantees), minimal
customs duties or import taxes, can help ensure this access. While Moldova
has introduced a number of incentives to attract private investors (including
the creation of Free Economic Zones and Technology Parks), the penetration
of new clean technologies is very low.
Moldova is still lacking mechanisms to properly promote technology
innovation and transfer. Moldova practically does not provide any support to
R&D, including on green technologies. Despite its potential and well educated
workforce Moldova has not registered any environmental/green patents so far.
This is obviously an area where the government needs to do more but also
with the financial and intellectual support from the developed countries to
introduce and disseminate already existing technologies in our countries.
Given the significant financial needs required to transform our
economies, it is obvious that the private sector has a major role to play in the
years to come. However, in the transition to a low-carbon economy and in
order to ensure a level-playing field for clean energy, the availability of public
funds will be crucial in unlocking investments in green projects.
Conclusion
Moldova is working hard to mobilise domestic resources through its
Energy Efficiency Agency, Energy Efficiency Fund, Social Investment Fund
and National Environmental Fund. Data also show that Moldova ranks among
the top 10 countries of Europe that benefit from external assistance. This is
encouraging and we hope that more will be made available including through
new climate-related sources of finance. However, to play a strategic role in
financing, public funds, be it domestic or international, need to have
appropriate disbursement policies that can help leverage private funds but
also minimise the potential of crowding out private sources of capital where
available. With this in mind, the OECD is also launching a project which aims
to assist the government of Moldova with designing a green public investment
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programme, in line with good international practices. This work will also seek
to strengthen government capacity in long-term public investment planning,
which is an essential skill the public sector needs when working on the shift to
a low-carbon economy.
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Gestionarea ariilor naturale protejate
în Republica Moldova. Probleme și perspective
The Management of the Natural Areas Protected
in the Republic of Moldova. Problems and Perspectives
Ala ROTARU, Alexandru ROTARU
Abstract
The National Fund for Natural Protected Areas in Republic of Moldova owns 312
categories of sites and natural complexes (representing 4.65% of the Country’s
surface), the protection and management of with being a major objective of the RM’s
Environmental Policy. The implementation of environmental programs targeting this
Fund has some problems caused by the inadequacy of the classification of this
protected areas according with the IUCN Classification, the lack of administration
structures for each protected area and the lack of interest of the local public authorities.
Keywords: protected areas, sustainable management, Republic of Moldova

Protecția și gestionarea durabilă a ariilor naturale protejate de stat (ANPS)
reprezintă un obiectiv important al politicii de mediu al Republicii Moldova și se
racordează la obiectivele de realizare a angajamentelor, față de tratatele
internaționale în domeniul biodiversității, la care țara este parte.
Fondul național de ANPS în Republica Moldova cuprinde 12 categorii de
obiecte și complexe naturale. Este de menționat că, acestea nu sunt adaptate
la sistemul de categorii de management pentru arii protejate acceptat la nivel
internațional (conform UICN), ceea ce determină deficiențe în identificarea și
gestionarea acestor arii. Responsabilitatea pentru ANPS și modalitatea de
administrare a acestora sunt stabilite prin legi, regulamente-cadru, strategii,
programe și planuri de acțiuni. Suprafața ariilor naturale protejate este de 157
227,4 ha (4,65% din suprafața țării) și include 312 situri și complexe – stare
insuficientă pentru protecția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității în țară.
Astfel, starea unor categorii de ANPS este deplorabilă, în special a celor,
gestionate de către autoritățile publice locale, care nu dispun de structuri de
administrare ale acestor obiecte naturale. Ținând cont că, gestionarea ANPS este
un proces complex, administrația are un rol decisiv în asigurarea unui
management eficient, prin menținerea sistemului ariilor respective, protecția și
conservarea capitalului natural și o dezvoltare durabilă. Astfel, în lipsa structurilor
administrative proprii, asupra acestor ANPS se exercită presiuni antropice
Delta Dunării VI, Tulcea, 2016, p. 17 - 18
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(defrișări ilegale, braconaj, pășunat neadecvat, turism necontrolat, nerespectarea
regimului de protecție, ș.a.), a căror intensitate se amplifică în timp.
Capacitatea de management a ANPS, menținerea și utilizarea durabilă a
acestora este direct dependentă de mecanismele financiare de susținere a
acestor zone naturale importante, or în condițiile unei subfinanțări se
conturează degradarea acestora. Alocațiile financiare reduse şi participarea
modestă a organizațiilor naționale şi internaționale la activitățile de conservare
a ANPS sunt unele din cauzele care încetinesc implementarea programelor din
domeniu.
Situaţia existentă ne demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni
urgente şi eficiente în scopul protecției ANPS, din simplu motiv că, conceptul
de conservare a acestora nu determină neapărat doar măsuri de protecție
strictă a unor specii și habitate. Majoritatea ANPS conțin valori care, printr-un
management adecvat „produc” în mod direct sau indirect beneficii sub formă de
servicii ale ecosistemelor sau fluxuri de valori pentru societatea umană.
Astfel, în virtutea amplasării geografice, protecţia ecosistemelor naturale
dintre Prut şi Nistru fiind o problemă prioritară pentru ţară, poate fi soluţionată
prin consolidarea eforturilor comune cu statele vecine România şi Ucraina, în
special prin crearea rezervațiilor biosferei și parcurilor naturale comune,
evaluarea și monitorizarea mai eficientă a stării capitalului natural comun,
pentru atingerea obiectivelor Mileniului de Dezvoltare Durabilă, a Planului
mondial a Convenției privind Diversitatea Biologică pentru anii 2010 – 2020 și
pentru ajustarea la Directivele UE privind Conservarea Patrimoniului Natural
European.

Ala Rotaru,
Oficiul Biodiversitate,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
Chişinău, Republica Moldova
e-mail: ala.rotaru@yahoo.com
Alexandru Rotaru
Grădina Botanică,
Academia de Științe a Moldovei
Chişinău, Republica Moldova

Elaborarea planului de management
pentru ariile naturale protejate ROSPA0040
Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin
și rezervația națională Lacul Traian
Management Plan Development for ROSPA0040
Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin
and Lacul Traian Nature Reserve
Elena MICU, Sonia-Elena PARPALĂ
Abstract
The project is financed through the Large Infrastructure Operational Programme, Priority Axis
4 – Protecting and restoring biodiversity, remediating contaminated soil and monitoring air quality.
Project duration: 30 months (starting date: August 01, 2017 – date of completion: January 30, 2020).
The beneficiary of the project is the Medio Pro NGO from Brașov, in partnership with the Environmental
Protection Agency Tulcea. The total project value: 3,166,494.11 Lei/ 688,562.88 Euro.
The protected areas covered by this project are:
1. Natura 2000 Special Protection Area ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin,
covering 19,011 ha, established by Government Decision 1284/2007 regarding the establishment
of Special Protection Areas as part of the European ecological network Natura 2000 in Romania,
as amended by Government Decision 971/ 2011;
2. Natura 2000 Site of Community Interest ROSCI0012 Brațul Măcin, with an area of
10,433 ha, established by Minister Order no. 1964/ 2007 regarding the establishment of Site of
Community Interest, as part of the European ecological network Natura 2000 in Romania, as
amended by Minister Order 2387/ 2011;
3. Lacul Traian Nature Reserve with an area of 326 ha, established by Government
Decision 2151/ 2004 on the establishment of protected natural area regime for new zones.
The target species in the project are:
• 108 bird species of Community interest;
• 5 amphibian and reptile species of Community interest;
• 4 mammalian species of Community interest;
• 11 fish species of Community interest;
• 2 plant species of Community interest;
• 8 habitats of Community interest.
The general objective of the project is: Biodiversity conservation, awareness and the public
information on the importance of the natural values of the Special Protection Area ROSPA0040
Dunărea Veche-Braţul Măcin Site of Community Interest ROSCI0012 Brațul Măcin and Lacul
Traian Nature Reserve.
The specific objectives are:
• Improving the management of protected areas by developing the integrated management
plan for ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Brațul Măcin and Lacul
Traian Nature Reserve, in accordance with the law and its approval by the competent
authority for environmental protection.
• Increasing the awareness and public information regarding the status of the protected
areas and the sustainable conservation of biodiversity.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 19 - 28
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Proiectul privind elaborarea planului de management se adresează ariilor
naturale protejate: ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Brațul
Măcin şi rezervaţia naturală Lacul Traian, care nu dețin structură de administrare
(custodie), și este implementat în parteneriat de către Asociația Medio Pro, din
comuna Cristian, jud. Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea.
Proiectul se implementează în Regiunea 2 Sud-Est, incluzând suprafeţe
aparţinând localităţilor din județul Tulcea: Carcaliu, Dăeni, Cerna, Greci, Măcin,
Ostrov, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Topolog; județul Constanţa: Ciobanu,
Gârliciu, Hârşova, Saraiu; județul Brăila: Frecăţei, Măraşu.
Durata proiectului este de 30 luni, 1 august 2017 - 30 ianuarie 2020, iar
bugetul total estimat este de 3.166.494,11 lei.
Ariile protejate vizate de proiect sunt cele două situri Natura 2000
respectiv: Situl de importanță comunitară ROSCI0012 Brațul Măcin (fig. 1), în
suprafață de 10.433 ha, instituit prin Ordinul nr. 1964/ 2007 privind declararea
siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în Romania, cu modificările şi completările ulterioare,
aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul
Măcin (fig. 2), în suprafaţă de 19.011 ha, instituită prin H.G. nr. 1284/ 2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, cu modificările şi
completările ulterioare și, precum și o arie protejată de interes naţional,
respectiv, Rezervaţia naturală Lacul Traian cu o suprafaţă de 326 ha, instituită
prin H.G. nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
Proiectul privind elaborarea planului de management al acestor arii
naturale protejate cuprinde studii de inventariere şi evaluare, elaborarea de
măsuri de conservare şi plan de monitorizare pentru speciile de păsări,
mamifere, reptile, amfibieni, pești, plante și habitate de interes comunitar, ce fac
obiectul desemnării ariei speciale de protecţie avifaunistică, a sitului de
importanță comunitară și a rezervației naturale. Pentru determinarea speciilor
de floră, a tipurilor de vegetație și a speciilor de faună s-au folosit
determinatoare și lucrări de specialitate: CIOCÂRLAN, 2000; OLTEAN, 1994;
PETRESCU, 2007; POPOVICI et alii, 1984; PRODAN, 1935; SANDA, ARCUŞ,
1999; SĂVULESCU, T. 1976; Important Bird Areas in Europe, 2000; PAPP,
FÂNTÂNĂ, 2008; TÖRÖK, Z., 1998.

Fig. 1. Perimetrul Sitului Natura 2000 ROSCI0012 Brațul Măcin
Figure 1. ROSCI0012 Brațul Măcin Natura 2000 Site
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Fig. 2. Situl Natura 2000 ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin
Figure 2. ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin Natura 2000 Site
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ROSCI0012 Brațul Măcin (10.433 ha)
Situl este situat pe teritoriul administrativ al următoarelor județe/ localităţi:
Tulcea: Carcaliu (4,32%), Dăeni (11,23 %), Greci (0,44 %), Măcin (3.80 %),
Ostrov (5,08 %), Peceneaga (3,75 %), Smârdan (2,02 %), Turcoaia (12,72 %);
Constanţa: Ciobanu (1,81 %), Gârliciu (2,94 %), Hârşova (8,32 %), Brăila:
Frecăţei (39,83 %), Măraşu (3,73 %). Situl prezintă importanţă în primul rând
pentru conservarea habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
galleries, ce ocupă aproximativ 19,41% din sit, respectiv 4% din suprafaţa
habitatului la nivel naţional, și habitatul prioritar 62C0* stepe ponto-sarmatice,
ce ocupă o suprafaţă de aproximativ 4% din suprafaţa naţională a habitatului.
În sit a fost citată specia de interes comunitar Marsilea quadrifolia
(SĂVULESCU, 1976), din zona lacului Igliţa, care există şi în prezent (însă ca
amenajare piscicolă), fapt pentru care se poate presupune că specia respectivă
nu a dispărut. Situl reprezintă partea nordică a coridorului de migraţie a speciilor
de plante din Peninsula Balcanică spre Dobrogea de nord şi Delta Dunării. În
plus acesta constituie şi o importantă cale de migraţie pentru păsări (fiind
propus şi ca SPA), precum şi pentru anumite specii de peşti, inclusiv sturioni.
ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin (19.011 ha)
Situl este situat pe teritoriul administrativ al următoarelor județe/ localităţi:
Tulcea: Carcaliu (2,37 %), Cerna (2,05 %), Dăeni (13,37 %), Greci (0,24 %),
Măcin (2,09 %), Ostrov (7,52 %), Peceneaga (5,39 %), Smârdan (1,11 %),
Topolog (3,96 %), Turcoaia (6,98 %); Constanţa: Ciobanu (2,83 %), Gârliciu
(14,62 %), Hârşova (4,57 %); Brăila: Frecăţei (30,87%), Măraşu (2,05 %). Acest
sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate la nivel
european prin Directiva Păsări şi Convenţia de la Bonn, precum şi la nivel
naţional prin O.U.G. nr.57/ 2007, respectiv: 63 de specii din Anexa 1 a Directivei
Păsări, 55 alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor
migratoare (Bonn) şi șapte specii periclitate la nivel global.
Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare:
Coracias garrulus, Falco vespertinus, Aythya nyroca, Accipiter brevipes, Anthus
campestris, Lanius minor, Lanius collurio, Calandrella brachydactyla. Situl este
important în perioada de migraţie pentru speciile: Pelecanus crispus, Accipiter
brevipes, Branta ruficollis, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus.
Situl este important pentru iernatul speciilor: Phalacrocorax pygmaeus și Anser
albifrons.
Rezervaţia naturală Lacul Traian (326 ha)
Lacul Traian prezintă un deosebit interes pentru studiile ornitologice, atât
pentru faptul că zona este foarte puţin studiată, dar mai ales pentru că acesta
reprezintă un important refugiu pentru cuibăritul, odihna şi hrănirea speciilor de
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păsări rare. În urma studiului efectuat de ICEM Tulcea (CUZIC, 2016), în zona
lacului Traian au fost identificate 107 specii de păsări, grupate din punct de
vedere sistematic în 15 ordine şi 39 de familii. Din totalul speciilor identificate,
52 de specii sunt cuibăritoare. În ceea ce priveşte distribuţia fenologică a
ornitofaunei lacului Traian, 70 de specii sunt oaspeţi de vară, 18 specii sunt
sedentare, șapte specii sunt oaspeţi de iarnă şi șapte specii sunt de pasaj. Din
cele 107 specii de păsări identificate aici, 64 de specii sunt strict protejate, 30
de specii sunt protejate şi doar 12 sunt specii de vânat, conform Legii nr. 103
din 27 septembrie 1996. În urma observaţiilor efectuate, au fost identificate
șapte specii de păsări foarte rare care cuibăresc în această zonă, motiv ce face
ca aceasta să aibă o importanţă internaţională.
Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea biodiversităţii,
conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din
ariile protejate de interes comunitar ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin,
ROSCI0012 Braţul Măcin și rezervația naturală Lacul Traian. De asemenea,
obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
➢ Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariilor
protejate ROSCI0012 Brațul Măcin, ROSPA0040 Dunărea VecheBrațul Măcin și rezervația naturală Lacul Traian, prin elaborarea și
aprobarea planului de management.
➢ Informarea, conştientizarea și consultarea populației și a factorilor
interesați din zonele limitrofe ariilor protejate, în vederea creșterii
eficienței acțiunilor de management pentru siturile ROSCI0012 Brațul
Măcin, ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin și, respectiv, pentru
rezervația naturală Lacul Traian.
Proiectul vizează realizarea de studii de fundamentare a planului de
management, elaborarea măsurilor de conservare şi a planului de monitorizare
pentru următoarele specii și habitate:
Habitate: 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea, 3270 Râuri cu maluri
nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri şi Bidention, 62C0* Stepe
ponto-sarmatice, 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la
câmpie şi din etajul montan până în cel alpin, 6510 Pajişti de joasă altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie)
de Salix alba şi Populus alba, 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie
bentonică de Chara, 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii.
Specii de plante: Marsillea quadrifolia, Echinops ritro subsp. ruthenicus.
Specii de amfibieni și reptile: buhai de baltă cu burta roșie Bombina bombina,
triton dobrogean Triturus dobrogicus, broasca țestoasă de apă Emys orbicularis
și broasca țestoasă de uscat Testudo graeca ibera.

Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin...

25

Speciile de mamifere: vidra Lutra lutra, popândâul Spermophilus citellus,
dihorul de stepă Mustela eversmanii și bursucul Meles meles.
Specii de pești: zvârluga Cobitis taenia, ţiparul Misgurnus fossilis, sabiţa
Pelecus cultratus, blehniţa Rhodeus sericeus amarus, avatul Aspius aspius,
porcuşorul de nisip Gobio kessleri, rizeafca Alosa tanaica, răspărul
Gymnocephalus schraetser, dunăriţa Sabanejewia bulgarica / aurata, fusarul
Zingel streber, pietrarul Zingel zingel.
Specii de păsări de interes comunitar/ național (108): Accipiter brevipes,
Accipiter nisus, Acrocephalus melanopogon, Alcedo atthis, Anthus campestris,
Aquila pomarina, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Branta
ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo rufinus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Charadrius alexandrinus,
Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias
garrulus, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta garzetta,
Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva,
Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Himantopus himantopus, Ixobrychus
minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus melanocephalus, Larus minutus,
Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Nycticorax
nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus,
Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Picus canus,
Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Porzana parva, Recurvirostra
avosetta, Riparia riparia, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, Tringa
glareola.
Activitățile prevăzute în proiect sunt:
1. Elaborarea Planului de Management pentru ROSPA0040 Dunărea
Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin și rezervaţia Lacul Traian
a. Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare,
identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea
măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare
favorabilă de conservare a speciilor de importanță comunitară
pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect.
b. Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare,
identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea
măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare
favorabilă de conservare a habitatelor de importanță comunitară
pentru care au fost desemnate aria protejată ROSCI0012 Braţul
Măcin şi rezervaţia Lacul Traian.
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2.

3.
4.

5.
6.

c. Elaborarea studiului socio-economic în vederea fundamentării
planului integrat de management/ măsurile de conservare
elaborate prin proiectul propus.
Elaborarea hărților mediului fizic și a altor documente specifice necesare
elaborării planului de management pentru ariile protejate ROSCI0012
Braţul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin, respectiv
rezervaţia Lacul Traian.
Publicitatea obligatorie a proiectului, conform prevederilor Manualului de
Identitate Vizuală.
Informarea şi conștientizarea publicului cu privire la importanţa
conservării elementelor caracteristice ariei protejate ROSCI0012 Braţul
Măcin, ROSPA0040 Dunărea Veche - Braţul Măcin şi rezervaţia
naturală Lacul Traian.
Managementul proiectului.
Auditul financiar al proiectului.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

•
•

•
•
•
•

•
•

Un set de hărți GIS de distribuție pentru 108 specii de păsări din situl
ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;
Un studiu de evaluare a stării de conservare (incluzând date despre
gradul de degradare) pentru opt tipuri de habitate de importanță
comunitară și trei habitate de importanță naţională pentru situl
ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația naturală Lacul Traian;
Un set de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de
evaluare a habitatelor;
Un set de hărți GIS de distribuție pentru cele 11 habitate identificate pe
situl ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația Lacul Traian;
Un studiu socio-economic pentru siturile ROSCI0012 Brațul Măcin și
ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin;
Un set de șase hărți în format GIS (harta geologică; harta geomorfologică; harta pedologică; harta hidrografică; harta hipsometrică; harta
preliminară a vegetaţiei), pentru siturile ROSPA0040 Dunărea VecheBrațul Măcin și ROSCI0012 Brațul Măcin;
Un set de trei hărți în format digital cu formele de proprietate asupra
terenurilor, regimul de administrare şi folosința terenului, pentru siturile
ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin și ROSCI0012 Braţul Măcin;
Un Plan de monitorizare a eficienței măsurilor de management în
conservarea speciilor și habitatelor pentru opt tipuri de habitate de
interes comunitar/ național, trei specii de mamifere, două specii de
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amfibieni, două specii de reptile, 11 specii de pești, două specii de plante
și 108 specii de păsări de interes comunitar și național;
Patru întâlniri de consultare a factorilor interesați, cu participarea a
30-50 de persoane la fiecare întâlnire;
Un plan de management aprobat de autoritatea de mediu;
O bază de date geospațială pentru siturile ROSCI0012 Braţul Măcin și
ROSPA0040 Dunărea Veche Braţul-Măcin. În prima etapă se va elabora
o bază de date care să permită integrarea datelor spațiale, de tip vector
sau raster, sau non-spațiale, de tip text, referitoare la mediul biotic,
mediul abiotic, informații socio-economice și culturale, activități cu
potențial impact etc.
Activități de conștientizare şi informare generală a publicului cu privire
la valorile naturale, statutul şi conservarea biodiversității din siturile
Natura 2000 ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin și ROSCI0012
Brațul Măcin:
✓ două conferințe de presă: una de început și una de încheiere;
✓ 16 sesiuni de informare și conştientizare publică, câte una în
fiecare dintre cele 16 localităţi din sit;
✓ un film documentar de 30 minute;
✓ 20 sesiuni de informare/ conștientizare (de câte două zile) –
minimum 600 de elevi participanți;
✓ două comunicate și două anunțuri publicate în presa locală;
✓ materiale informative ce vor fi utilizate în cadrul campaniilor de
informare/ conștientizare: patru roll-up, bannere, 300 buc.
postere, 3.000 buc. pliante, 500 buc. calendare de birou cu
imagini referitoare la speciile și habitatele din sit, 1.000 buc.
ghiduri tematice pentru copii.
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Towards an Ecosystem-Based Management
in the Lower Danube Region (Romania)
Către o gestionare bazată pe ecosisteme
în regiunea Dunării inferioare (România)
Liliana TÖRÖK, Eugenia MARIN, Zsolt TÖRÖK
Abstract
The paper aims to integrate the assessment of aquatic ecosystems degradation
through the eutrophication process with impact on development of the social life and on
the present status of administrative measures, in order to insure a future coherent
application of the Ecosystem Based Management (EBM) approaches.
Keywords: Danube Delta, Ecosystem Based Management

Introduction
Since 1975, the environmental stresses on delta’s ecosystems and
Romanian North-Western Black Sea coast have increased markedly. The
effects of contamination from agricultural runoff, municipal waste disposal, all
dams, dikes, channelization and other hydraulic alterations along the entire river
stretch, which contributed to the decreasing of nutrient cycling and purification
capabilities of the wetlands, fishing or reed harvesting, have led to the ecological
changes in the lower part of the Danube River, Danube Delta and in the coastal
Black Sea shelf.
The Danube Delta is faced by serious cyanobacteria bloom risks due to
eutrophication and climate change being vulnerable to ecological decline, which
also involves challenging issues of biodiversity conservation, restructuration of
the wetlands and improving the human well being. In searching of practical
application of the EBM approaches for the achievement of biodiversity targets
in the Danube Delta Biosphere Reserve we will explore synergies between
research priorities for Danube-Black Sea System and actual management
mitigation measures as potential ways of synchronising the vision of
stakeholders and researchers in a coherent approach to the problems faced.
Materials and Methods
The authors explore the trade-offs between decisions, drivers, pressures,
state of environment and synergies of biodiversity and ecosystem services
(Ecosystem Based Management principle) related to eutrophication and hydromorphological alterations of the channels inside of the Danube Delta Biosphere
Reserve. The socio-ecological system was analyzed with respect on its trend.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 29 - 42
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Results and Discussion
In accordance with Annex XI of the Water Framework Directive, the
Romanian sector of the Danube River (Figure 1) belongs to the Pontic ecoregion (12), which is characterized by a slightly curved relief at the boundary
with eco-region 10, altitudes below 500 m, predominantly silky geology,
chernozem soils and gray soils, deciduous forests and agricultural areas. Inside
this eco-region a particularity is the Danube Delta, which is a unique ecosystem,
designated as ROSPA0031 – Danube Delta and its transitory area: Complexul
Razim-Sinoie, ROSCI0065 – Danube Delta, accounting 30 types of
ecosystems, of which 50% are represented by aquatic ecosystems (***, 2009).
Danube Delta is located in the south-eastern part of Europe, having 84%
of the total area in Romania and it is one of the largest protected areas in
Europe. The Romanian Danube Delta Biosphere Reserve (DDBR) (Figure 2)
lies at the intersection of 45° N (parallel of latitude) with 29° E (longitude). The
total area of DDBR is of about 5,800 km2 more than half of which (3,510 km2)
belong to what is commonly called the “Danube Delta”, while the remaining area
is shared between the upstream Danube floodplain (Isaccea-Tulcea sector 102
km2), the Razim-Sinoie lagoon complex (1,145 km2), the neighbouring strip from
the Black Sea (1,030 km2) up to the 20 m isobaths, and the Danube river
between Cotul Pisicii and Isaccea (13 km2) (GÂȘTESCU, 2009). The main
morphohydrographic categories are: predeltaic territories, river and sea sand
banks, hydrographical network (main branches, streams and channels), lakes,
swamp areas (***, 2006).
Since 1993, by several Romanian Government decisions, the legislation
regulating the DDBR statute, as a protected area, has suffered many
modifications in order to improve the management action related to
conservation, protection, regulation and control of the Danube Delta Biosphere
Reserve Administration (BELACURENCU, 2007).
In the context of the preservation and maintenance of its natural state,
through governmental act (H.G. nr. 248/ 1994), the Danube Delta Biosphere
Reserve has been delimited as:
✓ 18 strictly protected areas, with an area of 50.600 ha (8.7% of its
total area).
✓ 13 buffer zones, with an area of 223,300 ha (38.5% of its total area)
✓ economic zones, with an area of 306,100 ha (52.8% of its total
area)

Figure 1. Typology of watercourses, transitional and coastal waters
(according to: National Agency Romanian Waters Directorate Dobrogea Seaside (ANAR – ABA Dobrogea Litoral)
http://www.rowater.ro/sites/en/default.aspx
Fig. 1. Tipologia cursurilor de apă, tranzitionale și costiere
(conform Agenției Naționale Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral)
http://www.rowater.ro/sites/en/default.aspx

Note: tipologie = typology; ape trazitorii = transitional waters; ape costiere = coastal waters; lacuri = lakes;
localitati = settlements; frontiera de stat = state border
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Figure 2. The Danube Delta Biosphere Reserve (Gâștescu, 2009)
Fig. 2 Rezervația Biosferei Delta Dunării (Gâștescu, 2009)
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In order to implement the Water Framework Directive in the Danube Delta,
through the monitoring programs carried out since 2000, the inner delta was
classified into three categories of lakes: type 1 lakes, which are 2 to 4 m deep
and larger than 200 ha, having sand-silt substrate and an intermediate inflow of
turbid river water with high abundance of cyanobacteria and cladocera, a low
abundance of aquatic vegetation, and a predominantly eurytopic fish
community; type 2 lakes, with a high river water input, intermediate size and
water depth with a strong seasonal dynamics in water level, having clear water,
where zooplankton is scarce, but filamentous algae are abundant, as their
aquatic vegetation, and the fish communities are predominantly eurytopic; type
3 lakes, which are located in the parts where reed colonization and peat
accumulation are dominant, have relatively small and shallow water depth, with
clear water, low abundance of zooplankton, being copious in aquatic vegetation
and eurytopic fish are scarce (OOSTERBERG et alii, 2000; COOPS et alii,
2008).
According to Natura 2000 habitats classification in the Danube Delta can
be found the following 29 types of natural or partly man-induced habitats (Figure
3) (DOROFTEI, 2013):
✓ 1110 Sand banks which are slightly covered by sea water all the time
(location: sea side area);
✓ 1130 Estuaries (location: Musura and Sacalin’s Bay);
✓ 1140 Mudflats and sand flats not covered by seawater at low tide
(location: sea side area);
✓ 1150* Coastal lagoons (location: On the Romanian territory of The Black
Sea, this habitat is represented by the lagoon complex of Razim – Sinoie
and Zăton Lake);
✓ 1160 Large shallow inlets and bays (location: coastal areas of DDBR)
✓ 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the
Littorelletea uniflorae and/ or Isoëto-Nanojuncetea (location: Portița,
Perișor, Sulina, Leahova, Grindul Chituc and Grindul Lupilor);
✓ 3140 Hard oligomesotrophic waters with benthic vegetation of Chara
subsp. (location: most of the type 3 lakes (small size – clear waters) from
the CAMP area – Nebunu, Răducu, Gherasim, La Amiază, Chiril,
Potcoava Lake, Lunguleț, Porcului, Pojarnia, Bondarului and Rotund
from Gorgova-Uzlina lake establishment);
✓ 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition –
type vegetation (location: most of the type 1 lakes (large size) and 2
(medium size) from the Danube Delta);
✓ 3160 Natural dystrophic lakes and ponds (location: fish ponds, channels
and lakes (type 2) from the Danube Delta);
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Figure 3. Natura 2000 habitats in the Danube Delta Biosphere Reserve
(Doroftei, 2013)
Fig. 3. Habitate Natura 2000 în Rezervația Biosferei Delta Dunării
(Doroftei, 2013)
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✓ 3260 Water courses of plain to mountain levels with the Ranunculion
fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation (location: Erenciuc,
Dunavăț-Dranov and Șontea-Fortuna lake establishments);
✓ 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and
Bidention p.p. vegetation (location: Șontea-Fortuna, Dunavăț-Dranov,
Gorgova-Uzlina and Roșu-Puiu lake establishments).

In terms of legal status, more than 80% of the Reserve's lands belong to
the public domain of national interest being administered by the Authority of the
Danube Delta Biosphere Reserve, the rest of the area being the public domain
of local interest (about 19%) and private. Most of the land is water and wetland
(71.51%); arable land with permanent crops (13.71 %); forest and shrubs lands
(5.28%); permanent grassland (6.77%); unused or other uses lands (2.73%)
(***, 2009).
The Danube Delta acts as a complex social-ecological system where the
main driving forces of wetland changes include human activities. A total of 13
ecosystem services and 10 sub-services including provisioning services,
cultural services, regulating services and habitat/supporting services were
identified, described and assessed in the Danube Delta Biosphere Reserve
(GÓMEZ-BAGGETHUN et alii, in press).
According to HABERL et alii (2009), the reference configuration
(before1950s) of the Inland Danube Delta-Socio Ecological System was able to
deliver significant regulatory services. After Second World War until the early
1990s giving up to the rural and agriculture-based economy determined a strong
pressures on ecosystems which led to a massive changes in the structure and
function of the natural capital (80% of the delta were converted into agricultural
land; fish catches fell below 1 kt/ yr; the nutrient retention capacity fell below
5 kt N/ yr and 0.25 ktP/ yr.; to 1.8 km3 of water flood retention capacity; occurred
habitat fragmentation and eutrophication; food availability been diminished).
Nowadays, specific features of this system includes: sparse and isolated
population, economical specialization and vulnerability, poor access to services
which implies support provided for investments and compensatory payments for
income losses for agricultural environmental practices and areas with specific
natural constraints, has significant negative impact on the buffering capacity and
on the amount and quality of the provided resources and services (***, 2014;
VĂIDIANU et alii, 2015).
The long-term societal and environmental challenges and the conflict
between environmental targets and economic development of the Danube Delta
Biosphere Reserve localities, are issues associated to an inefficient
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environmental awareness system, lack o solutions for better job and sustainable
use of resources (PETRIŞOR et alii, 2016). Due to its geographic position and
the large variety of economic and environment activities which nowadays take
place in the delta and the adjacent coastal areas of the Romanian Black Sea the
synergies between the EUSDR and the Integrated Maritime Policy for the Black
Sea coast (Blue Growth Strategy) should be the most relevant at the local level
(***, 2014a).
Human activities affected in different ways the natural patrimony of the
DDBR and areas located in the Danube river valley, upstream of the DDBR.
The main civil works performed in the DDBR were building of dams
(activity that drastically reduced or practically eliminated several types of natural
habitats – i.g. the ones suitable for amphibians and other species adapted to
wetlands –, modified the reproductive patterns of various fish species – mostly
the ones belonging to Cyprinidae family – and interrupted the lateral
connectivity). Meanwhile, the periodical and frequent dredging (de-clogging) of
channels affected several species depending on the undisturbed waterways
(e.g. Palingenia longicauda, amphibians etc.) and interrupted the lateral
connectivity on several sectors of the channels also. Regarding the former
Danube floodplain, upstream of the DDBR, these consisted in the construction
of Iron Gates I and II which modified the dynamics of river sediments, interrupted
the migration route of sturgeons and shads. At the same time, the construction
of dams along the river interrupted the lateral connectivity and had as result the
loss of natural habitats on a surface of about 500,000 ha (currently, agricultural
polders). By dredging the canals more water, sediment and nutrients are
currently reaching the interior of the complexes. Since the 1920s, the residence
time of water has decreased by a factor 4 – 12, the sediment input has doubled
and the nutrient input has increased by a factor of up to 16). (OOSTERBERG
et alii, 2000). In this respect, the water discharges of the Danube River have a
great impact on the habitats and the overall ecological status of the delta.
Flooding and droughts are important water resources issues, both of which have
occurred more frequently and with greater intensity in the last few decades,
contributing to the degradation of inner delta and coastal ecosystems.
(O’REGAN et alii, 2007; POPESCU et alii, 2015).
On the other hand, enhancing the navigation on the inner delta's channels
through dredging and regulation by the storage of dredged sediments on the
banks, the historic floodplain visualized as a line of submersed trees and bushes
which define the location of the banks during flood periods has been
permanently altered. The presence of artificial levees along the channels
contributes to increasing current velocities and water inflow with the associated
sediment into the lakes and changing the diversity of shoreline vegetation
(hydrophytes: submerged, free floating and floating leaved plants; halophytes:
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all rooted emergent and amphibious plants) which have an important role in
trapping the sediments and pollutants. The floodplain lakes on both sides of the
inner delta’s channels faced a drastic modification in depth, especially in the
upstream delta (Sontea – Fortuna wetland). Over the last 50 years, flooding and
water circulation from Danube main branches into the channels network with
reversible flow and intermittent flooding increased the inflow average of water
input from approximately 260 m3/s at around 1951 to 620m3/s in the 1960-1990
period, contributing to the eutrophication process, which was much earlier
visible in lakes than in canals or Danube branches (GÂȘTESCU, ȘTIUCĂ,
2006; OOSTERBERG et alii, 2000; POSTOLACHE, 2006). Changes were
linked to the reduction in N:P ratio and impaired of the light conditions in the
water (VĂDINEANU et alii, 1992; VĂDINEANU, 2001) which led to changes in
the ecological succesion of phytoplankton (VĂDINEANU et alii, 1992, SANDU,
2006, COOPS et alii, 2008; TÖRÖK, 2014), a successful development of the
submerged macrophytes species with vertical growth strategy (Potamogeton
pectinatus and P. trichoides) which replaced the species with upright growth
strategy (VĂDINEANU et alii, 1992), a structural and functional changes of
macrozoobenthos and the decline of the benthivorous fish species diversity, the
fish stocks and fisheries (VĂDINEANU et alii, 2000). By using Sobek hydraulic
model, it has been emphasized the Danube Delta has an important role in the
nutrient inputs of the Danube River water into the Black Sea (SUCIU et alii,
2002). The differences in the nutrient concentration input of the water into the
delta and the concentration of the nutrients in the inner delta showed that delta
acts like a bypass for the nutrients in the main branches of the river and like a
filter in the lakes, swamps and marshes, retaining Nt in any hydrological
condition but releasing P(P04) (CRISTOFOR et alii, 1993, SUCIU et alii, 2002).
Damming rivers changes sediment and nutrient cycles downstream of a
dam in many direct and indirect ways (FRIEDL et alii, 2004). Researchers
pointed to that inside of Iron Gate I nutrient remobilization from older sediments
through early digenesis seems to remobilize nutrients deposited between 1970
and 1990, when nutrient loads in the Danube where 30% to 40% higher than
today. The release from the sediment represents up to 47% of the present-day
sedimentary nutrient accumulation, contributing to internal loading with 12%TN
and 40% TP (TEODORU et alii, 2005). The nutrient retention in the Iron Gate I
Reservoir represents only 1% (TEODORU et alii, 2005) but the remobilisation
from older sediments could represent a source of nutrient pollution in the
Danube River. In the lower part of the Danube River, during 1980-1989 due to
the anthropogenic inputs the total reactive phosphorus concentration grew by
about 5.7 times and the N:P ratio lowered by 25-85 times. These modifications
are enhanced by the reduction of the flood plain area along the river and its
tributaries (VĂDINEANU et alii, 1992).
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Eutrophication, global warming and hydraulic works on the Danube River
worked together and synergistically and inevitably led to modification of
ecological equilibrium in the Danube Delta. For example, in 2012, the Danube
Delta Biosphere Reserve was affected by drought, with up to 56 km of silted
canals, a reduction of the water surface, a reduction of the water depths in lakes
and pools and an enhanced danger of eutrophication (***, 2014a).
Under increasing anthropogenic impact on the surface water bodies,
already loaded with an excessive historical release of nutrients from intensive
agriculture and extreme weather events it has been recorded an increasing
trend of cyanobacteria blooms in the Danube Delta (TÖRÖK, 2014). Due to the
hydro-morphological structure of the delta, to the release of sedimentary
phosphorus and the opportunity of cyanobacteria to use nitrogen from
atmosphere as a nutrient source, cyanobacteria have been spread in all
available niches (TÖRÖK et alii, 2017)
The occurrence of high cyanobacteria biomass in phytoplankton
communities coupled with low autotrophy to herbivores energy-transfer
efficiency has an impact on water quality, which leads to changes, both at the
bottom and the top of the food chains (MONCHAMP et alii, 2017).
Due to this fact (***, 2014b), the change of natural habitats continues as
a direct or indirect threat, some of them visible or supported by funding:
✓ Drainage of wet meadows and change to arable land or grazing
meadows, even supported with environmental funds;
✓ Riverbed development and destruction of alluvial ecosystems, even
supported with environmental funds;
✓ Afforestation of low yield meadows and steppe habitats, sometimes
excessively considered by the authorities to be “degraded land”;
✓ Destruction of brush vegetation to extend grazing areas or develop
tourism;
✓ Abandonment of meadows and grasslands, especially in elevated, less
accessible areas, to be invaded by forest vegetation;
✓ Fish poaching;
✓ Invasive species that can cause major loss of biodiversity.
Even more than that, aggregation of cyanobacteria-concentrated by wind
activity could have high impact on aquatic biodiversity – considering its potential
toxic effect which increases the risk of toxin related health problems – in resting
or feeding areas of the wildlife protected species, if no action to mitigate their
effect is taken.
Conclusions
Due to the strong linkage between the Danube Delta and the Danube
River policymakers should exploit at local and regional level actions that can
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increase the institutional cooperation that is needed to mitigate the effect of
cyanobacteria blooms and its potential toxic effect on aquatic diversity. Those
actions must be address to reducing eutrophication for the entire Danube Basin.
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Figure 4. Types of lakes, after OOSTERBERG et alii, 2000.
Fig. 4. Tipuri de lacuri, după OOSTERBERG et alii, 2000.
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Mapping Areas under the Pressure of Cyanobacteria
Blooms and Algal Toxins Emergence in the Danube Delta
Biosphere Reserve (Romania)
Cartarea ariilor aflate sub presiunea înfloririlor cu cianobacterii
și dezvoltarea toxinelor algale din Rezervația Biosferei Delta Dunării
(România)
Liliana TÖRÖK, Marian MIERLĂ, Zsolt TÖRÖK
Abstract
Cyanobacteria blooms can cause problems for ecosystems and human society.
The present investigations, carried out in the frame of the project “Increasing the
capacity of assessment the toxicity of cyanobacteria in order to improve the
management and exploitation of water in the Danube Delta Biosphere Reserve
(Creșterea capacității de evaluare a toxicității determinate de cianobacterii în vederea
îmbunătățirii gestionării și exploatării apei în Rezervația Biosferei Delta Dunării)”,
financially supported by the National Authority for Research and Innovation (PN
47N/2016), aim the mapping and analysis of algal blooms using fluorescence emission
techniques by quantification of different types of pigments produced by algae, the
building a GIS-database and the providing of risk distribution maps for cyanobacteria in
the Danube Delta Biosphere Reserve (DDBR). Some species of algae have reached the
critical point defined as "limits of blooming" in the aquatic ecosystems of the delta and
lagoon area. Due to the high density of pigmented cells, algal blooms modify the water
colour. The discoloration of water in the aquatic ecosystems of the DDBR is often green,
but can also be brownish (due to presence of mix population dominated by diatoms and
Euglenophyta) or bright blue-green blooms (when cyanobacteria have high biomasses).
Many species of cyanobacteria can produce harmful bloom events, involving releases of
the toxic metabolites into the environment. The frequency, severity and distribution of
the risk area (due to the occurrence of toxic events caused by cyanobacteria), is
unknown, even if blooming is frequently observed in the Danube Delta’s lakes. Scanning
and mapping the area using Bbe Moldaenke GmbH environmental technology is the first
step for the identification of the potential hazard areas.
Keywords: cyanobacteria, freshwater algal blooms, algal toxins, Danube Delta
Biosphere Reserve, Romania

Introduction
The problems generated by the presence of cyanobacteria towards
ecosystem services and human society on a global scale have led to
increased attention for the management of the phenomenon by the
administrators of the various protected areas, namely, the attention of
managers of water resources destined for recreational use and human
consumption. Assessing the risk of non-compliance with environmental
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 43 - 52
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objectives has become an extremely important issue for European Community
countries. Romania has made remarkable progress over the last 20 years, but
some issues addressed and discussed at the European level, such as those
related to the management of the expansion of cyanobacterian blooming in
surface waters, have remained little known at the level of environmental
agencies, and responsible agencies for monitoring and management of
surface water quality.
Previous studies have suggested that in the absence of major changes
in water quality caused by accidental pollution, a minimum of six years of
monitoring would be sufficient to determine the type and frequency of
blooming in an open system, such as the delta.
As early as 2008, it was proposed that in the case of the Danube Delta a
classification of lakes in risk classes should be made, taking into account both
the values of the phosphorus and nitrogen concentrations, which are
extremely important in the eutrophication dynamics, as well as the frequency
and the type of blooming occurring in the delta aquatic ecosystems (TÖRÖK
et alii, 2008). When drawing up the aforementioned classification, we took into
account the recommendations and regulations related to the monitoring of
algal blooming in surface waters in France (***, 2003) which use the numerical
abundance of the species, rather than the biomass developed by them.
Inclusion of aquatic ecosystems in classes and/ or categories that will not
comply with environmental objectives, in order to draw attention to the need to
undertake ecological reconstruction work, namely to develop and implement risk
management plans for algal blooming, or cyanobacteria blooming, should
consider, in addition to the qualitative structure (species) of algal and/ or
phytoplanktonic/ phytobentonic populations, the amount of biomass produced by
them. This reporting system based on biomass quantification is more widespread
in Europe than the one based on quantifying the numerical abundances of
different species (****, 2001; KROKOWSKI et alii, 2002).
To have a general image of the phenomena for the entire studied water
body there could be made maps that show the blooming image. These maps
are made with the help of different interpolation methods. Many interpolation
methods (GARNEO, GODONE, 2013; NAOUM, TSANIS, 2004) are used to
develop the maps of the type presented in the paper, the most popular of
which are IDW (Inverse Distance Weight), KRIGING and SPLINE. In the IDW
method, it is assumed substantially that the correlation and neighbouring
similarity ratio is proportional to the distance between them, which can be
defined as an inverse function of spacing each point in the adjacent points. It
is necessary to remember that the definition of the neighbouring radius and
the power related to the reversal function are considered important problems
in this method. This method will be used where there are sufficient sampling
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points with a local dispersion. One of the advantages of this method is to be
appropriate to show barriers that show discontinuous lines such as fractures
and rivers that break and discontinue on a surface (ZIARY, SAFARI, 2007).
This interpolation works best with evenly distributed points. Similar to SPLINE
functions, IDW is sensitive to extreme values. In addition, clusters of unequally
distributed data result in errors (SHEPARD, 1968).
Similar to IDW, KRIGING uses a weighting that assigns more influence to
the nearest data points in value interpolation for unknown locations. KRIGING,
however, is not deterministic, but extends the weighting approach of IDW to
include random components where the location of the exact point is not known by
the function. KRIGING depends on spatial and statistical relationships to calculate
the surface. The two-step process of KRIGING begins with the half-variability
estimates and then performs interpolation. Some advantages of this method are
the incorporation of variable interdependence and the amount of error area
available (AZPURUA, RAMOS, 2010). A disadvantage is that it requires much
more time to compute and model, and KRIGING requires more input from the
user (LEGENDRE, LEGENDRE, 1998).
SPLINE estimates grid cell values by fitting a minimum-curvature
surface to the sample data. It’s like a flexible sheet of plastic that passes
through each data point but otherwise bends as little as possible. The
difference between regularized and tension splines is one of flexibility: a
regularized spline has more "give" in it and produces smooth surfaces with
estimated values that may fall well outside the sample data range. Tension
splines are less smooth but conform more closely to the sample range.
https://www.nrem.iastate.edu/.../Surface_interp_tools.doc
Materials and Methods
The analysis carried out in the present phase of the project aims at:
• establishing in situ biomass risk classes;
• testing the SPLINE data interpolation method;
• presenting the results of the first mapping of the risk areas to
cyanobacterial exposure in the Danube Delta Biosphere Reserve.
By using algal biomass values expressed by ”a” chlorophyll values and
phycoerythrin and phycocyanin values, the following three risk classes are
proposed for the establishment of risk areas in the Danube Delta:
1. R (risk) if the cyanobacterial blooming frequency exceed 50% of the
total number of blooms that occurs in one year, or if the concentration
of phycoerythrin and phycocyanin produced by cyanobacteria is ≥ to
50% of the value of the expressed eutrophication threshold
expressed in chlorophyll concentrations.
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2. RP (possible risk) if the concentration of phycoerythrin and
phycocyanin produced by cyanobacteria is below 12.5 μg/ liter.
3. FR (non-risk) if the concentration of phycoerythrin and phycocyanin is
<10 μg/ liter, equivalent to less than 20% of total biomass and less
than 20000 cells of cyanobacteria/ ml.
The identification of the risk areas for cyanobacterial blooming was
carried out on the basis of the cyanobacterial distribution maps of two
lacustrine complexes in the Danube Delta as follows:
- Matiţa Lake from Matiţa-Merhei lacustrine complex
- Puiu Lake from Roșu-Roșuleț lacustrine complex.
Risk maps were made in ArcGIS 10.0. in the Geographic Information
System format using Stereo 1970 coordinate system, the SPLINE interpolation
method being used in this paper. The SPLINE method estimates the values
using a mathematical function that minimizes curvature of the total surface,
resulting in a smooth surface that passes exactly through the sampling points.
The advantages of SPLINE functions are that they can generate sufficiently
accurate surfaces from just a few sampling points and keep small features. A
disadvantage is that they may have different minimum and maximum values
from the dataset and the functions are sensitive to extreme values due to the
inclusion of the original data values at the sampling points (AZPURUA,
RAMOS, 2010). In order to establish the distribution of cyanobacteria and total
algal biomass on risk maps, the set of measurements taken in the morning, at
noon and in the evening, in May and September 2016, was used.
Results and Discussion
The analysis of the distribution of cyanobacteria on the surface of Matiţa
Lake water and their concentration zones during one day in May revealed that
there are no differentiated concentrations during one day. Maximum
cyanobacterial biomass values (2.79 μg/ l) remain below the threshold alert.
Analysis of the amount of algal toxins highlights the presence of microcystin
(MC), in the traces.
With a distribution of rare aquatic vegetation, in Matiţa Lake it is
observed that in September, cyanobacteria (Figures 1, 2, 3) exceed the alert
threshold in almost all stations where measurements were made. This uneven
distribution is also due to the wind that moves the water layer from surface of
the water, allowing for more concentration in certain areas. The presence of
cyanobacteria in the water mass can, in this case, endanger the life of aquatic
organisms, due to the high recorded biomass 46,198 μg/ l of cyanobacteria.
The gelatinous mass in which cyanobacterial cells are anchored, leads to
blocking gills of fish and their inevitable mortality during algal blooms.
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Figure 1. Circadian (September morning) highlighting of cyanobacterial biomass
concentration zones in the Matita Lake
Fig. 1. Evidențierea circadiană (septembrie dimineața) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Matița

Figure 2. Circadian (September noon) highlighting of cyanobacterial biomass
concentration zones in the Matiţa Lake
Fig. 2. Evidențierea circadiană (septembrie amiază) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Matița
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Figure 3. Circadian (September evening) highlighting of cyanobacterial biomass
concentration zones in the Matiţa Lake
Fig. 3. Evidențierea circadiană (septembrie seara) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Matița

In the case of Matiţa Lake there is an increase in primary productivity
during the summer season reaching maximum values of 101.7 μg/ l in
September. Concentrations exceed the risk threshold.
The analysis of the distribution of cyanobacteria on the surface of Puiu
Lake and their concentration zones over a day showed that in May, for all the
spring, as in the case of the Matiţa Lake, an undifferentiated concentration
occurs during a day. Maximum cyanobacterial biomass values are about 2.88
μg/ l, below the alert threshold. Analysing the amount of algal toxins also
highlights the presence of traces of microcystin in this case. In September
(Figures 4, 5, 6), the lack of submerged aquatic vegetation favoured the
development of cyanobacteria, so that the minimum values recorded in Puiu
Lake were 4.04 times higher, in 2016, than in the Matiţa Lake.
However, the Puiu Lake, strongly affected by the development of
cyanobacteria, did not show significant changes in microcystin concentration
in the water mass. This fact makes the working hypothesis (****, 2016 a; ****,
2016 b), whereby a large amount of algal toxins could signal in massive
biomass accumulations of cyanobacteria, to not be confirmed. Moreover, it
was found that PCR analysis (unpublished data) of gene coding sequences for
the occurrence of toxic cyanobacterial population was inconclusive. In this
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case, taxonomy studies combined with genetic tests to identify which are the
dominant cyanobacteria species and to certify that they have in their genome
gene sequences coding for the production of microcystin or other algal toxins
(cylindrospermopsin, nodularins) have not been analyzed in this study.

Figure 4. Circadian elevation (September morning) of cyanobacteria biomass
concentration zones in the Puiu Lake
Fig. 4. Creșterea circadiană (septembrie dimineața) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Puiu

The ecological succession throughout the year and the analysis of the
ecological requirements of cyanobacterial species and the feasibility of other
phytoplankton systemic groups could provide clarification and additional
information for such a classification. High values between 39.1 and 191.86 μg/
l of biomass are recorded in all 10 stations where measurements were made.
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Figure 5. Circadian (September noon) highlighting of cyanobacteria biomass
concentration zones in the Puiu Lake
Fig. 5. Evidențierea circadiană (septembrie amiază) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Puiu

Figure 6. Circadian (September evening) highlighting of cyanobacteria biomass
concentration zones in the Puiu Lake
Fig. 6. Evidențierea circadiană (septembrie seara) a zonelor de concentrație
a biomasei cianobacteriene din Lacul Puiu
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Conclusions
By mapping the risk areas it was pointed out that:
- agglomerations of spring cyanobacteria occur mainly in the areas near
the banks and the developed biomass does not pose a high risk for the
aquatic organisms, the two lakes in the present case study can be classified in
the no risk category;
- the concentration of cyanobacteria in risk areas was highlighted in
September both for Matiţa and Puiu lakes; the lakes can be included in the
risk category both for cyanobacteria presence in the water mass and for the
total algal biomass;
- PCR analysis of coding gene sequences for the occurrence of
cyanobacteria with toxic potential were inconclusive, although for both
sampling periods were identified traces of microcystin in the water mass.
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Dendroflora of Adjara (Ajara Floristic Region)
Dendroflora regiunii floristice Adjara (Regiunea floristică Ajara )
Z.K. MANVELIDZE, N.V. MEMIADZE,
D.Sh. KHARAZISHVILI, N. I.VARSHANIDZE
Abstract
In the area under review, 185 taxa belonging to 104 genera and 58 families were
identified. Spermatophytes contained 11 Gymnospermae and 174 Angiospermae taxa.
The richest families are Rosaceae with 39 taxa, Leguminosae and Ericaceae with 9
taxa; Fagaceae with 8 taxa; Aceraceae, Oleaceae and Corylaceae with 6 taxa;
Salicaceae and Betulacaeae with 5 taxa. The richest genera are Rubus (12 taxa);
Sorbus (7 taxa); Acer, Quercus, Rosa and Rhododendron (6 taxa). The rates of taxa
included in certain phytogeographical regions were as follows: Euxinian element 49
taxa – 26,5%; Asian element 31 taxa – 16,8 %; Euro-Siberian element 28 taxa –
15,0%; Mediterranean element 17 taxa – 9,4%; European element 12 taxa – 6,5 %;
North American element 6 taxa – 3,1 % and 42 taxa – 22,7% are multiregional or of
unknown phytogeographic origin. The life form spectrum of the taxa was as follows:
trees 65 taxa – 33%; shrubs 120 taxa (with 6 lianas) – 67%. The alian flora is
presented by 35 taxa – 19 % (adventive 3, invasive 3, subspontaneous 22, naturalized
7). The endemic flora is presented by 25 taxa – 13,5 % (Caucasian 6, Georgian 4,
Colchetian 8, Adjara-Lazetian 6, Ajarian 1); 23 taxa included in Red List of Georgia; 3
taxa included in IUCN Red List.
Keywords: floristic region Adjara, Euxinian element, Asian element, Euro-Siberian
element, Mediterranean element, European element, Red List of Georgia

Introduction
The floristic region of Adjara is located within the administrative borders
of the Autonomous Republic of Adjara, in the south-western part of Georgia,
and covers an area of 3,000 km2, with altitudes ranging from 0 to 2,993 m
above sea level (GAMKRELIDZE, 1949; NIJARADZE, 1961).
In view of its topography, the territory of Adjara can be divided into four
parts: lowlands, hilly zone, mountain gorges and high mountains
(MARUASHVILI, 1964). Considerably dissected terrain, widely ranging
altitudes and deep ravines are characteristic for the mountainous part of
Adjara. Over 80% of the area is slopes inclined at ≥ 20 degrees. Further
towards the tops of the ridfes, the topography is simpler. Geological structure
is mainly formed by volcanic sediments of the Tertiary age.
Adjara is distinguished by special vertical distribution of Forest
vegetation types conforming to the following pattern (MANVELIDZE, 2005):
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 53 - 60
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Littoral and lowland vegetation (0-25 m above sea level – a.s.l.)
Forests (from 0- 25 m to 2,100-2,200 m a.s.l.)
•
•
•
•

•
•
•
•

Hygrophilous, thermophilous mixed deciduous forest belt (from 025 m to 400-500 m a.s.l.);
Sub-belt of broad-leaved – chestnut forests (Castanea sativa)
(from 400-500 m to 1,000-1,100 (1,200) m a.s.l.) covers northern and
western slopes of the hilly coastal part of Ajara;
Sub-belt of broad-leaved – oak forests (Quercus dshorochensis;
Q. hartwissiana) (300-800 m a.s.l.);
Sub-belt of mixed forests (polydominant communities of dark
coniferous species: Picea orientalis, Pinus sosnovskyi; deciduous
species: Fagus orientalis, Carpinus caucasica, Acer campestre, A.
platanoides, etc. ) covers the intermountain part of Adjara (from 300 to
1500-1600 m a.s.l. on north-facing slopes and from 800 to 1,500-1,600
m a.s.l. on south-facing slopes);
Sub-belt of beech forests (Fagus orientalis) covers the hilly zone of
the Adjara’s coast (from 1,100 to 1,900-1,950 m).
Sub-belt of spruce and abies forests (Picea orientalis, Abies
nordmanniana) (from 1,500-1,600 to 2,100-2,200 m a.s.l.);
Sub-alpine forest-meadow vegetation belt (from 2,000-2,100 to
2,350-2,370 m a.s.l.);
Alpine vegetation belt (from 2,350 (2,400) m to 2,993 m a.s.l.).

Several climate types are distinguished in Adjara that correspond
to the vertical arrangement of the vegetation belts (MANJAVIDZE, 1982):
•

•

•

Climate of the coastal plain and hygrophilous-thermophilous
mixed deciduous forest zone: average annual temperature is 12°C;
average temperature of the coldest month (January) is over 2°C.
Absolute minimum temperature rarely drops below 10°C, and
accumulated temperatures above 10°C amount to 3,900-4,700°C.
Climate of the chestnut forest zone of coastal region of Adjara is
distinguished by moderately cold winter with deep but unsteady snow
cover; warm, long-lasting summer with abundant precipitation (> 2,500
mm); average annual temperature is 10-11°C; absolute minimum
temperature drops to –10-12°C (rarely to –16°C ); duration of the
growing season is 6.5-7.5 months.
Climate of the beech forest zone of coastal region of Adjara is
characterized by high annual air humidity (80-81%) and abundant
precipitation – 3,500-3,800 mm; average annual temperature is 8.5-
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9°C; average temperature of the warmest month (August) – 15-15.5°C;
average temperature of the coldest month (January) – 0.5°C; absolute
minimum rarely drops below –16-17°C.
Climate of the oak forest zone of intermountain region of Adjara is
distinguished by moderately humid and cold winter; average annual
precipitation is 720-900 mm; average temperature of the warmest
month (August) – 19.2-20.3°C, and highest temperature is 38-39°C;
average temperature of the coldest month (January) – 0.8-1.2°C;
average minimum temperature is 1.5-2.5°C, absolute minimum –1416°C; duration of the growing season is 6-7 months.
Climate of the beech forest zone of intermountain region of Adjara
is characterized by moderately humid and comparatively cold winter,
thick and steady snow cover, cool summer; duration of a growing
season, 5-6.5 months.
Climate of the spruce and abies forest zone is distinguished by
humid, comparatively cold winter and deeper and steadier snow cover
than the previous climate types; cool and short summer; maximum
temperature is 28°C; average temperature of the coldest month
(January) – 6.4°C; absolute minimum temperature is –20°C; duration
of the growing season is 4.5-5.5 months.
Climate of the sub-alpine forest zone includes climatic
characteristics of spruce and pine forest zone and reaches to 2,400 m
a.s.l.); the zone is characterized by cold winter and steady snow cover;
cold and short summer; duration of the growing season is 3.5-4.5
months.

T. Urushadze et alii (2000; FAO) suggest the following scheme of vertical
distribution of soil zones on the territory of Ajara:
• Littoral vegetation zone soils: litoral and riparian detritus rubbish
(Haplic Arenosols) and alluvial meadow soils (Distric Fluvisols);
• Hygrophilous-thermophilous mixed deciduous forest zone soils:
characterized by two kinds of red soils: red shallow (Haplic Ferralsols)
and red true or podzolic (Haplic Histosols or Rodic Acrisols);
• Beech forest zone soils: represented by Brown forest true (Umbric
Cambisols) and rusty brown soil - brown forest shallow (Distric
Cambisols);
• Chestnut forest zone soils: mainly represented by yellow-brown
forest soils (Ocsic Cambisols);
• Spruce-abies forest zone soils: characterized by brown forest
podzolic soils (Gleic Cambisols);
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•

Sub-alpine and alpine zone of Adjara soils represented by
mountain-meadow sward soils (District Regosols) and mountainmeadow sward-peat soils (Folists Histosols).
Based on specific composition of floristic complexes, history and
taxonomic structure of the flora, Ajara (Ajara floristic region) is considered as a
province (Colchic or Eastern Euxinian) of the ancient Mediterranean region.
Indigenous flora that originated from the Tertiary Mediterranean flora is basis
of the region’s floristic diversity (GAGNIDZE, R., 1998).
Certain scientific data on Ajara’s dendroflora can be found in works
dated by the beginning of the XX century; many Georgian and foreign
researchers have visited and collected plant specimens from Ajara
(***GOLITSIN, 1939; KOLAKOVSKI, 1961). Recent data about species of
dendroflora and diversity of eco-systems are also provided in the further
publications: DMITRIEVA, 1990a; DMITRIEVA, 1990b; DOLUCHANOV,
NACHUCRIŠVILI, 2000; GAGNIDZE, DAVITADZE, 2000; MANVELIDZE et
alii, 2008; MANVELIDZE et alii, 2009; MEMIADZE, 1971; ***.
Materials and Methods
A major method of investigation is a traditional route expeditionexcursion method. Plant specimens for herbarium and cameral processing
between 1990 and 2008 collected by us were used to create the species list,
as well as samples enumerated in Batumi Botanical Garden (BAT) and N.
Ketskhoveli Tbilisi Institute of Botany Herbarium Fund in 1960-1990; some
samples of herbarium and digital pictures are kept as well as at M.
Lomonosow State University.
We identified plants according to the plant indexes of Georgia and
Turkey; Variety taxonomy is specified according to the temporary
nomenclature (CZEREPANOV, 1995; DAVIS, 1965-1982; DMITRIEVA,
1990a; DMITRIEVA, 1990b; GAGNIDZE, R., 2000; *** 1964;*** 1969).
In the Table 1 every wood taxa of Adjara (Ajara floristic region) the
version is presented with following details: endemism, life forms and
phytogeographical areas that have been estimated according to DAVIS (19651982) and KETSKHOVELI et alii (1971-2007). Conservation status are given
according to the Red List of Georgia and IUCN Red List. The terminology of
alien status presented below has been adapted from WEBER (1999),
RICHARDSON et alii (2000) and KIKODZE et alii (2009).
The abbreviations used in the text and in the floristic list are as follows:
Euro-Sib: Euro-Siberian element; Eux: Euxine element; Hyrc-Eux: HyrcanoEuxine element; Ir-Tur: Irano-Turanian element; Medit: Mediterranean
element; E: East; mt: mountain; Endemism: K-Caucasian; G-Georgian;
COLH-Colchetian; A-L – Adjara-Lazetian, A-Ajarian.

Dendroflora of Adjara (Ajara Floristic Region)

57

Results and Discussion
The dendroflora of the floristic region of Adjara is represented by 185 taxa
belonging to 104 genera and 58 families. Spermatophytes contain 11
Gymnospermae and 174 Angiospermae taxa. The list of the woody taxa that were
defined in the study area is shown in Table 1. The richest families are Rosaceae,
with 39 taxa, Leguminosae and Ericaceae, with 9 taxa; Fagaceae, with 8 taxa;
Aceraceae, Oleaceae and Corylaceae, with 6 taxa; Salicaceae and Betulacaeae,
with 5 taxa. The richest genera are Rubus (12 taxa); Sorbus (7 taxa); Acer,
Quercus, Rosa and Rhododendron (6 taxa). The life form spectrum of the taxa was
as follows: Trees – 65 taxa – 33%; Shrubs – 120 (with 6 lianas) – 67%.
The area is a very important relictual refuge for many plant species that
are remnants of an ancient Mediterranean flora such as Periploca graeca L.
var. graeca (Asclepidaceae), Cistus creticus L., C. salviifolius L. (Cistaceae),
Jasminum officinale L. (Oleaceae) and Rhus coriaria L. (Anacardiaceae)
(DOLUCHANOV, NACHUCRIŚVILI, 2000).
The uniqueness of the presence of many relict plant species in the
region is largely due to the fact that the Caucasus was spared from the severe
effects glacial retreats during the last Ice Age. The region is also unique with
respect to the fact that one of the characteristic features of the south Colchic is
endemic endemism. The main kernel of mesophilic dendroflora formation of
which is conditioned with positive balance of warm and humid atmosphere is
mainly presented by relict endems that form peculiar “Shkeriani”. The following
species belong to this first group: Betula medwediewii Regel (Betulaceae),
Quercus pontica C.Koch (Fagaceae), Epigaea gaultherioides (Boiss. & Ball)
Takht., Rhododendron ungernii Trautv., R. smirnovii Trautv. (Ericaceae) and
Osmanthus decorus (Boiss. & Ball) Kasaplıgil (Oleaceae). The main factor of
existence of these species is high precipitation, the least annual amount of
that is not less than 1,300 mm.
The rates of taxa included in certain phytogeographical regions were as
follows: Euxinian element – 49 taxa – 26,5%; Asian element – 31 taxa – 16,8 %;
Euro-Siberian element – 28 taxa – 15,0%; Mediterranean element – 17 taxa –
9,4%; European element – 12 taxa – 6,5 %; N. American element – 6 taxa – 3,1
% and 42 taxa – 22,7% multiregional or of unknown phytogeographic origin.
On the research area Euxine elements are more spread than other
phytogeographic elements of the region. Domination of Euxine and the
Mediterranean elements not surprising as taking account that its species
composition of florist complexes, historical past and systematic structure of
flora Ajara belong to antic Mediterranean world, Mediterranean region, Colchic
or east Euxine province. Its floristic diversity is based on auto tectonic flora
developed from the kernel of Mediterranean flora in the Tertiary period
(MANVELIDZE, 2005).
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There are 25 species in the dendroflora of Adjara, which belong to 9
families and 12 genus, including Caucasian – 6 taxa (Acer trautwetteri,
Euonymus leiophloea, Pyrus caucasica, Salix caucasica, Sorbus fedorovii, S.
subfusca), Georgian – 4 taxa (Quercus imeretina, Rubus moschus, Rubus
woromowii, Sorbus migarica), Colchetian – 8 taxa (Betula medwedewii,
Quercus pontica, Salix kikodzea, Sorbus colchica, Rhamnus imeretina,
Staphylea colchica, Swida koenigii, Ficus carica), Adjara-Lazetian – 6 taxa
(Astragalus sommieri, Epigaea gaultherioides, Quercus dzhorochensis,
Rhododendron ungernii, Rhododendron smirnowii, Osmanthus decorus), and
Ajarian –1 taxa (Rubus adzharicus).
Nowadays there are non-local species listed in the dendroflora of Adjara
except the native element. The alien flora is represented by 35 taxa – 19 %
(adventive-3, invasive-3, subspontaneous-22, naturalized-7) which belong to
24 families and 31 genus. According to living forms there are 17 trees, 18
bushes included. According to origin the majority is East Asian taxa (19);
comparatively less is northern American (7) and Australian taxa (4). The most
widely spread is 11 non-local taxa (Robinia pseudoacacia, Spirea japonica,
Ulex europaeus, Pueraria japonica, Lonicera japonica, Cryptomeria japonica,
Cupressus lusitanica, Buddleja davidii, Clerodendron bungei, Ecalyptus
cinerea, E. globulus, Aleurites fordii).
There are 23 taxa included in Red List of Georgia (Arbutus andrachne,
Astragalus sommieri, Betula medwedewii, Buxus colchica, Castanea sativa,
Celtis australis, Daphne albowiana, Epigaea gaultherioides, Juglans regia,
Laurus nobilis, Osmanthus decorus, Ostrya carpinifolia, Pterocarya
pterocarpa, Quercus hartwissiana, Quercus imeretina, Quercus pontica,
Rhododendron smirnowii, Rhododendron ungernii, Salix kikodseae, Staphylea
colchica, Taxus baccata, Ulmus glabra); 3 taxa included in IUCN Red List
(Abies nordmanniana, Buxus colchica, Taxus baccata); 5 taxa are
recommended for the Red List of Caucasia: Betula medwedewii,
Rhododendron ungerni, Swida koenigii, Quercus pontica, Rhamnus imeretina.
Nowadays, the gene pool of all these critical species is in
correspondence to ex situ conservation requirements in the humid subtropics
floristic department of Batumi Botanic Garden; Kintrishi reserve, Kintrishi
protected landscape, Kobuleti reserve and Mtirala National Park with a total
area 30,137.75 ha are in correspondence to in situ conservation requirements;
e.i. 15.70 % of total area of Forest Fund of Ajara Autonomous Republic is
managed by management tolls stipulated by the Law of Georgia on “System of
the Protected Territories”.
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Județul Sălaj – Propuneri de noi arii de interes botanic
Sălaj County – New Proposals of Protected Areas
Gavril NEGREAN
Abstract
The importance of studies upon threatened plant species is essential for flora
conservation measures. In the Sălaj County there are no protected areas for the
conservation of endemic, subendemic or community importance plants. Our studies
(2012-2017) prove that Sălaj County has a valuable flora, with many conservation
importance elements. In order of the scientific value, the most important are the
endemic species, themselves Transilvanian endemics: Cephalaria radiata, Delphinium
simonkaianum, Hepatica transsilvanica, Lathyrus transsilvanicus, Onosma
pseudoarenaria, Salvia transsylvanica, Viola jooi. There are 33 endemic and
subendemic species such as: Aconitum moldavicum, Cardamine glanduligera,
Centaurea phrygia subsp. indurata, Centaurea jacea subsp. banatica, Centaurea
pugioniformis, Centaurea sadleriana, Cephalaria radiata, Cirsium furiens, etc.). Among
the comunity species are also Lycopodiaceae and Orchidaceae, Arnica montana,
Eleocharis carniolica, etc.). For conserving these plants, we propose in this short note,
ten important areas. From north to south these are: Cozla Plateau, Ortelec Valley,
Treznea – Ciumârna from Meseș Mountains, Sângeorgiul de Meseș – Buciumi (totally
unknown, from the botanical point of view), Pria Peak, Poicului Valley, Jebucu Valley
between Sfăraș and Jebucu, Riseg Peak, Ugruțiu Valley (totally unknown, from the
botanical point of view), Tămașa, Dâncu Valley. For each there were indicated the
conservative interest species found so far. From the point of view of the endemics, the
most valuable is the Ugrutiu Valley, with very rare plant meadows, as well as the
particularly attractive landscape.
Keywords: endemics, subendemics, communitary species, plants of Red Book, Red
Lists, rare plants, Sălaj County, Romania.

Introducere
Sălajul este remarcabil de bogat în plante vasculare, așa cum o arată
recenta monografie (NEGREAN, KARÁCSONYI, SZATMARI, 2017). Noi am
identificat în Sălaj peste 2.000 de taxoni majori (specii și subspecii). Rapoartele
oficiale arată însă că în județul Sălaj ar exista 287 specii (ABRUDAN, MEDVE,
2008: 36) sau 286 specii „în urma studiilor efectuate pe teren” (ABRUDAN,
MEDVE, 2008: 37). Printre speciile „ocrotite” din județul Sălaj indicăm câteva
absolut ilariante pentru acest județ: Taxus baccata, Ruscus aculeatus, Larix
decidua, Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Nigritella nigra, N. rubra,
Angelica archangelica (p. 35), Arctostaphylos uva-ursi, Linaria alpina, Gypsophila
paniculata, „bujorul românesc (Paeonia sp.)”, Adonis volgensis etc. (ABRUDAN,
MEDVE, 2008: 36). Situația de astăzi în ce privește plantele, nu este mai bună.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 61 - 82
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Din păcate și în lucrări științifice apar unele specii neverosimile pentru Sălaj. Așa
este mesteacănul pitic, Betula nana, sau o specie de rogoz pitic, Carex pauciflora,
de la Iaz (RAUS, 1984: 587, 588, 589). În ce privește numărul de specii existente
în Sălaj, înainte de apariția monografiei noastre, numai într-o lucrare de grad sunt
indicate peste 500 de specii (MEDVE, 1990).
Sălajul este poate cel mai sărac județ din România în rezervații
botanice. Cele câteva zone protejate – pentru bibilici și narcise, sunt departe
de a acoperi bogăția floristică a Sălajului. Această bogăție se datorează mai
ales prezenței calcarelor și gispurilor.
Împreună cu colegii Carol Karácsonyi și Paul Marian Szatmari, am făcut
cercetări botanice intensive în Sălaj, între anii 2012-2017. În urma studiilor neam făcut o imagine mai clară asupra florei și vegetației acestei zone.
Rezultatul a fost primul volum, dintr-o serie de trei, cuprinzînd flora, micobiota
și vegetația Sălajului (NEGREAN, KARÁCSONYI, SZATMARI, 2017). Primele
liste floristice din Sălaj au fost publicate de către Johann Christian Gottlob
Baumgarten (1816), urmate de mai multe lucrări de mai mare sau mai mică
anvergură, inclusiv Flora României. Pentru istoric vezi lucrarea lui Karácsonyi
(KARÁCSONYI, 2017). Rezultatul a fost că s-a alcătuit o listă cu peste 2.000
specii. Dintre acestea, peste 1.000 sunt noi pentru Sălaj. Printre noutăţi se află
mai multe genuri (Arnica, Blechnum, Menyanthes, Ophioglossum, Ophrys,
Oxytropis, Parnassia, Puccinellia, Scopolia, Waldsteinia) sau specii rare în
România (Aremisia alba, Anagallis minima, Aphanes arvensis, Arabis recta,
Myosotis discolor, Rumex thyrsiflorus, Sorbus danubialis, Waldsteinia geoides
etc.). Având în vederea bogăția floristică deosebită și constatând sărăcia în
arii protejate de tip floră din Sălaj, în acest volum dorim să realizăm o listă
roșie cu specii de mare interes botanic, o listă neagră cu specii străine, dar
mai ales să propunem mai multe arii de interes floristic și de vegetație, în care
să cuprindem cât mai multe dintre speciile endemice, subendemice, de interes
comunitar, specii rare (din Cartea Roșie, din listele roșii naționale). Am
constatat că în foarte multe zone, flora și vegetația sunt încă puțin afectate de
activitatea umană, încât astfel de arii ar favoriza conservarea nealterată a
florei și vegetației.
În nota de față, vom prezenta 10 astfel de arii de mare interes botanic,
urmând ca în volumul III al lucrării să facem descrieri detaliate cu prezentarea
zonelor, liste floristice, suprafețe necesare conservării etc.
Materiale și metode
S-au făcut cercetări intensive între anii 2012-2017: vara, deplasări pe
teren, începând din luna martie până în octombrie, câte 4-5 zile pe lună, iarna,
investigaţii bibliografice. Listele s-au făcut cu ajutorul unui dictafon sau în caiete
de teren. Materialele critice au fost colectate și determinate în laborator.
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Acestea au fost depuse în herbare publice. Abrevierea lor după Holmgren et
alii și Internet (HOLMGREN et alii,1990 și actualizare curentă). Condiționarea
materialelor s-a făcut în sistemul Negrean, cu ajutorul unui uscător tip Dörrex.
Dintre acestea, am selectat speciile de interes conservativ. Nomenclatura
după Flora României (SĂVULESCU (ed.), 1952-1976), Flora Europaea
(TUTIN et alii, 1996; TUTIN et alii, 1964-1980), dar mai ales ultimele site-uri
accesate pe Internet: Euro+Med și The Plant List. Pentru probleme de
taxonomie, corologie, plante noi pentru România etc. vezi și lucrările noastre
(NEGREAN, 2011, 2012).
Rezultate și comentarii
Au fost selectate 10 arii semnificative în ce privește conservarea
speciilor. Pentru fiecare s-a făcut câte un tabel cu principalii parametri. Mai
întâi se prezentă cinci tabele cu cele cinci categorii sozologice.
Tabelul 1 cuprinde plantele endemice din Transilvania. Noi considerăm
că aceasta este ordinea importanței în ce privește conservarea, deoarece
România s-a angajat la intrarea în Uniunea Europeană, printre altele, să-și
conserve propriile endemite, după care urmează cele comunitare etc. Dintre
puținele specii endemice din Bazinul Transilvaniei, în Sălaj au fost identificaţi
13 taxoni. Dintre aceștia șapte sunt specii vechi. Tabelul conține numele
taxonilor, autorii, câțiva parametri privind endemicitatea etc. Dintre acestea,
doar Cephalaria radiata alcătuiește populații ceva mai dense și este prezentă
în mai multe coronime. Ele se află la limita de nord-vest a arealului lor încât
protecția lor se impune. Restul sunt eponime endemice locale dedicate
autorilor volumului. Abrevierea gradului sozologic, conform normelor.
Tabelul 1. Endemite transilvane prezente în județul Sălaj
Table 1. Transylvanian endemics present in Sălaj County
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taxon
Cephalaria radiata Griseb. & Schenk - Dihoru & ●Eu: Rm
Pârvu 1981: 83: R (populație în regres)
Crataegus ×subsphaerica Gand. nothosubsp.
●Sj
karacsonyii Kerényi-Nagy 2016
Crataegus ×subsphaerica Gand. nothosubsp.
●Sj
negreanii Kerényi-Nagy 2016
Crataegus monostevenii Pénzes ex Kerényi●Sj
Nagy nothosubsp. negreanii Kerényi-Nagy
Delphinium simonkaianum Pawł, Dihoru &
1 coron, D
Pârvu 1981: 133: R (populații sărace)
Hepatica transsilvanica Fuss, Dihoru & Pârvu
E+M: ●Rm
1981: 135: Nt (nepericlitată)

End
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Nr.crt.

Taxon

7.

Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch Natura 2000, ROSCI Poiana cu narcise Racîș,
Valea Jernău (Internet); Boiu Mare (Grinţescu
& Nyárády 1957: 413).
Onosma pseudoarenaria Schur subsp.
pseudoarenaria
Rosa bohemica Heinr. Braun (non Gand.) var.
negreanii Kerényi-Nagy 2013
Rosa pocsii Kerényi-Nagy 2013 var.
karacsonyii Kerényi-Nagy 2013
Rosa pocsii Kerényi-Nagy 2013 var. pocsii

E+M: ●Rm Uk, D

Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb. &
Schenk) Schur, Dihoru & Pârvu
Viola jooi Janka

E+M: ●Rm

8.
9.
10.
11.
12.
13.

End

●Eu: Rm
●Sj
K-Nagy: Sj
K-Nagy: Sj

±End Trans Eu: Rm
Uk(W) = element dacic

Tabelul 2 conține endemitele și subendemitele identificate în Sălaj. Este
vorba de 33 de taxoni, cuprinzînd și informații legate de corologia lor și ce fel
de elemente sunt. Menționăm faptul că la intrarea României în UE, una dintre
condiții a fost și protejarea florei și faunei endemice din România. Despre
acest lucru se vorbește și, mai ales, se acționează destul de timid la noi.
Tabelul 2. Endemite și subendemite identificate în județul Sălaj
Table 2. Endemics and subendemics that occur in the Sălaj County
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TAXON
Aconitum moldavicum Hacq.
Cardamine glanduligera O. Schwarz
Centaurea phrygia L. subsp. indurata
(Janka) Stoj. & Step.
Centaurea jacea L. subsp. banatica Hayek
Centaurea pugioniformis Nyár.
Centaurea sadleriana Janka
Cephalaria radiata Griseb. & Schenk
Cirsium furiens Griseb. & Schenk
Crocus banaticus J. Gay

OBSERVAȚII
E+M= 0; FE: EcEu; FR: •Carp; K&al:
Carp;
E+M= Au BH Cs Hu Mo Po Rm Sk Sr
Uk(W); C-B
E+M= •Eu: Bu Gr Hu Rm Sk Uk(W) =
D-B-pan
E+M= •Eu: BH Bu Ct Hu Mk Rm Sr; =
D-P-NB
E+M= •Eu: •Rm element dacotransilv.
E+M= •Eu: Au Hu Rm Sk Sr =
pannonic
E+M= 0; FE: •Rm; S&al: •Rm; =
element dacic
E+M= Hu Rm; FE: Hu Rm; S&al: PTr-Get
E+M= Ju Rm Uk(W) = dac-(NW)balc
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crt

TAXON
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11.

Crocus heuffelianus Herb. subsp.
heuffelianus
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp.
transsilvanica

E+M= Au Cz Hu It Ju Po Rm Uk(W) =
Alp(E)-B
E+M= Bu Hu Ju Rm Uk(W); = daco (NW) B

12.

Galium abaujense Borbás subsp. abaujense

E+M= Hu Rm Sk = carp.

Galium eruptivum Krendl

10.

15.

Jurinea transylvanica (Sprengel) Simonk.

E+M= 0; Krendl: Trans Ban Cri ?? =
dac-pan
E+M= 0; FE: Cz Hu Ju Rm Uk(W);
Ca-Ba-Pn
E+M= •Eu: Rm = elem. dacic

16.

Lathyrus hallersteinii Baumg.

E+M: Rm Ju Gr = dac-Balc

Melampyrum barbatum Willd.

E+M= •Eu: Al Au Cs Ct Gr Hu It Rm
Sk Sl Sr
E+M= •Eu: Au Cs Hu Ju Rm Sk

13.
14.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.

Melampyrum barbatum subsp. barbatum
Noccaea jankae (A. Kern.) F. K. Mey
Phyteuma tetramerum Schur
Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb.
subsp. dacica
Ranunculus pannonicus Soó
Ranunculus pseudobinatus Soó
Rhinanthus wagneri Degen
Scabiosa columbaria L. subsp.
pseudobanatica
Seseli gracile Waldst. & Kit.
Seseli osseum Waldst. & Kit. (S.elatum osse)
Sesleria heufleriana Schur subsp.
heufleriana
Silene heuffelii Soó
Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich)
Zapał.
Silene otites (L.) Wibel subsp. hungarica

(Thlaspi jankae A. Kerner), E+M: ●Hu
Rm Sk
E+M= •Eu: Rm Uk(W) = elem. dacic
E+M= 0; FE: 0; Rummelspacher:
Trans;
E+M (Febr. 2017) ●Eu: Au Cs ?Hu Sk
Uk(U)
E+M: H: ●Eu: Hu Rm
E+M= •Eu: Bu Hu Ju Rm Sk = Carp(N)balc
S&al: •Eu: Rm = dacic
E+M= •Eu: Cr Rm Sr = dac-(NW)Balc
E+M= •Eu
E+M= •Eu: Hu Rm Sk Uk(W) = carp.
E+M= •Eu: Al Bu Ct Gr Mk Rm Uk(W)
= daco-b
E+M= Hu Po Rm Sk Uk(W) = carp.

Symphytum cordatum Waldst. & Kit.

E+M= Hu It Ju Rm Po Sk = Ap-carp(N)Balc
E+M= •Eu: Po Rm Sk UK(W) = carp

Thymus dacicus Borb.

E+M= •Eu: Ju Rm = daco-(NW)Balc

În Tabelul 3 sunt inserate speciile de interes comunitar prezente în
Sălaj; licopodiaceele și orchidaceele sunt listate la coronimele respective;
Arnica, plantă medicinală, a fost văzută de noi în zona Vârfului Merişor.
Populațiile mici de aici nu par a tenta culegătorii de plante medicinale.
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Cypripedium calceolus, ce se află în mai multe locuri, nu pare periclitată. Cea
mai mare populație vizitată de noi în 1981, avea 49 de indivizi cu zeci de flori
fiecare, fiind în stare foarte bună de conservare. La Eleocharis carniolica,
populațiile mici observate de noi înfloresc și decad în funcție de factorii
climatici. De exemplu, la Jernău, cu ploi în acea perioadă, era în stare foarte
bună, înmulțire vegetativă prin viviprie frecventă. Anul următor, când la vizita
noastră era secetă, nu am găsit nici un individ. Este deci probabil că în astfel
de cazuri planta se conservă sub formă de semințe. Ghiocelul este frecvent
peste tot, dar nu abundent. Nu am văzut să fie comercializat. Speciile de
Lycopodium nu alcătuiesc populații destul de dense pentru colectare. În Valea
Poicului, o doamnă a afirmat că ar fi vorbit cu niște cetățeni, care ar fi căutat
planta pe Valea Mesteacănului, dar că nu ar fi găsit mare lucru și că ar fi
renunțat. Pontechium maculatum se află într-un singur coronim și pare foarte
amenințat. Importanța lui este dată și de faptul că se află spre limita de vest a
arealului mondial.
Tabelul 3. Specii de interes comunitar prezente în județul Sălaj
Table 3. Community importance species that occur in Sălaj County
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TAXON
Arnica montana L.
Cypripedium calceolus L.
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch
Galanthus nivalis L.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. subsp.
selago
Iris aphylla L. (I. aphylla subp. dacica (Beldie) Soó & Hegi
subsp. hungarica)
Lycopodium clavatum L.
Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Echium
russicum)
Sphagnum contortum Schultz (ca Sphagnum riparium
Angstr, publ. Balázs)
Sphagnum subsecundum Nees (ca Sphagnum riparium
Angstr, publ. Balázs)

OBS.
Lit. & echipa
Lit. & echipa
GN & echipa
Lit. & echipa
Echipa & lit.
Lit. & echipa
Lit. & echipa
C. Karácsonyi
rev. Boros 1942
rev. Boros 1942

În Tabelul 4 sunt trecute speciile incluse în Cartea Roșie a României.
Sunt unele dintre cele mai rare plante. Dintre acestea Gypsophila collina se
află la limita de vest a arealului ei mondial și alcătuiește în Sălaj populații
mulțumitoare, fiind extrem de importantă din punctul de vedere arealogic. În
Europa este prezentă doar în România, Basarabia și Crimeea. Crește numai
pe gipsuri. Lysimachia nemorum a fost descoperită de noi la Treznea, unde
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am găsit o foarte mică populație. Se impune ocrotirea ei urgentă. Noccaea
jankae este cu probleme taxonomice aici și în România, în general. Planta a
fost colectată, dar nu cu capsule mature, fiind necesară o studiere
suplimentară. Ca areal, ar fi verosimilă, deoarece se află cam pe aceeași
paralelă cu populațiile dense dintre Slovacia și Ungaria. Autorii care au găsit
planta pe Muntele Riseg vorbesc de Noccaea jankae (Thlaspi jankae*)
(MOLNAR et alii, 2014: 128*), în timp ce SRAMKÓ (2016: 369*) susține că
este vorba de T. kovatsii, și afirmă că nu există material de herbar! Ophrys
apifera a fost găsită în mai multe coronime (SZATMARI, 2016), iar până acum
nici nu se știa dacă există și în alte locuri din Ardeal. Acum planta este
cunoscută din trei locuri. Rhinanthus alectorolophus a fost găsită de autor în
Munții Plopiș, într-un lan de secară!
Tabelul 4. Plante rare din România, prelucrate în Cartea Roşie a plantelor vasculare,
întâlnite în județul Sălaj
Table 4. The rare plants from Romania, indicated in the Red Book of vascular plants
of Romania, that occur in Sălaj County
Nr.
crt.
1

TAXON

Gypsophila collina Steven ex Ser. (G. arenaria
Waldst. & Kit. var. leioclados Borb.)
2
Lysimachia nemorum L. subsp. nemorum
3
Myosotis discolor Pers. subsp. discolor
4
Noccaea jankae (S. Kern.) F. K. Mey. (Thlaspi
jankae A. Kern.*)
5
Onosma pseudoarenaria Schur subsp.
pseudoarenaria (și la endemite transilvane)
6
Ophrys apifera Hudson subsp. apifera
7
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp.
alectorolophus
8
Rumex thyrsiflorus Fingerh. subsp. thyrsiflorus
9
Sagina subulata (Sw.) C. Presl
10
Spergula pentandra L.
Legendă: D&N = Dihoru & Negrean; N&D= Negrean & Dihoru

OBS.
N&D: CR
N&D: CR
N&D: EN
N&D: EN*
D&N: V
N&D: CR
N&D: V
D&N: CR
N&D: CR
N&D: CR

Tabelul 5 este cel mai mare și cuprinde plantele din listele roșii
naționale identificate în Sălaj. Este vorba de 152 de specii. Printre ele unele
deosebit de importante din punct de vedere fitogeografic. Așa este Medicago
prostrata Jacq., menționată în a doua localitate din România. Gladiolus italicus
Mill. (G. segetum Ker Gawler), plantă perimediteraneană, despre care în Flora
Europaea se scrie: „A weed of arable crops, not recorded from natural
habitats; its range as native unknown” și care o indică și din România
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(HAMILTON, 1980: 102). A fost găsită de noi într-un lan de grâu, din
apropierea Vârfului Merișor (Munții Plopiș). Provenienţa este enigmatică, mai
ales că se află la limita de nord a arealului ei mediteranean.
Tabelul 5. Specii din listele roşii naţionale (unele neregăsite*)
Table 5. Plants from national red lists (some non retrieved*)
Nr.crt.

TAXON

1. Agrostemma githago L.
2. Ajuga pyramidalis L. subsp. pyramidalis*
3. Allium denudatum F. Delaroche (A. albidum
Fisch. ex M.Bieb.▼)
4. Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman et
alii s. l. (Orchis coriophora◄)
5. Anacamptis coriophora subsp. fragrans
(Orchis◄)
6. Anacamptis morio (Jacq.) R. M. Bateman,
Pridgeon & M. W. Chase (Orchis morio*)
7. Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman et alii
elegans (Orchis palustris elegans◄)
8. Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard
9. Aphanes australis Rydb. ("A. microcarpa"■)
10. Arnica montana L. (și la comunitare)
11. Artemisia alba subsp. alba
12. Astragalus galegiformis L.*
13. Bromopsis erecta (Hudson) Fourr. subsp.
transsilvanica (Bromus♦)
14. Carex diandra Schrank
15. Carex limosa L.
16. Carex vulpinoidea Michx
17. Carlina acanthifolia All. subsp. utzka*
18. Centaurea calocephala Willd. (C atropurpurea
Waldst. & Kit.)
19. Centaurea sadleriana Janka (și la endemice)
20. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
21. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
22. Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard
23. Cephalaria radiata Griseb. & Schenk
24. Cirsium eriophorum (L.) Scop.
25. Cirsium furiens Griseb. & Schenk
26. Comandra elegans (Spreng.) Reichenb.
Holocen (GRINDEAN et alii, 2015)
27. Coronilla vaginalis Lam.
28. Crepis jacquinii Tausch – ●Eu: relict
29. Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch subsp.
pannonica
30. Cypripedium calceolus L. (și la comunitare)
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TAXON

31. Cytisus ratisbonensis Schaeff.
(Chamaecytisus ratisbonensis)
32. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp.
incarnata
33. Dactylorhiza maculata (L.) Soó s. l.
34. Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge)
Soó
35. Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
(L.) Soó
36. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó subsp.
sambucina
37. Daphne cneorum L. subsp. cneorum
38. Delphinium simonkaianum Pawł.
39. Dictamnus albus L.
40. Drosera rotundifolia L.
41. Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.)
Nyman
42. Eleocharis carniolica W. D. J. Koch
43. Elymus hispidus (Opiz) Meld. subsp.
barbulatus (Schur) Melderis
44. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
45. Epipactis greuteri H. Baumann & Künkele (foto
Brădean)
46. Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp.
helleborine
47. Epipactis microphylla Swartz
48. Epipactis palustris (L.) Crantz
49. Epipactis purpurata Sm. – (și la comunitare)
50. Eriophorum gracile Koch*
51. Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E.
Schulz subsp. nasturtiifolium
52. Erysimum crepidifolium Reichenb., E+M: ●Eu:
Cs Ct Ge Hu Rm Sk
53. Fritillaria meleagris L. subsp. meleagris
54. Galanthus nivalis L. – la comunitare
55. Geranium purpureum Vill. – adventivă în Gara
Jibou
56. Gladiolus italicus Mill. (G. segetum Ker
Gawler)
57. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
58. Gypsophila collina Steven ex Ser. (este și la CR)
59. Hepatica transsilvanica Fuss
60. Hottonia palustris L.* [CL 34.332-33!].
61. Hyoscyamus niger L.
62. Iris aphylla L.
63. Iris sibirica L.
64. Juncus minutulus (Albert & Jahand.) Prain
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Nr.crt.

TAXON

65. Juncus thomasii Ten.
66. Jurinea transylvanica (Spreng.) Simonk.
(Jurinea mollis transsilvanica*)
67. Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D.
Löve (Serratula radita*)
68. Lappula heteracantha (Ledeb.) Borbás s. l.
69. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp.
collinus (J. Ortmann) Soó
70. Limodorum abortivum (L.) Sw.
71. Limosella aquatica L. – 1 coronim
72. Linaria angustissima (Loisel.) Borbás subsp.
angustissima
73. Listera ovata (L.) R. Br. = Neottia ovata (L.)
Bluff & Fingerh.
74. Lysimachia nemorum L. subsp. nemorum –
(este și la CR) – 1 coronim
75. Medicago prostrata Jacq.
76. Menyanthes trifoliata L. - 1 coronim
77. Monotropa hypopitys L. - 2 coronime
78. Montia fontana L. s. l. - 1 coronim
79. Myosotis discolor Pers. – (și la la CR)
80. Najas minor All.
81. Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus
(Salisb.) Baker
82. Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman et
alii subsp. tridentata (Orchis tridentata*)
83. Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman et alii
subsp. ustulata*), (Orchis ustulata)
84. Neottia nidus-avis (L.) Rich.
85. Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (Listera
ovata (L.) R. Br.*)
86. Noccaea jankae (A. Kern.) F. K. Mey (Thlaspi
jankae A. Kern.)
87. Onosma pseudoarenaria Schur subsp.
pseudoarenaria (și la la CR & End)
88. Ophioglossum vulgatum L.
89. Ophrys apifera Hudson
90. Orchis coriophora L. = Anacamptis coriophora
91. Orchis morio L. /s. l./ = Anacamptis morio s. l.
92. Orchis morio L. subsp. picta = Anacamptis
morio subsp. picta
93. Orchis purpurea Hudson subsp. purpurea
94. Orobanche alsatica Kirschl.
95. Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck
(Orobanche caesia Rchb.*)
96. Peucedanum officinale L. subsp. officinale – 2
coronime
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97. Phleum hirsutum Honck.
98. Phyteuma tetramerum Schur – (și la endemite)
99. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.
100.Platanthera bifolia (L.) Rich.
101.Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
102.Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (E.
rubrum; E. russicum)
103.Prunus tenella Batsch (Amygdalus nana L.)
104. Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
subsp. alectorolophus
105. Rhinanthus borbasii (Dörfl.) Soó
106. Rhinanthus wagneri Degen
107. Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás
108. Rosa glauca Pourret
109. Rosa micrantha Borrer ex Sm.
110. Rubus affinis Weihe & Nees
111. Rubus chloocladus W. C. R. Watson
112. Rumex aquaticus L. subsp. aquaticus
113. Rumex longifolius DC.
114. Rumex thyrsiflorus Fingerh. subsp. thyrsiflorus
115. Saccharum strictum (Host) Sprengel =
Tripidium strictum (Host)H. Sch.
116. Sagina subulata (Sw.) C. Presl
117. Salix aurita L.
118. Salvia nutans L.
119. Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb. &
Schenk) Schur (& la End)
120. Saxifraga bulbifera L.
121. Scabiosa columbaria L. subsp.
pseudobanatica (Schur) Jáv. & Csapody
122. Scorzonera austriaca Willd.
123. Scorzonera humilis L. ●Eu
124. Scheuchzeria palustris L.*
125. Sedum album L.
126. Sedum cepaea L. ●Eu+Md
127. Sempervivum marmoreum Griseb.
128. Serratula radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. =
Klasea radiata (W. & K.) Löve
129. Senecio sarracenicus L. (Senecio fluviatilis
Wallr.*)
130. Seseli gracile Waldst. & Kit. E+M: ●Eu (Ct Sr
Rm)
131. Seseli osseum Waldst. & Kit. (Seseli elatum L.
subsp. osseum*) ●Eu
132. Seseli pallasii Besser (Seseli varium Trevir.*)
E+M: ●Eu + Magh.
133. Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Koso-Pol.
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134. Silene longiflora Ehrh. (Silene bupleuroides L.)
135. Silene nutans L. subsp. dubia (Rohrb.) Zapał.
●Eu: elem. carpatic
136. Silene otites (L.) Wibel subsp. hungarica
Wrighley
137. Sorbus austriaca (Beck) Prain & al. subsp.
austriaca
138. Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpáti E+M: ●Eu
139. Spiraea crenata L.
140. Spiranthes spiralis (L.) Chevall
141. Stellaria palustris Hoffm.
142. Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.
143. Stratiotes aloides L. – ultrasuspectă la Iaz
144. Succisella inflexa (Kluk) Beck
145. Thlaspi jankae A. Kern. = Noccaea jankae (A.
Kern.) F. K. Mey
146. Thymus comosus Heuffel ex Griseb. & Schenk
E+M: ●Rm, elem dacic
147. Thymus dacicus Borb. E+M: Rm + Ju
148. Thymus longicaulis C. Presl

154.
155.
156.
157.

Utricularia australis R. Br.
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert
Veratrum nigrum L.
Veronica spicata L. subsp. fischeri (Trávn)
Albach, E+M
158. Viola jooi Janka
159. Waldsteinia geoides Willd. E-M: ●Eu, în jurul
Rm

O, N

Legendă: O, N = OLTEAN, NEGREAN et alii, 1994; BCH = BOŞCAIU et alii 1994;
D&D = DIHORU, DIHORU, 1994; GN = NEGREAN, 2018

Umează descrierea celor 10 arii propuse ca rezervații. Pentru fiecare
coronim se face o scurtă descriere geografică și botanică. La grafiere nu mai
scriem subspecia.
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I. Masivul Cozla – Culmea Prisnelului (de la Someș, talveg, Piscuiul
Ronei, Cozla, Prisnel I și II), Vălișoara. Acest masiv calcaros este situat între
cotul mare al Someșului, din dreptul Jiboului, spre nord și apoi spre est. Spre
vest și nord, pereți uneori aproape abrupți, mici platouri, unele mai extinse
altele mai înguste; pantele nordice și vestice sunt aproape complet
împădurite. Brâne, unele greu accesibile. Spre est, culmea se pierde în pajiști
și mici culturi agricole de unde flora nu mai este interesantă. Flora este printre
cele mai interesante din Sălaj.
S-au identificat aici 30 de taxoni din diverse categorii. End şi subEnd:
Aconitum moldavicum, Cephalaria radiata, Melampyrum barbatum, Seseli
osseum osseum, Sesleria heufleriana heufleriana, Silene nutans dubia, Thymus
comosus, Viola jooi. Comunitare: Anacamptis coriophora, Anacamptis palustris
elegans, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza incarnata incarnata, Epipactis
helleborine helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis purpurata, Galanthus
nivalis, Huperzia selago selago, Neotinea ustulata ustulata, Platanthera bifolia,
Spiranthes spiralis. LiRo: Agrostemma githago, Elymus hispidus barbulatus,
Hyoscyamus niger, Orobanche lanuginosa, Piptatherum virescens, Rhinanthus
wagneri, Rorippa islandica, Rosa micrantha, Rubus affinis, Sedum album,
Sorbus danubialis, Succisella inflexa, Thymus comosus, Thymus longicaulis.
Remarcăm dintre ele pe Sorbus danubialis, găsit pe abruptul Cozlei; a mai fost
indicată de la noi numai în zona Cazanelor. Rare: Ajuga chamaepytis, Alnus
incana incana (caracter relictar), Asplenium scolopendrium (caracter relictar),
Bromopsis riparia riparia (termofilă), Cerastium pumilum pumilum, Dryopteris
affinis, Galium pumilum, Helianthemum canum (termofilă), Iris pumila pumila
(apariție cu totul aparte pe brânele Prisnelului), Lathyrus hallersteinii (la limita de
nord a arealului), Myricaria germanica, Ranunculus lanuginosus, Sedum album,
Thlaspi alliaceum, Trifolium rubens, Vicia pisiformis, Viola mirabilis etc.
II. Valea Ortelec. Pe versanții sudici (stânga văii), este Dealul Puguior, cu
poieni și păduri termofile. Substratul este calcaros. Pe dreapta pădurii, cu
versanți nordici, dar și pajiști întinse. End şi subEnd: Cephalaria radiata.
Comunitare: Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera
damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis microphylla, Neotinea ustulata
ustulata, Ophrys apifera, Orchis militaris, Orchis purpurea purpurea; LiRo:
Dictamnus albus, Rhinanthus borbasii. Rare: Agrostis gigantea gigantea, Allium
lusitanicum, Alyssum montanum montanum, Anagallis minima, Anthericum
ramosum, Anthyllis vulneraria polyphylla, Arabis sagittata sagittata, Asperula
tinctoria tinctoria, Bupleurum affine, Centaurea oxylepis, Helianthemum canum,
Hieracium bauhini, Inula ensifolia, Iris graminea, Lathyrus latifolius, Melica
transsilvanica, Muscari botryoides, Odontites luteus, Phleum montanum,
Quercus pubescens, Ranunculus lanuginosus, Salvia austriaca, Stipa pennata
pennata, Viola mirabilis etc. Aici este și limita nordică a speciilor Quercus
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pubescens și Tilia tomentosa. Prezența lui Orchis apifera este remarcabilă, fiind
la limita de nord a arealului, până la cercetările noastre nefiind cunoscută de
aici. După ipoteza noastră, pe aici a fost calea principală spre Câmpia
Pannonică a migroelementelor continentale și este posibil să mai fie activă.
III. Treznea – Ciumărna. Creasta Munților Meseș, dintre Treznea și
Ciumărna, are și multe insule calcaroase. Bogăție floristică relativ mare, mai
mult pe versanții sudici. End şi subEnd: Cephalaria radiata, Lathyrus
hallersteinii, Ranunculus pannonicus, Ranunculus pseudobinatus, Silene nutans
dubia. Comunitare: Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera
damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cypripedium
calceolus, Epipactis helleborine helleborine, Galanthus nivalis, Gymnadenia
conopsea, Ophrys apifera, Platanthera bifolia. Pentru Cartea Roșie: Lysimachia
nemorum nemorum, Myosotis discolor, Ophrys apifera. LiRo: Iris sibirica,
Limosella aquatica, Rosa glauca. Rare: Agrimonia procera, Alchemilla plicata,
Aruncus dioicus, Dianthus puberulus, Dryopteris dilatata, Festuca heteromalla,
Minuartia setacea, Myosotis laxa caespitosa, Myricaria germanica, Ranunculus
lanuginosus, Rhinanthus crista-galli, Sorbus domestica, Tilia tomentosa, Trinia
glauca glauca, Veronica montana, Veronica spuria. Menționăm că cele două
specii de Ranunculus sunt semnalate numai aici din România și nu sunt
cuprinse în Flora României vol. II, deși există material de herbar la [CL].
IV. Sângiorgiu de Meseș-Buciumi. Calcarele și gipsurile de aici sunt
situate la vest de cele două localități și sunt deosebit de bogate în plante rare.
Au fost puțin cercetate botanic până acum. În afară de aceasta, peisajul este
deosebit de pitoresc, cu mai multe chei și abrupturi calcaroase. End şi subEnd:
Cephalaria radiata, Cirsium furiens, Onosma pseudoarenaria pseudoarenaria,
Viola jooi. Comunitare: Anacamptis morio, Cephalanthera damasonium,
Epipactis helleborine helleborine, Gymnadenia conopsea, Neotinea ustulata
ustulata, Platanthera bifolia. LiRo: Agrostemma githago, Aphanes australis,
Cerastium gracile, Dictamnus albus, Hyoscyamus niger, Phleum hirsutum,
Thymus longicaulis. Rare: Cerastium pumilum pumilum, Hypericum montanum,
Juncus acutiflorus, Linum hirsutum, Linum tenuifolium, Myricaria germanica,
Rosa agrestis, Rosa polyacantha, Senecio squalidus rupestris, Silene
donetzica, Silene otites, Stipa capillata, Trifolium rubens, Waldsteinia geoides.
V. Vârful Măgura Priei și împrejurimi. Este vârful cel mai înalt din Munții
Meseș (996 m), situat cam în dreptul localității Pria. Vârful este complet
împădurit, iar la poalele vestice se află pajiști întinse. End şi subEnd: Lathyrus
hallersteinii, Phyteuma tetramerum, Symphytum cordatum. Comunitare:
Anacamptis coriophora, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza incarnata
incarnata, Dactylorhiza maculata elodes, Dactylorhiza sambucina sambucina,
Galanthus nivalis, Gymnadenia conopsea, Lycopodium clavatum, Neottia ovata,
Platanthera bifolia, Orchis mascula speciosa, Traunsteinera globosa. LiRo:
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Rumex aquaticus aquaticus, Salix aurita, Silene longiflora. Rare: Achillea
distans tanacetifolia, Actaea spicata, Alchemilla acutiloba, Alchemilla crinita,
Alchemilla plicata, Astrantia major major, Carduus personata, Dianthus
deltoides deltoides, Drabella muralis, Draba nemorosa, Hieracium aurantiacum,
Lathyrus hallersteinii, Petasites albus, Polystichum braunii, Pulmonaria rubra,
Thesium ramosum, Trollius europaeus europaeus, Veratrum lobelianum.
VI. Valea Poicului. Mărginită spre sud de munți înalți, are un caracter
montan evident și adăpostește numeroase relicte. End şi subEnd: Cardamine
glanduligera, Phyteuma tetramerum, Scabiosa columbaria pseudobanatica,
Symphytum cordatum, Thymus dacicus. Comunitare: Anacamptis coriophora,
Anacamptis morio, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza cordigera cordigera,
Dactylorhiza incarnata s. l., Dactylorhiza maculata elodes, Dactylorhiza
maculata schurii, Dactylorhiza majalis majalis, Dactylorhiza sambucina
sambucina, Epipactis helleborine helleborine, Epipactis palustris, Galanthus
nivalis, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia. LiRo: Carex diandra (numai
aici), Crepis pannonica pannonica (numai aici), Cytisus ratisbonensis,
Eleocharis carniolica, Hyoscyamus niger, Iris sibirica, Salix aurita. Rare:
Achillea ptarmica, Arabidopsis halleri, Callitriche palustris palustris, Calluna
vulgaris, Cardamine matthioli, Carduus personata, Carex appropinquata, Carex
echinata echinata, Carex elata elata, Carex elongata, Carex lepidocarpa, Carex
nigra, Carex rostrata, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Crepis
paludosa, Crocus vernus vernus, Eriophorum angustifolium, Eriophorum
latifolium, Hieracium rotundatum, Jacobaea paludosa, Knautia dipsacifolia,
Leucojum vernum subsp. vernum, Parnassia palustris, Peucedanum palustre,
Polystichum setiferum, Pulmonaria rubra, Pyrola rotundifolia, Salix aurita,
Selinum carvifolia, Silene heuffelii, Veratrum lobelianum, Verbascum lanatum
hinkei, Veronica montana. Valea are un puternic caracter conservativ și pentru
relicte.
VII. Sfăraș-Jebucu, mai ales locul La Pad. Aici sunt gipsurile cele mai
tipice, cu o floră deosebit de bogată. Uneori, pe metrul pătrat, există peste 15
taxoni, cee ce face ca această zonă să fie comparabilă, din acest punct de
vedere, cu calcarele sarmațiene din sudul Dobrogei (Pădurea Hagieni, Cotul
Văii). Acest Pad, este o coastă de anvergură nu prea mare, situată pe dreapta
pârâiașului Jebucu, între capătul de est al satului Sfăraș și Jebucu nord;
deasupra pereților abrupți există platouri cu pajiști. În ultimul timp zona este
intens pășunată (inclusiv abrupturile – comm. Paul Szatmari). End şi subEnd:
Cirsium furiens, Jurinea transylvanica, Onosma pseudoarenaria pseudoarenaria, Rhinanthus wagneri, Salvia transsylvanica, Sesleria heufleriana
heufleriana, Thymus comosus, Viola jooi. Comunitare: Anacamptis coriophora,
Anacamptis morio, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia,
Cypripedium calceolus, Epipactis purpurata, Neotinea tridentata tridentata,
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Orchis militaris, Orchis purpurea purpurea, Traunsteinera globosa. CR:
Gypsophila collina. LiRo: Allium denudatum, Artemisia alba alba, Cirsium
eriophorum, Coronilla vaginalis, Cytisus ratisbonensis, Daphne cneorum
cneorum, Dictamnus albus, Echinops ritro ruthenicus (numai aici în Sălaj),
Erysimum crepidifolium, Gypsophila collina, Hyoscyamus niger, Klasea radiata,
Lappula heteracantha s. l., Lathyrus latifolius, Lathyrus pannonicus collinus,
Medicago prostrata, Orobanche lanuginosa, Phleum hirsutum, Rosa micrantha,
Salvia nutans, Scorzonera austriaca, Seseli gracile, Seseli pallasii, Stipa
dasyphylla, Trollius europaeus europaeus. Rare: Aconitum anthora anthora,
Adenophora liliifolia, Aegilops cylindrica, Allium denudatum, Allium flavescens,
Althaea cannabina, Cephalaria uralensis uralensis, Cerastium pumilum
pumilum, Cerastium gracile, Cirsium pannonicum, Coronopus squamatus,
Euphorbia nicaeensis s. l. (numai aici și la Ugruțiu în Sălaj), Euphorbia
seguieriana (numai aici în Sălaj), Helianthemum nummularium nummularium,
Odontites luteus, Plantago argentea argentea (numai în sudul extrem),
Scorzonera austriaca, Senecio doria umbrosus, Sherardia arvensis, Sisymbrium
strictissimum, Stipa capillata, Stipa pennata pennata, Stipa pulcherrima, Stipa
tirsa tirsa, Tephroseris integrifolia, Trifolium diffusum, Vicia pannonica striata,
Vicia pisiformis. Obs. Indicația: „Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. – Jebucu,
rară, 2013” (MOLNÁR et alii, 2014: 127) ni se pare eronată; materialul nu este
depus în herbare publice.
VIII. Vârful Riseg. Este situat la sud de Jebucu, la sud de linia ferată
Cluj-Oradea, mai la vest de Gara Stana. Pe vârf și în partea de vest sunt pajiști
întinse, în rest înconjurat de păduri. Tot dealul este interesant, mai bogat în
specii fiind versantul sudic, până la marginea pădurii, unde este și limita cu
județul Cluj. Localnicii spun că numele de Riseg (beat în lb.maghiară) ar proveni
de acolo că atunci când Daphne cneorum este în plină floare (și am prins un
astfel de fenomen) mirosul este atât de puternic încât te îmbeți de el. Oricum,
bogăția floristică este deosebită. End şi subEnd: Cephalaria radiata, Hepatica
transsilvanica, Jurinea transylvanica, Lathyrus hallersteinii, Noccaea jankae,
Thymus comosus, Viola jooi. Comunitare: Cephalanthera damasonium,
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza viridis, Epipactis helleborine helleborine,
Galanthus nivalis, Neotinea tridentata tridentata, Neotinea ustulata ustulata,
Neottia nidus-avis, Orchis militaris, Phyteuma orbiculare. LiRo: Daphne
cneorum cneorum, Dictamnus albus, Erucastrum nasturtiifolium nasturtiifolium,
Phleum hirsutum, Scorzonera austriaca, Seseli gracile, Sorbus austriaca. Rare:
Aconitum anthora anthora, Allium paniculatum paniculatum, Anemone
sylvestris, Astragalus austriacus, Astragalus monspessulanus monspessulanus,
Asyneuma canescens, Avenula pubescens, Bupleurum praealtum, Carlina
acaulis acaulis, Centaurea calocephala (Centaurea atropurpurea), Centaurea
pugioniformis, Cerastium brachypetalum tauricum, Crataegus lindmanii kovacsii,
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Draba muralis, Erysimum cuspidatum, Ferulago sylvatica sylvatica,
Helianthemum canum, Helictochloa praeusta, Hieracium hoppeanum (Pilosella
hoppeana), Hieracium pratense, Iris variegata, Minuartia setacea, Muscari
botryoides, Phleum hirsutum, Plantago argentea argentea, Poa badensis,
Polygala amara amara, Primula veris canescens, Ranunculus breyninus, Rosa
spinosissima, Sabulina verna verna, Scorzonera austriaca, Scorzonera
hispanica hispanica, Sorbus austriaca austriaca, Tephroseris integrifolia,
Tephroseris papposa, Trinia glauca glauca.
IX. Valea Ugruțiu. Este situată între localitatea Ugruțiu (N-E) și Hida (SE). Este vorba de coastele abrupte ale acestei văi, cu pajiști de tip stepic și cu
mici tufărișuri. Substratul este calcaros. Bogăție floristică deosebită. Puțin sau
deloc cunoscută până la noi. End şi subEnd: Cephalaria radiata, Galium
eruptivum, Jurinea transylvanica, Onosma pseudoarenaria pseudoarenaria,
Salvia transsylvanica, Seseli gracile, Seseli osseum osseum, Silene nutans
dubia, Silene otites hungarica. Comunitare: Epipactis greuteri, Epipactis
helleborine helleborine, Neottia ovata, Neotinea tridentata subsp. tridentata,
Ophrys apifera, Orchis purpurea subsp. purpurea, Platanthera bifolia. LiRo:
Cephalaria uralensis subsp. uralensis, Hyoscyamus niger, Allium denudatum,
Dictamnus albus, Erucastrum nasturtiifolium nasturtiifolium, Salvia nutans,
Seseli pallasii, Thymus longicaulis. Rare: Helianthemum canum, Hypericum
elegans, Klasea radiata, Koeleria pyramidata, Koeleria splendens, Orobanche
alba, Oxytropis pilosa (numai în această zonă), Plantago argentea argentea,
Seseli pallasii, Sisymbrium strictissimum, Stipa pennata pennata, Stipa
pulcherrima, Stipa tirsa tirsa, Thalictrum flavum etc.
X. Tămașa, Valea Dâncu – abrupturile calcaroase. Pe o parte și alta
a văii, există abrupturi calcaroase și platouri cu vegetație interesantă. End şi
subEnd: Cephalaria radiata, Jurinea transylvanica, Onosma pseudoarenaria
pseudoarenaria, Seseli osseum osseum, Silene otites hungarica. Comunitare:
Anacamptis morio, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine
helleborine, Orchis purpurea purpurea. LiRo: Dictamnus albus, Phleum
hirsutum, Seseli pallasii. Rare: Artemisia campestris campestris, Astragalus
monspessulanus monspessulanus, Campanula rotundifolia rotundifolia,
Cephalaria uralensis uralensis, Galium × pomeranicum, Hieracium caespitosum
(Pilosella caespitosa), Muscari botryoides, Orobanche alba, Silene donetzica,
Silene otites, Silene viscosa etc.
În Tabelul 6, recapitulativ, de mai jos, avem oglinda dintre rezervațiile
propuse și numărul taxonilor pe cele cinci categorii sozologice. Cum cele mai
importante sunt endemitele cu areal restrîns, în cazul nostru endemitele
transilvane, cea mai valoroasă rezervație este Valea Ugruțiu (nouă specii),
urmată de Platoul Cozla și Valea Jebucu (opt specii), pe locul patru se
situează Vârful Riseg (șapte specii) etc. Cele mai multe comunitare se află în
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Valea Poicului (14 specii), urmată de Cozla și Pria (12 specii), TrezneaCiumărna (11 specii), Valea Jebucu (10 specii) etc. Trei specii au fost
prelucrate în Cartea Roșie de la Treznea-Cuiumăna. În ce privește plantele
rare din Listele Roșii Naționale, un spectaculos loc 1 ocupă Valea Jebucu
(zona Pad) cu 25 de taxoni, urmată la mare distanță de Cozla (14 specii) etc.
În ce privește plantele rare (foarte subiectiv), pe primul loc se situează Vârful
Riseg cu 25 specii, urmat de Valea Poicului (34 specii) etc. În această lucrare
am încercat un experiment: am dat note celor cinci categorii (15 puncte pentru
endemitele transilvane, 12 pentru cele subendemice, 7 pentru cele
comunitare, 5 pentru cele din CR, 4 pentru cele din LR, și 1 punct pentru
speciile rare). Rezultatul este prezentat în Tabelul 7: pe primul loc se situează
Valea Jebucu (73), urmată de Riseg (61), apoi Valea Poicului (60), Cozla (53)
etc.
Tabelul 6. Tabel recapitulativ – ariile propuse de la nord la sud
Table 6. Recapitulative table –propused areas from North to South
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARIILE PROPUSE
Platoul Cozla - Prisnel
Valea Ortelec
Treznea - Ciumărna
Sângiorgiu de Meseș - Buciumi
Vârful Pria și împrejurimi
Valea Poicului
Valea Jebucu, între Sfăraș și Jebucu
Vârful Riseg
Valea Ugruțiu
Tămașa abrupturile calcaroase

E+SE
8
1
5
4
3
5
8
7
9
5

NUMĂRUL TAXONILOR
Co
CR
LR
12
14
8
1
11
3
3
7
1
7
12
3
14
7
10
1
25
9
1
7
7
2
8
4
1
3

Legendă: E = Endemite, SE = subendemite; Co = Comunitare; CR = Cartea Roșie;
LR = Liste Roșii; R = Rare

R
17
24
16
14
18
34
29
38
14
11
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Tabelul 7. Total specii pe zone propuse
Table 7.Total species from proposed areas
Endemite şi
subendemite
coronime

Cartea Roșie

Comunitare
Nr.

coronime

Nr.

coronime

Valea Ugruțiu
Cozla
Jebucu

9
8
8

1
2
3

Valea Poicului
Cozla
Pria

14
12
12

1
2
3

Vârful Riseg
TrezneaCiumărna
6 Valea Poicului
7 Tămașa
8 SângiorgiuBuciumi
9 Pria
10 Ortelec

7
5

4
5

Treznea
Valea Jebucu

11
10

5
5
4

6
7
8

Riseg
Ortelec
SângiorgiuBuciumi
9 Valea Ugruțiu
10 Tămașa

9
8
7

1
2
3
4
5

3
1

Liste Roșii

Nr.
3
2
1

4
5

Treznea
Valea Ugruțiu
SângiorgiuBuciumi
Valea Jebucu
Vârful Riseg

6

Tămașa

1

1
1

7
4

Ordinea valorică

Rare

coronime
1 Valea Jebucu

Nr.
25

coronime
1 Riseg

Nr.
38

coronime
1 Valea Jebucu

Nr.
73

2 Cozla

14

2 Valea Poicului

34

2 Vârful Riseg

61

3 Valea Ugruțiu

8

3 Valea Jebucu

29

3 Valea Poicului

60

4 SângiorgiuBuciumi
5 Valea Poicului

7

4 Ortelec

24

4 Cozla

53

7

5 Pria

18

5 Valea Ugruțiu

40

6 Vârful Riseg

7

6 Cozla

17

40

7 TrezneaCiumărna
8 Pria

3

16
14

8 Ortelec

34

9 Tămașa

3

7 TrezneaCiumărna
8 SîngiorgiuBuciumi
9 Valea Ugruțiu

6 TrezneaCiumărna
7 Pria

10 Ortelec

3

1

10 Tămașa

14
11

9 SângiorgiuBuciumi
10 Tămașa

36

33
24
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Contribuţii la cunoaşterea florei şi habitatelor
situl de importanţă comunitară Dealurile Agighiolului,
judeţul Tulcea
Contributions to the Knowledge upon the Flora and Habitats
of the Dealurile Agighiolului Site of Community Interest, Tulcea County
Mihai PETRESCU
Abstract
Within the „Dealurile Agighiolului” Natura 2000 site the field research revealed its
outstanding conservation value. Despite the reduced area of the site there were identified three
community interest habitats, all priority ones, that include seven plant communities. Among these
prevail the vulnerable plant communities (Cynodonti-Poëtum angustifoliae, Agropyro-Thymetum
zygioidi, Galio dasypodi-Quercetum pubescentis), followed by the sporadic ones (Botriochloetum
(Andropogonetum) ischaemi, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis), respectively endangered
(Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae, Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi). A small part of
these can be considered typical for their natural status, most of them being slightly disturbed,
directly or indirectly by human activities. The highest level of disturbance is medium, in the case
of Galio dasypodi - Quercetum pubescentis forests. The conservative importance of these habitats
is enhanced by 17 threatened species, mostly rare at the national level, respectively endangered
at the local level. The richest plant community from the threatened taxa point of view is Sedo
hillebrandtii-Polytrichetum piliferi (10 species), followed by Agropyro-Thymetum zygioidi (six
species), Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis (four species), Botriochloetum
(Andropogonetum) ischaemi (3 species), Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae (two species).
Keywords: Dealurile Agighiolului, flora, habitats, community interest, threatened species.

Introducere
Cercetările sintetizate în lucrarea de faţă, desfășurate în perioada 20152016, reprezintă o continuare a studiilor proprii întreprinse anterior în acest sit, deja
publicate (PETRESCU et alii 2012 A; PETRESCU et alii 2012 B). Situl de
importanță comunitară Dealurile Agighiolului (1479 ha) este situat pe teritoriul
comunelor Valea Nucarilor, Mihail Kogălniceanu, Tulcea și Sarichioi. El cuprinde
atât rezervația geologică Agighiol (9,7 ha), de interes național, cât și teritoriile din
afara acesteia, incluse în fondul forestier ori folosite ca păşuni comunale.
Materiale şi metode
Studiul de faţă a avut ca obiectiv principal inventarierea habitatelor și
speciilor de plante superioare de interes comunitar, inclusiv a taxonilor incluși
în listele roșii naționale.
Situl este situat pe substratul calcaros caracteristic Dealurilor Tulcei, formate
predominant din calcare triasice. În cuprinsul reliefului deluros, reprezentativ pentru
geomorfologia Dealurilor Tulcei, predomină versanții prelungi și culmile rotunjite ori
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 91 - 100
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platourile, cu altitudini maxime în Dealul Pietros (206 m). Vegetația naturală
predominantă, de pajiști stepice, s-a păstrat doar insular, pe arii în general
restrânse în Dealurile Tulcei, cu excepția sitului Dealurile Agighiolului unde
suprafețele de stepă s-au menținut grupate pe arii importante. În prezent însă
aproape toate zonele de pajiști stepice din sit sunt amenințate cu restrângerea,
degradarea și fragmentarea în special din cauza amplasării de parcuri eoliene.
Covorul vegetal al sitului este alcătuit din pajiști caracteristice pentru stepa de loess,
respectiv pentru cea petrofilă, localizate în special pe platouri și versanți cu
expoziție general sudică, pădurile submediteraneene și de silvostepă ocupând mai
ales versanții și văile cu expoziţii predominant nordice.
Pentru prelevarea, prelucrarea şi interpretarea datelor din teren au fost
amplasate aleator relevee de 100 mp în cuprinsul habitatelor de interes
comunitar, prin utilizarea metodei Braun-Blanquet și a scării de abundențădominanță corespunzătoare.
Pentru speciile ameninţate sau cenotaxonii/ habitatele protejate
aprecierea importanţei conservative şi/ sau a priorităţilor de conser vare s-a
făcut prin stabilirea unor categorii de ameninţare la nivel local (în situl
studiat). Pentru primele trei trepte de amenințare (periclitat, vulnerabil, rar)
denumirile corespund categoriilor IUCN. Pentru următoarele trei trepte, ce
pot fi asimilate categoriei de ameninţare IUCN „neameninţat”, au fost utilizate
categoriile de frecvenţă (sporadic, frecvent, foarte frecvent) menţionate în
lucrarea Flora ilustrată a României (CIOCÂRLAN, 2009). Nomenclatura
botanică și fitocenologică utilizată, precum și încadrarea speciilor în diferitele
categorii de amenințare la nivel național sunt în conformitate cu lucrări de
referință (CIOCÂRLAN, 2009; SANDA, ARCUŞ, 1999; SANDA, VICOL,
ŞTEFĂNUŢ, 2008; OLTEAN et alii, 1994). Denumirile habitatelor și corespondența dintre acestea corespund clasificărilor utilizate în desemnarea
rețelei siturilor de importanță comunitară (DEVILLIERS, DEVILLIERSTERSCHUREN, LINDEN, 1996), inclusiv lucrării Interpretation Manual of the
European Union Habitats, (EUROPEAN COMISSION-DG ENVIRONMENT EUR27, 2007), precum și altor publicații recente privind habitatele naturale
din Dobrogea (PETRESCU, 2007).
Rezultate şi discuţii
Asociațiile inventariate în sit sunt în cea mai mare parte de tip primar, cu
excepția cenotaxonului secundar Botriochloetum ischaemi. Toate tipurile de
habitat inventariate sunt de interes comunitar, prioritare (DEVILLIERS et alii,
1996; SANDA, ARCUŞ, 1999; SANDA et alii, 2008), respectiv: 34.92 (62C0*),
34.9211 (62C0*), 41.73723 (91AA*), 41.73724 (91AA*), 41.7A221 (91I0*).
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62C0* Stepe ponto-sarmatice (62C0* Ponto-Sarmatic steppes)
34.92 Stepe ponto-sarmatice (Ponto-Sarmatic steppes)
Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 este un
cenotaxon vulnerabil în sit (DA), unde a fost inventariat în afara rezervaţiei
geologice Agighiol. Nivelul ruderalizării poate fi apreciat drept scăzut, având în
vedere proporţiile şi acoperirile reduse ale speciilor respective. Nu au fost
identificate specii ameninţate.

Plantaţii forestiere şi habitatul 62C0 Stepe ponto-sarmatice
CyPo1-8-03-16
În releveu cele cinci specii ruderale, subliniate în text, cu acoperire redusă
(+), denotă o ruderalizare scăzută.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Cynodon dactylon (4; DA), Poa
angustifolia (1; DA).
Alte specii: Achillea setacea (+; DA), Agropyron cristatum (+; DA),
Artemisia austriaca (+; DA), Dichanthium ischaemum (+; DA), Erophila verna
(+; DA), Lamium amplexicaule (+; DA), Marrubium peregrinum (+; DA), Orlaya
grandiflora (+; DA), Stellaria media (+; DA), Teucrium chamaedrys (+; DA).
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CyPo1-26-04-16
Perturbarea fitocenozei datorită păşunatului poate fi considerată redusă,
cele cinci specii ruderale având o acoperire nesemnificativă.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Cynodon dactylon (1; DA), Poa
angustifolia (3; DA).
Alte specii: Achillea setacea (1; DA), Artemisia austriaca (+; DA),
Cichorium intybus (+; DA), Convolvulus arvensis (+; DA), Cruciata
pedemontana (+; DA), Dichanthium ischaemum (1; DA), Filipendula vulgaris (+;
DA), Fragaria viridis (+; DA), Galium humifusum (+; DA), Lamium amplexicaule
(+; DA), Geum urbanum (+; DA), Myosotis stricta (+; DA), Orlaya grandiflora (+;
DA), Phlomis tuberosus (+; DA), Poa bulbosa (+; DA), Potentilla argentea (+;
DA), Ranunculus illyricus (+; DA), Thymus pannonicus (+; DA), Xeranthemum
annuum (+; DA).
Asociaţia Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kist. 1937) Pop
1977 a fost inventariată în rariștile și poienile din situl Dealurile Agighiolului (DA), la
nivelul căruia poate fi estimată ca sporadică, fiind cel mai răspândit cenotaxon din
cadrul pajiștilor stepice. În cadrul asociației au fost evidențiați trei taxoni vulnerabili şi
rari, amenințați cu dispariția la nivel național, respectiv Euphorbia myrsinites, Paeonia
peregrina, prima periclitată iar cealaltă periclitată critic, precum şi Sternbergia
colchiciflora. Procesul de ruderalizare este redus, la fel și acoperirea speciilor de
acest tip, subliniate în text.
Bi1-8-03-16
Fitocenoza este relativ apropiată de starea sa naturală, fiind identificată o
singură specie ruderală, cu acoperire redusă. Ea conţine două specii
ameninţate, rare la nivel naţional, Euphorbia myrsinites şi Sternbergia
colchiciflora, prima periclitată şi a doua periclitată critic în situaţia analizată.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Dichanthium ischaemum (3;
DA).
Specii amenințate: Euphorbia myrsinites (+; DA), Sternbergia colchiciflora
(r; DA).
Alte specii: Centaurea orientalis (+; DA), Cynodon dactylon (1; DA), Festuca
valesiaca (1; DA), Marrubium peregrinum (+; DA), Medicago minima (+; DA),
Orlaya grandiflora (+; DA), Ranunculus illyricus (+; DA), Sanguisorba minor (+; DA),
Teucrium chamaedrys (+; DA), Thymus pannonicus (+; DA).
Bi2-8-03-16
Releveul a fost amplasat într-o zonă slab păşunată din pădurea Meşelic,
pe substrat pietros. În releveu au fost inventariate două specii ameninţate,
ambele vulnerabile şi rare la nivel naţional, dintre care una este periclitată iar

Contribuţii la cunoaşterea florei şi habitatelor situl de importanţă comunitară Dealurile Agighiolului...

95

cealaltă periclitată critic, cel puţin în suprafaţa studiată. Ruderalizarea scăzută
este atestată de trei specii ruderale cu acoperire redusă.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Dichanthium ischaemum (3;
DA).
Specii amenințate: Euphorbia myrsinites (+; DA), Paeonia peregrina (r;
DA).
Alte specii: Arum orientale (+; DA), Corydalis solida (+; DA), Marrubium
peregrinum (+; DA), Orlaya grandiflora (+; DA), Stellaria media (+; DA), Thlaspi
perfoliatum (+; DA).
Bi1-26-04-16
Cele trei specii ruderale atestă un nivel scăzut al perturbării fitocenozei.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Dichanthium ischaemum (3;
DA).
Alte specii: Achillea setacea (+; DA), Agrimonia eupatoria (+; DA),
Carduus thoermeri (+; DA), Centaurea orientalis (+; DA), Crataegus monogyna
(+; DA), Cruciata pedemontana (+; DA), Eryngium campestre (+; DA), Fragaria
viridis (1; DA), Geum urbanum (+; DA), Geranium pusillum (+; DA), Orlaya
grandiflora (+; DA), Potentilla argentea (+; DA).
34.9211 Stepe vest-pontice de Thymus zygioides (Western Pontic thyme
steppes)
Asociaţia Agropyro-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970, cu o
distribuție mai amplă în sudul și estul sitului Dealurile Agighiolului (DA), pe
culmile și versanții pietroși, este vulnerabilă în cuprinsul acestuia (DA), respectiv
frecventă în perimetrul rezervației geologice Agighiol (RGA). Valoarea sa
conservativă este sporită de cei șase taxoni rari, precum Festuca callieri (+;
RGA), Hyacinthella leucophaea (+; RGA), Koeleria lobata (+; RGA), Thymus
zygioides (2; RGA), la care se adaugă specia vulnerabilă Euphorbia myrsinites
precum şi specia endemică de interes european Campanula romanica (+; RGA).
În cuprinsul asociației pot fi estimate preliminar ca fiind periclitate majoritatea
acestor specii amenințate, excepție făcând specia sporadică Thymus zygioides.
Prezenţa unei singure specii ruderale, precum Crepis sancta, atestă un nivel
scăzut al ruderalizării, luând în considerare acoperirea sa redusă.
AT1-5-03-16
Fitocenoza, ce acoperă aproape integral rezervaţia geologică Agighiol,
poate fi considerată un eşantion neperturbat al acestei asociaţii, aici nefiind
identificate specii ruderale sau alohtone. Valoarea sa conservativă este
subliniată şi de prezenţa a cinci specii ameninţate observate în acelaşi releveu,
dintre care se evidenţiază taxonul endemic, de importanţă comunitară
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Campanula romanica, alături de specia vulnerabilă şi rară Euphorbia myrsinites,
restul fiind considerate specii rare. La nivelul releveului toate cele cinci specii pot
fi apreciate ca periclitate.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Thymus zygioides (2; RGA).
Specii amenințate: Campanula romanica (+; RGA), Euphorbia myrsinites (+;
RGA), Festuca callieri (+; RGA), Hyacinthella leucophaea (+; RGA), Koeleria
lobata (+; RGA), Thymus zygioides (2; RGA).
Alte specii: Agropyron ponticum (2; RGA), Asperula tenella (+; RGA),
Cephalaria uralensis (+; RGA), Dichanthium ischaemum (+; RGA), Sanguisorba
minor (+; RGA), Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (+; RGA), Teucrium
chamaedrys (+; DA), Teucrium polium (+; RGA).
AT1-26-04-2016
Fitocenoza este apropiată de starea sa naturală, fiind înregistrată o
singură specie ruderală cu participare redusă. În compoziţia sa se remarcă trei
specii ameninţate, inclusiv endemitul Campanula romanica, la nivelul releveului
acestea fiind periclitate, cu excepţia taxonului vulnerabil Festuca callieri.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Thymus zygioides (2; DA).
Specii amenințate: Campanula romanica (+; DA), Euphorbia myrsinites (+;
DA), Festuca callieri (1; DA), Thymus zygioides (2; DA).
Alte specii: Agropyron ponticum (1; DA), Asperula tenella (+; DA),
Cephalaria uralensis (+; DA), Crepis sancta (+; DA), Leontodon crispus (+; DA),
Sanguisorba minor (+; DA), Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (+; DA), Stachys
recta (+; DA), Teucrium chamaedrys (+; DA), Teucrium polium (+; DA).
Asociaţia Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai
1974 este o comunitate periclitată în Rezervaţia Geologică Agighiol (RGA) şi în
restul sitului (DA).
SP1-8-03-16
Fitocenoza se remarcă prin cea mai mare concentraţie de specii
ameninţate dintre toţi cenotaxonii studiaţi, aici fiind înregistrate 10 astfel de
specii într-un singur releveu. Remarcabilă este prezenţa, pe lângă endemitul
Campanula romanica, a taxonului rar, cu areal european, Alyssum caliacrae,
alături de specia de importanţă europeană Dianthus nardiformis şi cea
vulnerabilă Euphorbia myrsinites. Aproape toţi taxonii ameninţaţi pot fi consideraţi
periclitaţi local, cu excepţia speciei vulnerabile Thymus zygioides. Prezenţa unei
singure specii ruderale cu acoperire redusă indică un nivel scăzut al perturbării
din cauza păşunatului.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Polytrichum piliferum (2;
RGA), Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (+; RGA).
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Specii amenințate: Alyssum caliacrae (+; RGA), Campanula romanica (+;
RGA), Euphorbia myrsinites (+; RGA), Dianthus nardiformis (+; RGA), Koeleria
lobata (+; RGA), Muscari neglectum (+; RGA), Paronychia cephalotes (+; RGA),
Potentilla bornmuelleri (+; RGA), Tanacetum millefolium (+; RGA), Thymus
zygioides (1; RGA).
Alte specii: Agropyron ponticum (+; RGA), Asperula tenella (+; RGA),
Cephalaria uralensis (+; RGA), Eryngium campestre (+; RGA), Ornithogalum
orthophyllum subsp. kochii (+; RGA), Ranunculus illyricus (+; RGA),
Sanguisorba minor (+; RGA).
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (91AA* Eastern
white oak woods)
41.73723 Vegetaţie forestieră moesică de stejar pufos cu Paeonia
peregrina (Moesian Paeonia peregrina-white oak woods)

Habitatul 91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Asociaţia Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1970
este răspândită îndeosebi în văile şi pe versanţii nordici ai sitului Dealurile
Agighiolului (DA), unde ocupă un procent important din cadrul sitului, fiind
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considerată sporadică. În cuprinsul acestui cenotaxon au fost înregistrate patru
specii amenințate, majoritatea din categoria „rar”, precum Corydalis solida
subsp. slivenensis, Crocus reticulatus, Paeonia peregrina, Galanthus plicatus,
ultima specie fiind de importanţă europeană. În cadrul asociației pot fi
considerate periclitate respectivele specii, exclusiv taxonii periclitați critic
precum Crocus reticulatus ori vulnerabili ca Galanthus plicatus. Nivelul de
ruderalizare poate fi estimat ca scăzut, din cauza prezenței unor specii ruderale,
cu acoperire redusă, precum Artemisia austriaca, Galium aparine, Marrubium
peregrinum, Poa bulbosa, Taraxacum officinale.
PC1-8-03-16
Fitocenoza, lipsită de specii ruderale, poate fi considerată reprezentativă
pentru starea sa naturală. Importanţa conservativă este accentuată de cele trei
specii ameninţate.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Carpinus orientalis (2; DA),
Quercus pubescens (3; DA).
Specii amenințate: Corydalis solida subsp. slivenensis (+; DA), Crocus
reticulatus (r; DA), Galanthus plicatus (1; DA), Paeonia peregrina (+; DA).
Alte specii:
- arbuşti/ liane: Evonymus verrucosus (+; DA);
- ierburi/ subarbuşti: Arum orientale (+; DA), Corydalis solida subsp. solida
(+; DA), Scilla bifolia (+; DA), Veronica hederifolia (+; DA), Viola odorata (+; DA).
PC1-26-04-16
În cadrul releveului nu au fost identificate specii de interes conservativ.
Cele cinci specii ruderale au o participare redusă la acoperirea fitocenozei.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Carpinus orientalis (3; DA),
Quercus pubescens (2; DA).
Alte specii:
- arbori: Acer campestre (+; DA);
- arbuşti/ liane: Crataegus monogyna (+; DA), Evonymus verrucosus (+;
DA);
- ierburi/ subarbuşti: Achillea setacea (+; DA), Artemisia austriaca (+; DA),
Chenopodium album (+; DA), Cruciata pedemontana (+; DA), Galium aparine
(+; DA), Geum urbanum (+; DA), Marrubium peregrinum (+; DA), Poa
angustifolia (+; DA), Poa bulbosa (+; DA), Taraxacum officinale (+; DA),
Teucrium chamaedrys (+; DA).
41.73724 Vegetaţie forestieră moesică de stejar pufos cu Galium
dasypodum (Moesian Galium dasypodium-white oak woods)
Asociaţia Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970, poate fi
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considerată vulnerabilă în cadrul sitului (DA). Cele şase specii ruderale, prin
acoperirea lor, indică o ruderalizare scăzută-medie.
GQ1-26-04-16
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Quercus pubescens (5, DA).
Alte specii:
- arbuşti/ liane: Crataegus monogyna (1; DA);
- ierburi/ subarbuşti: Achillea setacea (+; DA), Capsella bursa-pastoris (+;
DA), Cruciata pedemontana (+; DA), Dichanthium ischaemum (+; DA), Eryngium
campestre (+; DA), Fragaria viridis (+; DA), Geum urbanum (+; DA), Glechoma
hederacea (+; DA), Lamium amplexicaule (+; DA), Marrubium peregrinum (1;
DA), Poa angustifolia (1; DA), Potentilla argentea (+; DA), Sanguisorba minor (+;
DA), Stellaria media (+; DA), Stipa capillata (+; DA), Teucrium chamaedrys (+;
DA), Thlaspi perfoliatum (+; DA), Veronica jaquinii (+; DA),Viola odorata (+; DA).
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. (91I0* EuroSiberian stepic woods with Quercus spp.)
41.7A221 Vegetaţie pontică de silvostepă de stejar brumăriu cu arţar
tătăresc (Pontic Acer tataricum-Quercus pedunculiflora steppe woods)
Asociaţia Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1970,
periclitată în sit (DA), a fost inventariată în văi unde formează fâşii înguste în
etajul pădurilor submediteraneene. În compoziția acesteia au fost identificate
două specii amenințate rare la nivelul țării, Corydalis solida subsp. slivenensis
şi Paeonia peregrina, prima subendemică iar a doua vulnerabilă, ambele
periclitate în cenotaxonul respectiv. Ruderalizarea este scăzută și determinată
de participarea redusă a unor specii, precum Lamium purpureum, Poa bulbosa,
Taraxacum officinale, Thlaspi perfoliatum.
VQ1-8-03-16
Fitocenoza, reprezentativă pentru starea sa naturală, conţine doi taxoni
de interes conservativ, fiind lipsită de specii ruderale.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Quercus pedunculiflora (3;
DA).
Specii amenințate: Corydalis solida subsp. slivenensis (+; DA), Paeonia
peregrina (+; DA).
Alte specii:
- arbori: Acer campestre (1; DA), Carpinus orientalis (2; DA), Fraxinus ornus
(1; DA);
- arbuşti/ liane: Cornus mas (1; DA);
- ierburi/ subarbuşti: Corydalis subsp. solida (+; DA), Glechoma hirsuta (+;
DA), Ranunculus ficaria (+; DA).
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VQ1-26- 04 -16
În situaţia analizată nu au fost observate specii ameninţate. Cele patru
specii ruderale denotă o perturbare redusă din cauza activităţilor antropice.
Specii caracteristice/ edificatoare principale: Quercus pedunculiflora (3;
DA).
Alte specii:
-arbori: Acer campestre (1; DA), Carpinus orientalis (2; DA), Fraxinus ornus
(1; DA);
- arbuşti/ liane: Cornus mas (1; DA);
- ierburi/ subarbuşti: Arum orientalis (+; DA), Corydalis solida subsp. solida
(+; DA), Geum urbanum (+; DA), Glechoma hirsuta (+; DA), Lamium purpureum
(+; DA), Poa bulbosa (+; DA), Ranunculus ficaria (1; DA), Taraxacum officinale
(+; DA), Thlaspi perfoliatum (+; DA).
În cadrul cercetărilor de teren au fost identificate 17 specii ameninţate cu
dispariţia la nivel naţional, majoritatea incluse în categoria ”rar” (R). La nivelul
sitului se poate aprecia că majoritatea acestor taxoni sunt periclitați, cu excepția
speciilor Paeonia peregrina, Sternbergia colchiciflora şi Crocus reticulatus,
periclitate critic, Festuca callieri încadrată şi în categoria vulnerabil, în care
figurează şi Galanthus plicatus, respectiv Thymus zygioides. Ultimul apare şi ca
dominant în asociaţia pe care o edifică. Cele 17 specii amenințate sunt
reprezentate prin: Alyssum caliacrae, Campanula romanica, Corydalis solida
subsp. slivenensis, Crocus reticulatus, Dianthus nardiformis, Euphorbia
myrsinites, Festuca callieri, Galanthus plicatus, Hyacinthella leucophaea, Koeleria
lobata, Muscari neglectum, Paeonia peregrina, Paronychia cephalotes, Potentilla
bornmuelleri, Sternbergia colchiciflora, Tanacetum millefolium, Thymus
zygioides.
Concluzii
Cercetările întreprinse au reliefat importanţa conservativă remarcabilă a
sitului de importanță comunitară Dealurile Agighiolului. Cu toată suprafața
redusă a sitului, aici au fost identificate, prin studiul de faţă, trei tipuri de habitate
de interes comunitar, toate prioritare, ce includ şapte asociații vegetale. Dintre
acestea, în cadrul sitului predomină asociaţiile vulnerabile (Cynodonti-Poëtum
angustifoliae, Agropyro-Thymetum zygioidi, Galio dasypodi-Quercetum
pubescentis), urmate de cele sporadice (Botriochloetum (Andropogonetum)
ischaemi, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis), respectiv periclitate (Violo
suavis-Quercetum pedunculiflorae, Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi).
Dintre acestea, o mică parte pot fi considerate ca reprezentative pentru starea
naturală, cele mai multe fiind slab perturbate direct sau indirect de activitățile
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antropice. Nivelul maxim de perturbare, înregistrat izolat, este cel mediu,
înregistrat în cazul asociaţiei Galio dasypodi-Quercetum pubescentis.
Valoarea conservativă a acestor habitate este sporită și de prezența a 17
specii amenințate cu dispariția, cele mai multe rare la nivel național, respectiv
periclitate local. Asociaţia cea mai bogată în specii ameninţate este Sedo
hillebrandtii-Polytrichetum piliferi (10 specii), urmată de Agropyro-Thymetum
zygioidi (șase specii), Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis (patru specii),
Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (trei specii), Violo suavis-Quercetum
pedunculiflorae (două specii).
În perspectivă este necesară detalierea acestor cercetări ce pot servi ca
bază pentru adoptarea unor măsuri de management adecvate, fundamentate
științific, inclusiv pe baza categoriilor de amenințare stabilite preliminar în
lucrarea de față, pentru speciile amenințate și habitatele de interes comunitar.
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New Herpetological Data
from ROSCI0067 Deniz Tepe (Romania)
Date despre herpetofauna
sitului ROSCI0067 Deniz Tepe (România)
Alexandru IFTIME, Oana IFTIME
Abstract
The Deniz Tepe SCI is a small protected area in northern Dobroudja, an
enclave of steppe vegetation surrounded by agricultural land. We present the results
of our field investigation in this area, resulting in distribution and ecological data for 9
amphibian and reptile species, including some species of special conservative
interest.
Keywords: Deniz Tepe, SCI, records, amphibians, reptiles, conservation

Introduction
The SCI site of Deniz Tepe is centered on an isolated interfluvial hill
formation, with a maximal altitude of 270 m a.s.l. The exposed rocks consist
mainly of Jurassic (Liasic) sandstone; the soils are characteristic for steppe or
forest-steppe, large areas being covered by loess, in which rain water has
carved characteristic ravines. The vegetation is steppic, with a limited
component of clumps of broadleaf bushes and trees, being classified into two
Natura 2000 habitat categories: 62C0* – Ponto-Sarmatic steppes and 40C0* –
Ponto-Sarmatic deciduous thickets (***, 2016). Deniz Tepe represents a
steppic ”island” surrounded on all sides by agricultural land; irrigation canals
(which are periodically, but not permanently, filled with water) come relatively
close to the steppe area. Several microhabitat types can be distinguished in
the area: agricultural monocultures, which, are, however, crossed by irrigation
canals which are accompanied by ruderal and water-loving vegetation; steppe
grasslands, utilized as pastures (even within the site) by sheep and goat
flocks; loess ravines, which are formed at the base of the slope of the hill;
upper, rocky slopes; and clumps of bushes and trees, sporadically found on
the upper, rocky slopes. We were able to notice that the human impact to the
SCI is limited to the pastoral use and some littering. However, while we have
not witnessed such actions in this site, the shepherds may do significant
damage to the herpetofauna if, as commonly seen in Romania, they
commonly tend to kill all snakes they encounter, and even other reptiles as
well. In September 2017 there appeared to be no overgrazing, the grass cover
being substantial despite the (likely continuous) pastoral use.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 95 - 102
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From a herpetological point of view, the site is relatively well investigated
(see COGĂLNICEANU et alii, 2013a,b; TÖRÖK, 2006, 2009; TÖRÖK et alii,
2013; MORARU et alii, 2016; SAHLEAN et alii, 2016); most studies are limited
to faunistical records (except for TÖRÖK, 2009, and SAHLEAN et alii, 2016).
Our effort was directed towards a better comprehension of the ecological
peculiarities of the local amphibian and reptile populations.
Materials and Methods
Fieldwork was performed in 2007, 2008, 2010 and 2017 using the active
transect method (see, e.g., COGĂLNICEANU, 1997). Photographs were taken
whenever possible.
Results and Discussion
The following species were encountered in the field: Bufotes viridis,
Hyla (arborea) orientalis, Pelophylax ridibundus, Testudo graeca, Lacerta
viridis, Lacerta trilineata, Podarcis taurica, Dolichophis caspius, Elaphe
(quatuorlineata) sauromates.
Of these, P. ridibundus and Hyla were recorded by TÖRÖK et alii
(2013) T. graeca by MORARU et alii (2016); L. viridis by TÖRÖK (2009); P.
tauricus by COGĂLNICEANU et alii (2013); Dolichophis caspius by TÖRÖK
et alii (2013); E. sauromates by TÖRÖK (2006); Bufotes viridis and Lacerta
trilineata are newly recorded for the studied area.
Bufotes viridis (the Green Toad) was found in rocky pasture areas,
sheltering under stones (Photo 1), in the southern area of the SCI; it probably
reproduces in irrigation
canals. The species appears
to be quite rare in the area.

Photo 1. Bufotes viridis
Photo by Al. Iftime
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Photo 2. Pelophylax ridibundus
Photo by O. Iftime

Hyla (arborea) orientalis (the Tree Frog) was found outside the proper
SCI area, at the edge of an irrigation canal, in ruderal vegetation; it probably
also reproduces in irrigation canals.
Pelophylax ridibundus (the Marsh Frog) was found wherever humidity
persisted, in artificial declivities, wells, pipes, ravine bottoms (Photo 2),
irrigation ditches and canals. Its occurrence in the protected area fluctuates
along with the humidity; the species was found in May but not in September,
when it was restricted to the irrigation canal, filled with water at that time. It
reproduces in irrigation canals (tadpoles were observed there).
Testudo graeca (the Greek Tortoise). One juvenile was found by us in a
loess ravine, at the south-western edge of the SCI (Photo 3); excavations
typical for this species were also seen in loess ravines nearby. MORARU et
alii (2016) also found the species in habitat of pasture with rocky outcrops, on
the territory of Lăstuni village – likely on or near Deniz Tepe hill. The species
appears to be very rare – it was not found by TÖRÖK et alii, 2013, despite
thorough survey; either the population is very much reduced (but still
reproducing), or small specimens were dropped by birds of prey.
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Photo 3. Testudo graeca
Photo by O. Iftime

Photo 4. Lacerta viridis
Photo by Al. Iftime
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Photo 5. Podarcis tauricus
Photo by O. Iftime

Lacerta viridis (Green Lizard) was found on rocky outcrops with bushy
vegetation (Photo 4), within the polygon delimited by TÖRÖK (2009) for its
occurrence in this area.
Lacerta trilineata (the Three-lined Lizard) was found in loess pasture and
associated ravines, on the edge of agricultural land, at the south-western limit
of the SCI. We can corroborate the conclusion drawn by TÖRÖK (2009) that
where the two species occur together, L. viridis is found higher on slopes than
L. trilineata. In Deniz Tepe SCI the abundance of both species is limited.
Podarcis tauricus (the Balkan Wall Lizard) is the most frequent and
abundant reptile of this site, being found in a variety of (micro) habitats: rocky
outcrops, loess pasture, ravines, edge of agricultural area (Photo 5) – but not
in the summit area.
Dolichophis caspius (the Balkan Whip Snake) was found in the southern
and central parts of the SCI, in a diversity of (micro) habitats, which are the
same as in Podarcis and cover almost all the ecological spectrum of the area.
Our observation in the Deniz Tepe SCI area indicate that this species has a
quite regular pattern of activity, which can be described as temperaturedependent; in spring and autumn it tends to be active towards the middle of the
day, while as the temperature increases its activity tends to shift towards early
morning and late afternoon / evening. It moves a lot and probably has a feeding
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strategy which is preponderantly characterized by active foraging (cf.
SPEYBROECK et alii, 2016). Its defensive behaviour is dominated by evasive
action; this rapid species firstly attempts to flee by rapidly slithering over great
distances, and then it will attempt to take shelter (in holes, among rocks, dense
vegetation etc.). Only if these defensive actions are unsuccessful it will attempt
to defend itself by striking, which, however, does with great force and
determination (FUHN, 1969).

Photo 6. Elaphe (quatuorlineata) sauromates
Photo by O. Iftime.

Elaphe (quatuorlineata) sauromates (Four-lined or Blotched Snake).
This Natura 2000 species, one of those for which the SCI was designated,
was recorded here by TÖRÖK (2006) – 1 specimen, by TÖRÖK et alii (2013)
and by SAHLEAN et alii (2016) – 1 specimen. We add three more records,
one of which is outside the protected area. It was found in the southern part of
the SCI, in loess ravines, but also outside the SCI, near an irrigation canal
(Photo 6). An elusive species, we could not discern an activity pattern for it.
However, observations on the behaviour of the encountered specimens allows
us to draw the tentative conclusion that the species is less mobile than D.
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caspius and that its feeding strategy is less dominated by active foraging,
ambush having, very likely, a far greater role. Its defensive behaviour may
start with tail vibrating, which, when the animal is found in vegetation, may
confuse about the position of the head and deflect a potentially fatal hit (by a
bird predator or a human). The snake further attempts to shelter itself in holes
in the ground or in dense, spiny vegetation, from whose cover it apparently
does not stray far.
No dead specimens of either D. caspius or E. (quatuorlineata)
sauromates were found but there is a risk of killing by shepherds.
Conclusions
The fluctuating occurrence of amphibians (especially Pelophylax) in the
site, as a function of ambient humidity, and the occurrence of amphibians
along the irrigation canals even while they do not occur within the site
indicates that irrigation canals are routes for herpetofauna to reach the site,
which appears thus far less isolated than it may seem. As for the presence of
Testudo, it may be present as a resident population very low in numbers, but
the hypothesis that it may be dropped by birds of prey (especially as juvenile
Testudo may be transported by medium-sized raptors, such as Buteo, which is
very common in the area) cannot be excluded for now.
Our data, although far from complete, suggest apparent niche
partitioning between Lacerta viridis and Lacerta trilineata (cf. TÖRÖK, 2009)
but probably also between Elaphe (quatuorlineata) sauromates and
Dolichophis caspius.
On the whole, the permeable isolation surrounding the SCI coupled with
the observed persistence of comparable conditions over 10 years indicates
good conservation prospects for this site, at least from the point of view of
herpetofauna.
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Date privind speciile de păsări şi mamifere
din zonele tampon şi de dezvoltare durabilă
a zonei strict protejate Grindul Chituc
din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării
Data on the Bird and Mammalian Species
in the Buffer and the Sustainable Development Zones
of the Strictly Protected Area Chituc Sand Levee
within the Danube Delta Biosphere Reserve
Viorel CUZIC, Mariana CUZIC
Abstract
The strictly protected area Chituc sand levee is located in the southern
extremity of the Danube Delta Biosphere Reserve (D.D.B.R.), it stands out as one of
the most important areas, especially when the diversity of the fauna is taken into
consideration. It includes the sustainable development area and the buffer area for the
strictly protected area Chituc sand levee.
The numerous species of animals and plants that occur in the Danube Delta,
many of which have a high scientific, ecological and esthetical values; the patchwork
of water and land ecosystems, as well as the extremely beautiful scenery are some of
the reasons that led to the constitution of one of the most important natural reserves in
the world – the D.D.B.R. It includes some strictly protected areas, with a high degree
of biological diversity and unspoiled landscapes, buffer areas with biological and
ecological features and sustainable development.
The Chituc area is particularly important for the migration, feeding, roosting and
hibernation of many bird and mamalian species (the salinity makes the waters in this
area to freeze at lower temperatures) and for the representative landscapes of the
Chituc sand levee buffer area. This is where a large number of species and population
of birds gather periodically.
The diversity of fauna, especially birds, in the Chituc area, is also due to its
positioning near the southern extremity of Lake Sinoie and its proximity to one of the
main bird migration routes. The area of Chituc is highlighted by a very rich
ornithofauna, both in qualitative and quantitative terms. Up to now, 248 bird species
have been identified. If we add the 11 species and bird subspecies identified by the
Milvus Group in the Chituc sand levee, in the strictly protected area, there are a total
of 259 species, representing over 3/4 of the Romania's ornithofauna. We shall only
mention the groups of animals that are of greater interest for tourists: birds and
mammals.
Keywords: birds, mamals, D.D.B.R., Chituc sand levee, buffer zone, Dobrogea
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Introducere
Zona costieră din vestul Mării Negre, cu referire strictă la litoralul
românesc şi cel bulgăresc, este deosebit de importantă pentru supravieţuirea
unui număr mare de specii de păsări, în special, şi specii faunistice, în
general. Aici se întâlnesc multe zone umede de importanță avifaunistică,
naţionale şi internaţionale. Se remarcă în primul rând Delta Dunării, apoi salba
de lagune din complexul Razim-Sinoie şi de lacuri litorale (limane maritime):
Taşaul, Corbu, Siutghiol, Techirghiol, Mlaştina Hergheliei (Mangalia),
Durankulak şi complexul Shabla-Ezerets. Toate aceste zone umede sunt Arii
de Importanţă Avifaunistică (Important Bird Areas). Aceasta înseamnă că zona
este importantă, în mod deosebit, pentru speciile de păsări acvatice.
Cercetările avifaunistice pe teritoriul României au rădăcini puternice, astfel
că de-a lungul timpului nume sonore în biologia şi taxonomia vertebratelor şi-au
îndreptat atenţia către această clasă, cea ce ne îndreptăţește să amintim că
puncte fierbinţi, precum Delta Dunării și Dobrogea, au fost minuţios cercetate de
taxonomişti, în general, şi de ornitologi, în special.
Legat de avifauna caracteristică Grindului Chituc, până de curând
existau foarte puţine date, studii mai amănunţite în zonă fiind făcute relativ
recent, începând cu anul 1990, când apar semnalări de specii şi date
importante din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
Grindul Chituc, din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD),
este localizat la sud de Delta Dunării, mai exact în extremitatea sudică a
Complexului lagunar Razim-Sinoie. Suprafaţa totală a Grindului Chituc este de
7.700 ha, din care: 2.302,75 ha zonă cu regim de protecţie integrală (Fig.1),
fiind parte integrantă a RBDD, declarată de către Comisia MAB-UNESCO
Patrimoniu Universal Natural şi Cultural; 3.214, 23 ha zonă tampon (Fig. 2) şi
649,65 ha zonă de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate (Fig. 3).
Zona tampon stabileşte o legătură organică între zona cu regim strict de
protecţie şi zona în care este permisă desfăşurarea unor activităţi economice;
doar în extremitatea sudică a Grindului Chituc, spre fosta Gură a Buhazului,
se găseşte o porţiune deja afectată de presiunea antropică (WEBER, 2000).
Având în vedere cele mai sus arătate, ne propunem să prezentăm lista
speciilor de păsări şi mamifere observate în zona Grindului Chituc, statutul
acestora în cadrul zonei, cât și aspecte legate de ecologia şi fenologia câtorva
specii de păsări identificate în zonă. De asemenea, monitorizarea avifaunei şi
a faunei mamalogice duce la completarea şi actualizarea listei acestora pentru
această zonă, cât şi la îmbogăţirea fondului documentar.
Complexul lagunar Razim-Sinoie (fostul golf marin Halmyris) a fost izolat
de Marea Neagră prin formarea grindului Chituc şi a cordonului litoral de la
Portiţa până la Chituc, ca urmare a depunerii aluviunilor marine, amestecate
cu cele aduse de Dunăre. Delta Dunării şi compexul lagunar Razim-Sinoie au
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forma unui triunghi alungit pe direcţia nord-sud, al cărui vârf sudic se află
lângă localitatea Vadu. Toate acestea, precum şi diversitatea biotopurilor
întâlnite aici, atrag păsările în timpul migraţiei spre sud, care sunt astfel
nevoite să se concentreze în acest areal redus ca suprafaţă (Fig. 4).
Principalele tipuri de ecosisteme din zona Vadu sunt reprezentate de: mici
lacuri cu schimb redus de ape, acoperite parţial cu vegetaţie plutitoare; bazine
artificiale, numite buhazuri, folosite la decantarea reziduurilor provenite din
industria petrolieră; arii depresionare inundabile, cu vegetaţie hidrofilă fixată
(comunităţi de stuf şi papură); pajişti pe grinduri maritime joase şi pajişti
litorale puţin consolidate. În zona Vadu apar însă și zone reduse de stepă,
silvostepă și pădure.

Fig. 1. Grindul Chituc, zona de protecţie integrală
Figure 1. Chituc sand levee, full protection areas

106

Viorel Cuzic

Fig. 2. Grindul Chituc cu zona tampon
Figure 2. Chituc sand levee with the buffer zone

Fig. 3. Grindul Chituc cu zona de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate
Figure 3.Chituc sand levee with sustainable development of the strictly protected area
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Fig. 4. Grindul Chituc – zona de protecţie integrală
Figure 4.Chituc sand levee – full protection area

Materiale şi metode
Studiul avifaunei şi a mamiferelor s-a realizat pe parcursul a 20 de ani
(1997-2017), surprinzând toate aspectele fenologice caracteristice ciclului
anual al speciilor de păsări: hiemal, prevernal, vernal, estival, serotinal și
autumnal. Urmărind această succesiune am reuşit să surprindem următoarele
perioade: migrația de toamnă (serotinal și autumnal), perioada de iarnă
(hiemal), migrația de primăvară (prevernal și o parte a perioadei vernale) și
perioada de cuibărit (vernal și estival).
Pentru inventarierea speciilor de păsări şi mamifere din zona tampon şi
cea de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate Grindul Chituc a fost
utilizată metoda transectelor şi metoda punctelor fixe.
În cadrul metodei transectelor s-au stabilit transecte ce au fost parcurse
atât pe jos, cât şi cu autoturismul, utilizând drumurile dintre bălţi şi marginile
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bălţilor, digurile. Pe timpul parcurgerii transectei, a fost notat fiecare individ la
nivel de specie, iar la final s-au centralizat aceste valori.
În cadrul metodei punctelor fixe, acestea s-au ales astfel încât
vizibilitatea asupra zonei să fie cât mai mare şi să fie inclusă mare parte a
spaţiului adiacent zonei. Din punctul fix se numără exemplarele cu ajutorul
lunetei, fiecare individ fiind identificat la nivel de specie, observând astfel
întregul ecosistem. Observaţiile s-au efectuat astfel: vara, dimineaţa în
intervalul orar 600-1000, cu repetare după-amiaza, între orele 1700-2000; iarna, o
singură observaţie pe zi, în intervalul orar 800-1200.
Pe lângă observaţiile proprii efectuate în teren, s-au inclus şi informațiile
din referinţele bibliografice şi semnalările de noi specii, pentru a putea realiza
o imagine de ansamblu asupra situaţiei curente şi istorice a speciilor de
păsări.
Pentru realizarea acestor observații a fost utilizată aparatura optică de
specialitate, respectiv: binoclul, luneta şi aparatul foto.
Rezultate şi discuţii
Zona grindului Chituc se evidenţiază printr-o listă avifaunistică deosebit
de bogată, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Până în prezent
s-au identificat 248 specii de păsări (Tabelul 1). Dacă adăugăm şi cele 11
specii şi subspecii de păsări identificate de către Grupul Milvus, în cadrul
taberelor de inelare de pe Grindul Chituc în zona strict protejată, rezultă un
total de 259 de specii, ce reprezintă peste 3/4 din ornitofauna ţării. Dacă
facem referire strictă la zonarea grindului, amintită anterior, situaţia ar fi
următoarea: în zona tampon s-au identificat 243 specii de păsări, iar în cea de
dezvoltare durabilă a zonei strict protejate a Grindului Chituc, 223 specii de
păsări (Tabelul 1).
De altfel, importanţa zonei pentru avifaună este binecunoscută, Grindul
Chituc fiind apreciat de către toți ornitologii ca o zonă deosebit de importantă
pentru migraţia a sute de mii de păsări, preponderent pentru speciile de gâște,
raţe şi păsări de ţărm (limicole).
Pasionaţii de birdwatching şi de wildlife găsesc în această zonă o
bogăţie faunistică, comparabilă cu alte zone renumite. Se remarcă multe
specii de păsări limicole şi caradriforme, ce folosesc suprafeţele sărăturate ca
zone de cuibărit, iar bălţile temporare atât ca zone de hrănire, cât şi de
cuibărit. De asemenea, pot fi observate şi specii valoroase, din punct de
vedere conservativ, cum ar fi: ardeide, anatide, rallide, corcodei, cârstei, lăcari,
păsări răpitoare de zi. Se pot considera norocoşi cei care vor avea ocazia să
observe şi câteva dintre speciile de păsări ce conferă, prin raritatea acestora,
o importanţă ornitologică deosebită zonei Vadu: fugaciul pitic (Calidris
temminckii), prundăraşul de nămol (Limicola falcinellus), lupul de mare mic
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(Stercorarius parasiticus), notatiţa (Phalaropus lobatus), ciovlica ruginie
(Glareola pratincola), ploierul auriu (Pluvialis apricaria), ploierul argintiu
(Pluvialis squatarola), călifarul roşu (Tadorna ferruginea), pescăruşul cu cap
negru (Larus melanocephalus), pescăriţa râzătoare (Gelochelidon nilotica),
ş.a. (CUZIC et alii, 2009).
Monitorizarea avifaunei zonei Vadu a evidenţiat un grad ridicat al
dinamicii acesteia, reflectată în marile modificări ale spectrului de specii şi
mărimea populaţiilor prezente în decursul diferitelor anotimpuri. Pe lângă
marea masă a speciilor de păsări de pasaj, ce tranzitează cu populaţii foarte
mari zona Vadu, sunt importante și fenomenele de înlocuire parţială sau totală
a unor specii şi populaţii cuibăritoare în zonă. Populaţiile ce cuibăresc aici sunt
înlocuite de populaţiile din nord, specii oaspeţi de iarnă, ce profită de resursele
trofice rămase libere de la populaţiile speciilor clocitoare şi care se retrag
pentru iernare în zonele mai sudice (vicariere ecologică). Amploarea acestui
fenomen variază în funcţie de condiţiile meteorologice, cu implicarea parţială
sau totală a populaţiilor cuibăritoare.
Un număr important de specii necuibăritoare, de pasaj şi oaspeţi de
iarnă, ating în perioadele de migrație densităţi foarte mari, staţionând aici un
timp variabil, în general fiind specii din familiile: Ardeidae, Ciconidae,
Anatidae, Accipitridae, Charadridae, Laridae, Motacilidae, Hirundinide etc.
În zona Vadu au fost identificate şi câteva specii de păsări rare şi foarte
rare pentru ornitofauna României, unele dintre ele fiind considerate specii
accidentale: flamingul (Phoenicopterus roseus), spârcaciul (Tetrax tetrax),
cocorul mic (Grus virgo), becaţina mică (Lymnocryptes minimus), fluierarul sur
(Xenus cinereus), nagâţul cu coadă albă (Vanellus leucurus), lupul de mare
mic (Stercorarius parasiticus), eretele alb (Circus macrourus) etc.
Legat de prezenţa câtorva specii rare sau accidentale putem spune că:
• nagâţul cu coadă albă (Vanellus leucurus) a fost observat în anul
2000, în zona de coastă a complexului lagunar Razim-Sinoie (Grindul
Chituc, Vadu) și Delta Dunării (Sulina și Sfântu Gheorghe), când au
fost identificate circa 60 de exemplare, fiind găsite ouă şi pui (KISS,
SZABÓ, 2000). În anul 2001 un număr de patru perechi cuibăresc în
Vadu (MUNTEANU, 2009). A fost observată specia lângă bazinele
din Vadu (12.05.2007).
• ciovlica ruginie (Glareola pratincola) cuibăreşte în Delta Dunării
(Letea și Caraorman), Lacurile Sărăturile-Murighiol și PlopuBeibugeac, unde există populații mici, de maximum 15 perechi, și în
zone precum Grindul Lupilor, Istria și Vadu, unde populațiile sunt
considerabil mai mari, la Vadu cuibărind peste 200 de perechi.

110

Viorel Cuzic

• prundăraşul de nămol (Limicola falcinellus). În Dobrogea, specia
este frecvent întâlnită în timpul perioadei de migraţie (PAPADOPOL,
1966; SCHMITZ et alii, 1999; WEBER, 2000; DOROȘENCU et alii,
2004; MUNTEANU, 2006; POCORA, 2007). În timpul studiului, s-a
observat specia predominant în zonele de mlaștină (bogate în
resurse alimentare), cu zone de apă dulce, sărată sau cu apă sărată
din care apa s-a retras și în bazinele artificiale din zona Grindului
Chituc (Vadu). Cel mai mare grup de prundăraş de nămol, format din
125 exemplare, a fost observat în zona Vadu în perioada 2325.08.2009.
• becaţina mică (Lymnocryptes minimus). În Dobrogea,specia este
întâlnită relativ frecvent (PAPADOPOL, 1966; SCHMITZ et alii, 1999;
WEBER, 2000; MUNTEANU, 2006). A fost observată extrem de rar,
între anii 2009-2014, deși suntem convinși că este prezentă în multe
locuri, însă camuflajul îiface dificilă observarea.
• sitarul de mal nordic (Limosa lapponica).În Dobrogea,specia
areapariţiirelativ frecvente, dar nu a fost înregistrată o regularitate a
observațiilor (PAPADOPOL, 1966, SCHMITZet alii, 1999, WEBER,
2000, MUNTEANU, 2006). În zona Vadu a fost identificată doar în
02.05.2010.
• flamingul (Phoenicopterus roseus) a fost observat în zonă,într-un
număr de patru exemplare, începând cu data de 20.08.2016, când a
staţionat aici o perioadă lungă.
• spârcaciul (Tetrax tetrax) a fost observat atât în primăvara anului
2017, în data de 05.03.2017, cât și în toamna aceluiaşi an.
• ploierul auriu din Pacific (Pluvialis fulva), specie accidentală,
identificată în 26.08.2017, ce a rămas în zonă circa două săptămâni.
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Tabelul 1. Lista avifaunistică a zonei Vadu şi statutul speciilor identificate
Table 1. Avifaunistic list of the Vadu area and the status of the identified species
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Specia

Gavia stellata
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps griseigena
Podiceps nigricollis
Podiceps auritus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Phoenicopterus roseus
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta rufficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Mareca strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Spatula clypeata

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statutul speciei
în zonă

OI, RC
OI, R
OV, MP, C
OV, P, C
OV, P, RC
OV, P, RC
OI, FR
OV, MP, C
OV, MP, C
OV, P, R
OV,P, FR
OV, P, FR
OV, P, R
OV, P, C
OV, P, C
OV, P, RC
OV, P, R
P, MP, C
OV, P, R
P, FR
OV, P, C
AC
P, RC
P, RC
OV, P, C
OI, P, RC
OI,R
OI, P, FR
OI, P, C
OI, P, FR
OV, P, C
OI, P, R
P,R
P, RC
OI, P, R
P, RC
OI, P, C
OV, P, C
OI, P, RC
OV, C
OI, P, RC
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crt.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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Specia

Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Clangula hyemalis
Bucephala clangula
Mergelus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Buteo buteo
Buteo rufinus
Buteo lagopus
Clanga pomarina
Clanga clanga
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco cherrug
Falco peregrinus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Anthropoides virgo
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Statutul speciei
în zonă

P, R
P, C
OV, P, R
P, RC
OI, P, FR
OI, P, AC
OI, P, FR
OI, P, C
OI, P, FR
OI, P, FR
P, RC
P, R
OI, P, R
P, FR
OV, P, C
OI, P, C
OI, P, FR
OI, P, R
OI, P, R
P, RC
P, R
OV, P, RC
P, R
OI, P, R
P, R
P, FR
P, R
OV, PM,C
OV, P, R
P, R
P, R
P, FR
P, FR
OV, P, C
OV, P, C
OV, S, C
OV, P, RC
OV, P, R
OV, P, R
OV, P, C
OV, P, C
P, AC
P, AC
P, AC
P, R
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Nr.
crt.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Specia

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dudius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialus squatarola
Pluvialus fulva
Vanellus vanellus
Chetusia leucura
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
CalidrIs alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Larus melanocephalus
Hydrocoleus minutus
Croicocephalus ridibundus
Larus genei
Larus canus
Larus fuscus

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statutul speciei
în zonă

OV, P, RC
P, R
OV, P, R
OV, P, RC
P, R
P, FR
OV, P, RC
P, FR
P, R
P, FR
AC
OV, P, C
OV, AC
P, RC
P, RC
P, FR
P, R
P, R
P, FR
P, C
P, AC
OV, PM, C
P, FR
P, FR
OV, P, C
P, AC
OV, P, R
P, RC
OV, P, RC
P, FR
P, RC
P, R
P, R
P, AC
P, RC
P, R
P, FR
P, AC
P, AC
P, R
OV, P, R
OV, P, C
P, FR
P, R
P, R
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crt.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
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Specia

Larus michaelis
Larus cachinnnans
Larus marinus
Gelochelidon nilotica
Hydropogne caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Dendrocopos syriacus
Dryobates minor
Dendrocopos major
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvenis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Motacilla flava flava
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statutul speciei
în zonă

OV, P, C
S, OI
P, FR
P, FR
OV, P, FR
OV, P, R
OV, P, R
OV, P, RC
OV, P, R
OV, P, FR
OV, P,RC
OV, P, FR
S, C
OV, P, RC
S, R
S, R
S, FR
P, FR
P, FR
P, FR
OV, P, RC
OV, P, RC
OV, P, RC
OV, P, RC
P, R
P, R
S, RC
S, R
S, R
OV, R
FR
S, RC
OV, P, FR
OV, P, R
OV, P, C
OV, P, C
OV, P, R
P, R
P, FR
P, FR
P, FR
OV, P, RC
OV, P, R
OI, P, R
OV, P, R
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Nr.
crt.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Specia

Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Locustella luscinioides
Locustella fluviatilis
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Iduna pallida
Hipolais icterina
Sylvia nisoria
Silvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Poecile palustris
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statutul speciei
în zonă

OV, P, R
OV, P, FR
P, RC
OV, P, RC
P, R
P, R
OV, P, RC
P, FR
S, RC
OI, P, R
OV, P, R
OI, P, FR
OI, P, FR
OV, P, R
OV, P, R
OV, P, FR
OV, P, R
OV, P, FR
OV, P, R
OV, P, RC
OV, P, C
P, R
P, FR
OV, P, R
OV, P, RC
P, R
OV, P, R
OV, P, R
P, RC
OV, P, RC
P,FR
P,R
P, FR
OV, P, R
OV, P, R
P, R
P, R
OV, P, R
OV, P, R
OI, P,R
S, RC
S, RC
P, R
P,R
OV, P, R
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
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Specia

Identif. în zona
tampon aariei
strict protejate

Identif. în zona de
dezv. durabilă a
ariei strict protej.

Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis flammea
Linaria cannabina
Coccothraustres coccothraustes
Emberiza schoeniclus
Emberiza hortulana
Emberiza citrinella
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Statutul speciei
în zonă

OV, P, RC
OV, P, R
P, FR
S, R
S, C
S, C
OV, OI, C
OV, OI, RC
P, FR
OV, PM, C
S, C
P, R
OV, RC
OV, P, RC
OI, R
P, R
S, P, R
S, OI, RC
PM, OI, R
OI, FR
PM, R
S, OI, R
OV, P, RC
OV, P, FR
OV, P, RC
OV, P, FR
OV, P, RC

LEGENDĂ/ LEGEND
Tipul fenologic: OV – oaspete de vară; OI – oaspete de iarnă; S – specie sedentară; P – specie
de pasaj; PM – specie parţial migratoare; AC – specie accidentală; FR – foarte
rară; R – rară; RC – relativ comună; C – comună.
Phenologic type: OV – summer guest species; OI – winter guest species; S – sedentary species;
P – species of passage; MP – partially migratory species; AC – accidental
species; FR – very rare; R – rare; RC – relatively common; C – common.

Pentru completarea listei avifaunistice şi formarea unei imagini de
ansamblu asupra zonei grindului Chituc, prezentăm speciile rare capturate și
observate în perioada 2014-2017, în cadrul taberelor de inelare efectuate
anual de către Grupul Milvus. Astfel, în perioada inelărilor au fost observate și
capturate mai multe rarități naționale regionale pe Grindul Chituc, unele dintre
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acestea fiind observate pentru prima dată pe teritoriul României. Toate aceste
observații au fost consemnate în baza de date a Comitetului de Rarități
Avifaunistice din România (CRAR), pe pagina de internet www.rombird.ro.
Prima specie notabilă observată în aproprierea taberei de inelare de pe
Grindul Chituc a fost ciocârlia mică (Calandrella rufescens), această
observație fiind prima semnalare dovedită a speciei în România, clasată astfel
ca raritate națională, o nouă specie pe lista faunistică a țării. Probabil cea mai
importantă captură a taberei a fost pitulicea de ienupăr (Phylloscopus nitidus),
având doar 10 observații acceptate ale speciei în Europa, între 1867 și 2016,
conform www.tarsiger.com. Cealaltă specie, nou adăugată avifaunei
românești, este presura de pădure (Emberiza rustica), observată aproape de
tabără și ulterior capturată în 14 octombrie 2016.
Anterior taberei de inelare din 2016, pitulicea întunecată (Phylloscopus
fuscatus) dispunea doar de o singură observație, din 2008, iar în 2 și 14
octombrie 2016 au fost capturate două exemplare, specia fiind considerată în
continuare o raritate națională. Pitulicea verzuie (Phylloscopus trochiloides)
dispunea doar de două observații în România și a fost capturată în tabăra de
pe Grindul Chituc din 1996. Înainte de 2014, pitulicea cu sprânceană galbenă
(Phylloscopus inornatus) dispunea de două observații publicate în România,
ulterior devenind o apariție regulată pe Grindul Chituc. În anul 2015, au fost
inelate două exemplare de pitulice sprâncenată (Phylloscopus proregulus),
specia având doar cinci observații anterioare.
O altă raritate națională observată pe Grindul Chituc pe parcursul taberei
de inelare este lupul de mare codat (Stercorarius longicaudus). Dintre speciile
rare care sunt regulat observate în ultimii zece ani în România, amintim ca
fiind observate în decursul celor trei ani de tabără pe Grindul Chituc:
mărăcinarul asiatic (Saxicola maura) și fugaciul mare (Calidris canutus). În
ceea ce privește subspeciile mai rar întâlnite în România, menționăm masculul
adult putativ de sfrâncioc roșiatic estic (Lanius collurio subsp. kobylini) și
exemplarele de pitulice mică siberiană (Phylloscopus collybita tristis/ tip tristis).
Exemplare de pitulice mică siberiană au fost capturate în toți anii taberei de
inelare (MARTON, MILVUS GROUP, 2017).
Legat de preferinţele biotopice ale comunităţilor de păsări din zona
Grindului Chituc putem afirma că viaţa păsărilor este rezultatul echilibrului
dinamic ce se stabileşte între ele şi mediul înconjurător. Unii dintre factorii
biotici sau abiotici sunt favorabili speciilor de păsări, alţii pot fi dăunători ori
neutri, interacţiunea dintre însuşirile ereditare şi influenţele mediului
determinând modul de viaţă al păsărilor.
Principalele grupe ecologice caracteristice biotopurilor din zona
Grindului Chituc sunt: păsări de mlaştină şi zone inundabile, păsări acvatice,
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păsări de pădure şi tufărişuri, păsări de stepă şi grinduri nisipoase şi păsări
caracteristice aşezărilor omeneşti şi terenurilor agricole.
Păsările de mlaştină şi zone inundabile sunt strâns legate de astfel de
terenuri, cu solul umed sau acoperit cu apă nu prea adâncă şi cu vegetaţie
bogată, de unde îşi procură hrana. Aceste zone sunt greu accesibile pentru
oameni şi prădători, oferind şi condiţii bune de hrănire pentru majoritatea
speciilor care le populează. Zonele inundabile şi sărăturate sunt preferate
pentru hrănire de o serie de charadriiforme, cum sunt: piciorongul
(Himantopus himantopus), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), prundăraşul
gulerat mic (Charadrius dubius), ciovlica ruginie (Glareola pratincola) etc.
Cuibăritul are loc pe aglomerările de plante din jurul bazinelor acvatice,
dar unele îşi depun ouăle direct pe sol sau pe mici insule plutitoare. Aici se
încadrează speciile de mal (limicole), reprezentate de specii de talie mică,
care se hrănesc cu animale acvatice pe care le scot din sol, de sub pietre sau
de pe fundul apelor puţin adânci, cum sunt: becaţina comună (Gallinago
galinago), culicul mare (Numenius arquata), fluierarul cu picioare roşii (Tringa
totanus) etc. Şi câteva specii de Passeriformes s-au adaptat vieţii în habitatele
acoperite de tufărişuri, fără să-şi schimbe caracterele morfologice: lăcarii
(Acrocephalus sp.), presura de stuf (Emberiza shoeniclus) etc., sau eretele de
stuf (Circus aeruginosus).Tot aici se încadrează şi speciile cu picioare foarte
înalte (specii din familiile Ardeidae, Ciconidae, Threskiornithidae), păsări
adaptate pentru căutarea hranei din ape puţin adânci, de pe sol cât şi din
vegetaţia joasă. De asemenea, aici intră şi speciile care vieţuiesc în hătişurile
bălţilor şi ale terenurilor inundate: cârsteii (Porzana sp., Rallus sp. etc.), care
sunt specii cu adaptări specifice pentru a se strecura cu uşurinţă prin
desişurile plantelor acvatice, de unde-şi procură hrana, formată în general din
diverse organisme vegetale şi animale acvatice.
În categoria păsărilor acvatice intră speciile cu corp ovoid, comprimat
dorso-ventral, acoperit cu penaj bogat, compact şi impermeabil, cu depozite
adipoase sub tegument şi glandă uropigiană bine dezvoltată, cu picioare
scurte şi palmate. Aceste specii trăiesc în mediul acvatic iar după gradul
dependenţei de apă sunt: acvatico-aeriene (din familiile Laridae, Sternidae
etc.), păsări zburătoare excelente, ce îşi procură hrana din apă, zburând
deasupra acesteia, înotând şi foarte bine; scufundătoare, specii mult mai
dependente de apă, dar fără a fi zburătoare excelente, iar pe uscat se
deplasează greoi; sunt specii ce-şi procură hrana din apă şi cuibăresc pe
maluri sau pe insule mici plutitoare, din familiile Gaviidae, Podicipedidae;
terestro-acvatice, cum sunt Anser sp., Anas sp., Aythya sp., dependente atât
de mediul acvatic, cât şi de cel terestru, zboară şi înoată bine, dar se scufundă
mai greu. Gâştele de vară (Anser anser) îşi fac cuiburile lângă bazinele
acvatice, se hrănesc în mod preponderent pe uscat, iar pe apă, de obicei, se
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odihnesc. Speciile de raţe scufundătoare (Aythya sp.) sunt mai mult legate de
mediul acvatic, deoarece cuibăresc pe lângă ape, se hrănesc din ele, înoată şi
se scufundă bine.
Păsările de pădure şi tufărişuri din zona Grindului Chituc sunt
reprezentate de specii tipice pădurilor de câmpie, care în zonă ocupă spaţii
foarte restrânse, fiind în general păduri în regim de plantaţie. Pajiştile din zonă
au caracter secundar şi ocupă în principal terenuri care nu au fost potrivite
pentru culturile agricole. Stratul ierbos este format din păiuş, fâscă şi
bărboasă, la care se adaugă numeroase plante ruderale, din cauza degradării
prin suprapăşunat. În habitatul forestier, speciile ce apar cu frecvenţă mare
sunt: şorecarul comun (Buteo buteo), vânturelul roşu (Falco tinnunculus),
vânturelul de seară (Falco vespertinus), uliul păsărar (Accipiter nisus), uliul
porumbar (Accipiter gentilis), ciuful de pădure (Asio otus), ciocănitoarea
pestriţă mare (Dendrocopos major), ciocănitoarea mică (Dendrocopos minor),
pupăza (Upupa epops), cucul (Cuculus canorus), silvia de câmp (Sylvia
communis), silvia mică (Sylvia curruca), mierla (Turdus merula), sturzul
cântător (Turdus philomelos) etc. Câteva dintre speciile caracteristice ce
populează tufărişurile existente sunt: muscarul sur (Muscicapa striata), silvia
cu cap negru (Sylvia atricapilla), privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia),
codroşul de pădure (Phoenicurus phoenicurus), piţigoiul mare (Parus major),
piţigoiul albastru (Cyanistes caeruleus), cinteza (Fringilla coelebs), coţofana
(Pica pica) etc.
Păsările de stepă şi grinduri nisipoase sunt reprezentate de specii ce
prezintă, în general, un colorit şters, uniform, cu dimorfism sexual slab
pronunţat sau chiar inexistent, specii care cuibăresc aici direct pe sol. Dintre
acestea amintim: prepeliţa (Coturnix coturnix), potârnichea (Perdix perdix),
ciocârlia (Alaudida arvensis), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus),
fazanul (Phasianus cholchicus), pietrarul sur (Oenante oenantehe), pietrarul
răsăritean (Oenanthe isabellina) etc.
Păsările caracteristice aşezărilor omeneşti şi terenurilor agricole
reprezintă o altă grupă ecologică, ce este constituită din specii euritope. În
cadrul ei se remarcă speciile sinantrope, adaptate la viaţa din imediata
apropiere a omului, chiar în clădiri: rândunica (Hirundo rustica), lăstunul de
casă (Delichon urbica), vrabia de casă (Passer domesticus), vrabia de câmp
(Paser montanus), vrabia negricioasă (Paser hispaniolensis), striga (Tyto
alba), guguștiucul (Streptopelia decaocto) etc.
Mamiferele din zona Grindului Chituc sunt reprezentate de populaţii
mai mici, comparativ cu cele ale speciilor de păsări, amintind aici prezența
unor specii cum sunt: iepurele de câmp (Lepus europaeus), bursucul (Meles
meles), mistreţul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus), chiţcanul de
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grădină (Crocidura suaveolens), ariciul (Erinaceus concolor) şi liliecii
(Rhinolophus sp. şi Myotis sp.).
Cele 22 specii de mamifere observate (Tabelul 2) aparţin ordinelor
Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Cetacea, Carnivora,
Artyodactila. Baza trofică diversificată şi bogată atrage şi un număr însemnat
de prădători, cum ar fi: nevăstuica (Mustela nivalis), dihorul comun (Mustela
putorius), dihorul de stepă (Mustela eversmanii), câinele enot (Nyctereutes
procynoides), vidra (Lutra lutra), vulpea (Vulpes vulpes). Mai bine
reprezentate, din punct de vedere numeric, sunt populațiile speciilor de
rozătoare, în special a celor de şoareci: şoarecele de pădure (Apodemus
sylvaticus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), şoarecele de casă (Mus
musculus). Vidra (Lutra lutra) este o specie cu prezenţă relativ comună,
hrănindu-se în special în bălţile din zonă.
În zona de stepă şi păşune, aflată între pădurea Vadu și capătul lacului
Sinoie, există o populaţie semnificativă de popândăi (Spermophilus citellus),
specie protejată la nivel european, care atrage un număr însemnat de păsări
răpitoare de zi, cum ar fi: şoimul călător (Falco peregrinus), șoimul dunărean
(Falco cherrug), acvila mică (Aquila pennata) sau acvila ţipătoare mică
(Clanga pomarina).
Delfinii au o prezenţă relativ obişnuită pe litoralul Mării Negre din zona
Vadu, adesea putând fi observate grupuri de indivizi din speciile Delphinus
delphis şi Tursiops truncatus, ce caută hrană în apropierea ţărmului.
Dintre speciile cu o apariţie relativ recentă în fauna mamalogică a zonei
amintim şacalul (Canis aureus), specie a cărei populaţie este în plină
expansiune în partea sudică a RBDD, urletele haitelor fiind frecvent auzite în
zonă. Dacă facem referire la efectivele de şacal, în România la nivelul anilor
2000-2001, populația speciei Canis aureus era evaluată la un număr de circa
1.050 exemplare. Şacalul a ocupat nişa ecologică eliberată de lup, prin
dispariţia acestuia de pe teritoriul RBDD, de mai bine de 50 de ani, şi putem
chiar afirma că acesta a format populaţii stabile în perimetrul studiat.
Zona de studiu se află în
apropiere de localitatea Vadu,
cunoscută ca zonă de interes
turistic, neoficial, anual sosind în
zonă din ce în ce mai numeroși
turişti dornici să se relaxeze, aspect
ce nu pare a deranja populaţia
acestei specii.
Foto 1. Chiră de baltă (Sterna hirundo)
Photo 1. Common Tern
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Tabelul 2. Speciile de mamifere observate în zona Vadu
Table 2. Species of mammals observed in the Vadu area
Nr.
crt.

Specia

Observaţie
directă

Statutul speciei

1.

Erinaceus concolor

●

SP

2.

Crocidura suaveolens

●

SP

3.

Rhinolophus sp.

●

SP

4.

Myotis sp.

●

SP

5.

Lepus europaeus

●

SP

6.

Spermophilus citellus

●

SP

7.

Microtus arvalis

●

SP

8.

Apodemus sylvaticus

●

SN

9.

Apodemus agrarius

●

SP

10.

Mus musculus

●

SN

11.

Delphinus delphis

●

SP

12.

Tursiops truncatus

●

SP

13.

Vulpes vulpes

●

SN

14.

Nyctereutes procyonoides

●

SP

15.

Meles meles

●

SP

16.

Lutra lutra

●

SP

17.

Mustela putorius

●

SP

18.

Mustela eversmanii

●

SP

19.

Mustela nivalis

●

SP

20.

Canis aureus

●

SP

21.

Sus scrofa

●

SP

22.

Capreolus capreolus

●

SP

LEGENDĂ/ LEGEND: SP – specie protejată; SN – specie neprotejată
SP – protected species; SN – unprotected species

Concluzii
Zona Grindului Chituc prezintă o importanţă majoră. Aici s-a identificat
un număr însemnat de specii şi subspecii de păsări cu apariţie accidentală,
specii foarte rare sau rare pentru avifauna României şi chiar a Europei, dintre
care, majoritatea prezintă interes prioritar la nivelul Uniunii Europene.
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Lista avifaunistică a zonei Vadu este impresionantă, mai ales dacă
facem comparaţie cu alte zone similare din regiune, în pofida faptului că
aceasta este expusă unui puternic impact antropic (turism litoral).
Pentru o zonă restrânsă ca suprafaţă, ce nu oferă o diversitate de
biotopuri, aceasta prezintă condiţii optime pentru cuibăritul, hrănirea,
staţionarea şi odihna unui număr de peste 259 de specii, unele cu populaţii
impresionante, în special în perioada de pasaj.
Gradul de conservare a zonei este încă ridicat, aceasta prezentând
condiţii ecologice optime pentru speciile faunistice ce populează acest grind.
Speciile faunistice din zonă, în special populaţiile speciilor de păsări, găsesc
condiţii optime, climatul, biotopurile şi densitatea vegetaţiei fiindu-le favorabile,
dovadă prezența celor peste 259 de specii de păsări ce au fost identificate în
zonă, cât şi a celor 22 de specii de mamifere.
Zona prezintă o importanţă majoră din punct de vedere al biodiversităţii,
dar este în acelaşi timp fragilă şi vulnerabilă la exploatarea economică
netradiţională, nu numai în zona tampon, dar chiar şi în zonele încadrate ca
fiind economice. Drept urmare, se impune elaborarea unui plan integrat de
management, care să prevadă măsuri concrete şi eficiente în vederea
conservării faunei, a întregii biodiversităţi şi a ecosistemelor de aici.

Foto 2. Popândău (Spermophilus citellus)
Photo 2. European ground squirrel
(Fotografii / Photos Viorel Cuzic)

Date privind speciile de păsări şi mamifere din zonele tampon (...) Grindul Chituc ...

Foto 3. Acvilă mică (Aquila pennata)
Photo 3. Booted Eagle (Fotografii / Photos by Viorel Cuzic)

Foto 4. Piciorong (Himantopus himantopus)
Photo 4. Black-winged Stilt (Fotografii/ Photos by Viorel Cuzic)
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The Study of the Methods of the Lower Danube Sector
Limnological Evolution According to the Archaeological
Sites and Remote Sensing Techniques
Studiul metodelor privind evoluția limnologică a sectorului inferior
al Dunării pe baza siturilor arheologice și a tehnicilor de teledetecție
Valentin PANAIT, Aurel Daniel STĂNICĂ,
Marian MIERLĂ, Marcela TONE
Abstract
The purpose of this study was to develop a working method for analysing the
natural environment according to the spatial distribution of archaeological data. In
order to achieve these results, the data obtained from classical archaeological and
historical studies were correlated with those obtained by field studies and remote
sensing techniques. In this paper, the studies focused on the evolution of the Lower
Danube, from Cotul Pisicii to Black Sea.
Data processing was based on free and open source applications. Through this,
data from archaeological studies and satellite imagery was processed, thus obtaining
a trace of the form and distribution of archaeological sites on vector strata. These
were used to determine the evolution of Danube Delta area and the shape of the
Danube fairway.
Preliminary data available at the moment revealed an intensive alluvial process
of the Danube bank in the Cotul Pisicii-Crapina Lake area, upstream of the
Noviodunum Fortress (Isaccea) area, and in the sector Revărsarea-Ceatalul Izmail.
The intense erosion process was found in the Noviodunum fortress (Isaccea) area.
Within the Danube Delta area, four stages of its evolution, representing the
three classic phases and the golf phase, have been identified. The correlation of these
processes with data on the spatial distribution of the archaeological sites as well as on
the historical periods that belong to them can provide a valuable indicator of the
evolution of the lower sector of the Danube River.
Keywords: Lower Danube, promontories, cluster, sub-cluster, historical periods

Introduction
The purpose of this study was to develop a working method for
analysing the natural environment according to archaeological data. In order
to achieve these results, the data obtained from classical archaeological and
historical studies were correlated with those obtained by field studies and
remote sensing techniques. In this paper, the studies focused on the evolution
of the Lower Danube (the Cotul Pisicii-Ceatalul Izmail Sector and Danube
Delta). Data processing was based on free and open source applications.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 125 - 138
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Many studies in the past have been carried out both on the natural
environment and on the archaeological sites. Under these conditions, the
present study is part of the current trend to determine the complex evolution of
the natural environment through interdisciplinary research. Of course, from this
point of view, the purpose of this study is to complete the data obtained by
studying the stratigraphic sedimentary sequences.
Unfortunately, archaeological information is generally qualitative and,
ironically, the more valuable information we have, the more difficult it is to
identify the key information. From this point of view, it is more efficient to study
the traces of human activities based on sedimentary stratigraphic sequences.
In order to use the archaeological information almost at the same level
as the sedimentological ones, the data obtained through classical
archaeological and historical studies were correlated with those obtained by
field studies and remote sensing techniques. Based on this correlation, a
number of key elements have been identified. Of these, the most important
were: spatial distribution of archaeological sites over historical periods and
classification of human settlements.
In this paper, the studies focused on the evolution of the Lower Danube
area. Based on the spatial distribution of archaeological sites over historical
periods, the evolution of this sector has been tracked over time. Data
processing was based on cluster analysis, as well as free and open source
applications. The analysis of the cluster was performed based on data
obtained through historical and archaeological studies.
Based on the connectivity-based clustering (hierarchical grouping),
observations made within the archaeological sites were grouped into classes
(groups or clusters) of similar elements (historical periods). The evolution of
the sector Cotul Pisicii-Ceatal Izmail and Danube Delta was tracked using the
data obtained in the cluster analysis in relation to their spatial distribution.
Materials and Methods
The fact that the observations on the natural environment are generally
punctual implies a degree of inconsistency in the data obtained.
To solve this problem, we can use the following solutions:
1. Fill the gap between values by statistical and mathematical methods
(white box);
2. Leaving blank the gap between values and treating it as a black box;
3. The mixed method involves placing the variable containing the values in
a known category but leaving blank the gap between them and treating it
as a black box (gray box).
We can associate the last two solutions with the following data analysis
techniques:
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1. Supervised classification, data analysis technique involving the processing
of data sets by associating them with a particular class (label) whose
identity is known (association of data with a certain known class is typical of
grey boxes and black box);
2. Unsupervised classification (clustering) is an efficient way of dividing data
into classes with a minimum amount of initial information about the identity
of these classes (typical for the black box).
For historical and archaeological data analysis we used the method of
hierarchical clustering the values of historical periods.
“Cluster analysis is a convenient method for identifying homogenous groups of
objects called clusters. Objects (or cases, observations) in a specific cluster
share many characteristics, but are very dissimilar to objects not belonging to
that cluster“ (SARSTEDT, MOOI, 2014).
The goal of data clustering, also known as cluster analysis, is to discover
the natural grouping(s) of a set of patterns, points, or objects. Webster
(MERRIAM-WEBSTER Online Dictionary, 2008) defines cluster analysis as ‘‘a
statistical classification technique for discovering whether the individuals of a
population fall into different groups by making quantitative comparisons of
multiple characteristics” (ANIL, 2010).
Many different types of clustering algorithms have been developed
(SANTO, 2010; NEWMAN, 2012). Among these, hierarchical clustering
methods play an important role in linking well-known scale-free and smallworld network models as well as predicting the missing links (DUNCAN,
STROGATZ, 1998; BARABÁSI, RÉKA, 1999; RAVASZ et alii, 2007;
CLAUSET et alii, 2008; YU et alii, 2015)
In order to group the values of the historical periods into a hierarchy of
classifiers, the intracluster correlation (ICCor) was used. „The intracluster
correlation coefficient, or ρ (the Greek rho), is a measure of the relatedness of
clustered data. It accounts for the relatedness of clustered data by comparing
the variance within clusters with the variance between clusters.
Mathematically, it is the between-cluster variability divided by the sum of the
within-cluster and between-cluster variabilities” (KILLIP et alii, 2004).
The way in which historical periods measured in years (Val) are grouped
in clusters was determined on the basis of their statistical deviation.
Dev = Vali - m(Val)
where,
Dev
- statistical deviation;
m(Val) - the arithmetic mean value of historical periods (in years)
Vali ∈ Val, i = 1, 2, 3, …, n.
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Based on intracluster correlation (ICCor) the values of the historical
periods were grouped into a hierarchy of classifiers by the following formula:

This method is fully correct because it uses only squared Euclidean
distances to compute centroids in Euclidean space.
The classifiers obtained by intracluster correlation (ICCor) were bring
into the hierarchical structure through the linkage criterion. These criteria
include the probability that candidate clusters spawn from the same
distribution function (V-linkage).
Where,
Dis = 1 - abs(ICCor)
are the complementary cumulative distribution function (tail distribution)
and

the standard normal distribution.
For the analysis of the evolution of the lower sector of the Danube, the
public cartographic materials and scientific information were generally used.
These are either available in the Danube Delta Ecotourism Museum Center,
on the Internet within the National Archaeological Register (http://ran.
cimec.ro/) or on Google Earth Map (Google Hybrid, available under QGIS).
Results and Discussion
The cluster separation was performed based on a series of successive
cuts performed at different levels of the dendrogram, as follows:
Cut1 = to_real(substr (to_string („disdiccor” ), 1,6))
Cut2 = to_real(substr (to_string („disdiccor” ), 1,7))
Cut3 = to_real(substr (to_string („disdiccor” ), 1,8))
Cut4 = to_real(substr (to_string („disdiccor” ), 1,9))
Cut5 = to_real(substr (to_string („disdiccor” ), 1,10))
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The formula used for cluster separation is based on the observation that
any attempt to reduce the number of decimals in a real number leads to the
rounding of the last digits. Thus, to obtain a reduction in the number of
decimals without rounding out the last digits, the values defining the clusters
(disdiccor) have been converted to text (to_string()). The next step was to
select the number of characters to be stored (substr()). Finally, the resulting
values were converted from text format into numeric format with support for
the decimal (to_real()).
The number of clusters per cutting varied as follows:
1. Cut1 = 2 clusters (0.4022 and 0.3989);
2. Cut2 = 4 clusters (0.40222, 0.39896, 0.39895 and 0.39894);
3. Cut3 = 6 clusters (0.402227, 0.398960, 0.398956, 0.398944,
0.398943 and 0.398942);
4. Cut4 = 8 clusters (0.4022278, 0.3989602, 0.3989561, 0.3989443,
0.3989430, 0.3989426, 0.3989424 and 0.3989422);
5. Cut5 = 8 clusters (0.40222789, 0.39896025, 0.39895619,
0.39894433,
0.39894304,
0.39894262,
0.39894240
and
0.39894228).
But the values in years of each period are grouped in the total number of
nine clusters. This is due to the presence in cluster 0.39894228 of two
subclusters 0.398942282 and 0.398942283. This is the explanation of the
presence in Cut5 of only 8 clusters.
The Intracluster Correlation, performed in these works, was based on
the removal of the squared Euclidean distances of a value to the arithmetic
mean from the sum of the all squared Euclidean distances of the values to the
arithmetic mean, and the result that remains, after we report everything to the
sum of squared deviations, is the probability of associating the values in the
clusters. For this reason, the resulting numerical values represent the
likelihood that a particular event (cluster) occurs over one or more historical
periods.
The distribution of the different stages of the evolution of the Lower
Danube sector (sub-clusters) according to the historical periods in years is
performed within the different sub-phases (sub-clusters) and time interval or
phases (clusters), as can be seen in Table 1.
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Table 1. Stages and phases of the Lower Danube sector evolution
Tabel 1. Stadiile și fazele evoluției sectorului inferior al Dunării
Location

Danube
Lower
Sector

Cluster

Interval
(Phase)

SubCluster

Sub-Phase

SubCluster

Period

Stage
Initial Litoral
Belt
development
begins on the
area of
Caraorman
and Letea
islands
Initial Litoral
Belt, Sf.
Gheorghe
Fluvial Delta
and Sulina
Fluvial Delta
(partial)

0.4022

Paleolithic
Period

0.40222

Gulf Phase

0.402227

Paleolithic
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

Neolithic Present
(Main
Evolution)

0.39895

Sf. Gheorghe I
Delta

0.398956

Neolithic
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

0.39895

Sf. Gheorghe I
Delta

0.398956

Neolithic
Period

0.39895

Sf. Gheorghe I
Delta

0.398956

Neolithic
Period

0.39895

Sf. Gheorghe I
Delta

0.398956

Neolithic
Period

0.39895

Sf. Gheorghe I
Delta

0.398956

Neolithic
Period

Siret and Prut
rivers flow into
two gulfs

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398944

Early
Bronze
Period

Sulina Fluvial
Delta

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398944

Early
Bronze
Period

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398944

Early
Bronze
Period

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398944

Early
Bronze
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

Danube
Lower
Sector

0.3989

Danube
Lower
Sector

0.3989

Danube
Lower
Sector

0.3989

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)
Neolithic
Present
(Main
Evolution)
Neolithic
Present
(Main
Evolution)
Neolithic –
Present
(Main
Evolution)
NeolithicPresent
(Main
Evolution)
NeolithicPresent
(Main
Evolution)

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

Sf. Gheorghe I
FluvioMaritime Delta
Danube River
follows the
main land
shape
In the area
SomovaParcheş was a
gulf of Danube

Danube River
follow the
main land
shape
Siret and Prut
rivers flow into
two gulfs and
the rivers
deltas are
started
In the area
SomovaParcheş was a
gulf of Danube
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Location

Cluster

Interval
(Phase)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

Danube
Lower
Sector

Danube
Lower
Sector

SubCluster

Sub-Phase

SubCluster

Period

Stage

Middle
Bronze
Period Dacian
Period
Middle
Bronze
Period Dacian
Period
Middle
Bronze
Period Dacian
Period
Middle
Bronze
Period Dacian
Period

Sulina Delta
(fluvial side
and northern
half of marine
side)
Chilia Delta
(fluvial side behind the
Chilia
Promontory)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398942

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398942

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398942

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398942

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398943

Roman
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398943

Roman
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398943

Roman
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398943

Roman
Period

0.39894

Sulina Delta
and Chilia
Fluvial Delta

0.398943

Roman
Period

Danube
Lower
Sector

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)
NeolithicPresent
(Main
Evolution)
NeolithicPresent
(Main
Evolution)
NeolithicPresent
(Main
Evolution)

Danube River
follows the
main land
shape
In the area
SomovaParcheş was a
gulf of Danube

0.398942

Middle
Bronze
Period Dacian
Period

Siret and Prut
rivers flow into
two gulfs and
the river deltas
are in their
early stages

0.398943

Roman
Period

Sulina Delta
(fluvial and
marine side)
Chilia Delta
(fluvial side
except the
Thiagola Lack
area)
The formation
of the maritime
sandbanks
begins
Danube River
follows the
main land
shape
In the area
SomovaParcheş was a
gulf of Danube
Siret and Prut
rivers flow into
two gulfs and
the river deltas
are in their
early stages
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Lower
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Danube
Lower
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Danube
Lower
Sector

Danube
Lower
Sector
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Cluster

Interval
(Phase)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

0.3989

NeolithicPresent
(Main
Evolution)

SubCluster

0.39896

0.39896

Sub-Phase

SubCluster

Sulina Delta
regression and
Lagunar
0.39896
Complex
development
Sulina Delta
regression and
Lagunar
0.39896
Complex
development

Period

Stage

Byzantin
e Period

Sulina Delta
erosion

Byzantin
e Period

The
development
of the Lagunar
Complex

0.39896

Sulina Delta
regression and
Lagunar
0.39896
Complex
development

Byzantin
e Period

0.39896

Sulina Delta
regression and
Lagunar
0.39896
Complex
development

Byzantin
e Period

0.39896

Sulina Delta
regression and
Lagunar
0.39896
Complex
development

Byzantin
e Period

The Danube
River begins
the
development
of the sector
Măcin-Grindu
and the area
SomovaParches
In the area
SomovaParcheş the
Danube
divides into
two branches
Siret and Prut
river deltas

Based on the method of hierarchical clustering proposed in this paper, a
model of the evolution of the Lower Danube Sector was performed (see Figure 1).

Figure 1. The Lower Danube Sector.
Fig. 1. Sectorul inferior al Dunării

Figure 2. The sector between Ceatal Izmail
and Cotul Pisicii
Fig. 2. Sectorul dintre Ceatal Izmail și Cotul
Pisicii
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In order to understand the evolution of the Izmail Ceatal-Cotul Pisicii
Sector (see Figure 2), the study had to be extended to a much larger area.
Within this area, three obstacles that have influenced the Danube way have
been identified. These points were named according to the archaeological
sites existing in their area, such as: Dinogetia Promontory, Noviodunum
Promontory and Aegyssus Promontory.
The whole Lower Danube Sector evolution can be divided into two
phases (see Figure 3): Gulf Phase (0.4022) and Main Phase (0.3989).
These two phases are divided into four sub-phases: the sub-phase of
the Tulcea Gulf (Palaeolithic Period), the sub-phase of the Sf. Gheorghe I
Delta and the Sulina Delta (fluvial side) (Neolithic Period), the sub-phase of
the Sulina Delta and the Chilia Delta (fluvial side) (Bronze Period – Roman
Period) the sub-phase of the erosion of the Sulina Delta and the development
of the Lagunar Complex (Byzantine Period).
The Gulf Phase is characterized by a single sub-phase (see Figure 4):
the sub-phase of the Tulcea Gulf (Palaeolithic Period – sub-cluster 0.40222).

Figure 3. The two evolution phases of
the Lower Danube Sector: main phase
(red, 0.3989), gulf phase (white,
0.40222)
Fig. 3. Cele două faze de evoluție a
Sectorului inferior al Dunării: faza
principală (roșu, 0.3989), faza de golf
(alb, 0.40222)

Figure 4. The sub-phase of the Tulcea
Gulf (Paleolithic Period – sub-cluster
0.40222)
Fig. 4. Subfaza Golful Tulcea (Paleolitic –
subcluster 0.40222)

Using these phases in the evolution of the Danube Delta to characterize
the lower sector is not accidental. As suggested by the data on the
fortifications in the Noviodunum Promontory area (see Figure 5), the Danube
course was further north (about 45 m) and the water level 3 m below the
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current one. The presence of roman settlements in the south-eastern part of
the fortifications from Noviodunum to the area Somova-Parcheş (after Gabriel
Jugănaru, http://ran.cimec.ro), suggest a harbor existence in the East of
Noviodunum Promontory. That suggests the existence of a gulf between
Noviodunum Promontory and Aegyssus Promontory (see Figure 6). This
means that the Danube River did not have enough power to develop the Delta
and Izmail Ceatal-Cotul Pisicii sector at the same time. The sedimentation
process between Dinogetia Promontory and Aegyssus Promontory was much
lower than in the Delta area for a long period of time.

Figure 5. The fortifications in the
Noviodunum Promontory area and
probable limit to the first terrace of the
Danube River (2009)
Fig. 5. Fortificațiile din zona
promontoriului Noviodunum și probabil
limita primei terase a Dunării

Figure 6. The potential presence of a
Roman harbour in the East of
Noviodunum Promontory
Fig. 6. Prezența ipotetică a unui port
roman în partea de est a promontoriului
Noviodunum

The Main Phase of the Lower Danube Sector (cluster - 0.3989) is
characterized by three sub-phases: sub-cluster 0.39895 (the sub-phase of the
Sf. Gheorghe I Delta and the Sulina Delta (fluvial side) (Neolithic Period)), subcluster 0.39894 (the sub-phase of the Sulina Delta and the Chilia Delta (fluvial
side) (Bronze Period-Roman Period)), sub-cluster 0.39896 (the Sulina Delta
erosion and the development of the Lagoon Complex (Byzantine Period)).
The sub-cluster 0.39895 (Neolithic Period) is the second important subcluster in the main phase of the Lower Danube sector. Towards the end of the
Mesolithic Period and the beginning of the Neolithic, the Danube strikes the
Noviodunum Promontory and is pushed to the north, where it hits another
promontory and is pushed to the south-east. An intense sedimentation
process in the northern part of the Palaeo-Danube course also occurs in the
promontories Dinogetia and Noviodunum. This leads to an intensive process
of deposition of the alluvium in the north and the formation of a bay in the
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south (the area Somova-Parcheş), between Noviodunum and Aegyssus
promontories. During the Neolithic period, the Danube River follows the main
shape of the land, and the Siret and Prut rivers have begun to create their own
deltas (see Figure 7). In the Danube Delta area the fallows are formed: Initial
Litoral Belt (Initial Spit – from geological point of view), Sf. Gheorghe I Delta
and the Delta Sulina (fluvial side). The human settlements extending to the
north and east suggest not only the extension of the Delta in the Neolithic, but
also an interesting behaviour. Practically, after the formation of Initial Spit,
Delta evolved in two directions simultaneously: along the Sulina Branch to the
north and along St. Gheorghe Branch to the south (see Figure 7). This image
recalls a fractal tree, which suggests the existence of a Paleo-Chilia Branch in
the early phase.

Figure 7. Sub-cluster 0.39895
the situation of the Neolithic
Period
Fig. 7. Sub-cluster 0.39895
situatia din perioada Neolitică

The sub-cluster 0.39894 is the most important cluster of Main Phase and
contains three sub-clusters. The sub-cluster 0.398944 (Early Bronze Period)
characterizes a dynamic stage in which the Danube River follow the main land
shape as in the previous stage, but the settlements disappear along the
Danube. If the restoration of the settlement in the following stages leads us to
the conclusion that the form of the course has not changed, instead their
disappearance in the Early Bronze Age signifies an increase of the level of the
Danube (see Figure 8). In this period the river side of Sulina and Chilia Delta
are developing. Delta continues to evolve in two directions at the same time.
But the evolution of the Danube Delta is mainly on the direction of the Sulina
Branch. The river side of Sulina Delta is fully formatted.
Within Sub-cluster 0.398942 (Middle Bronze Period-Dacian Period), the
Danube River follows the main land shape and apparently during this period
there are not major events. The Siret and Prut deltas continue their
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development (see Figure 9). In the Delta area, the Danube breaks the Initial
Spit and develops the northern part of the fluvial-maritime delta of the Sulina
branch. The fluvial side of Sulina Delta is in the process of consolidation and
the river side of Chilia Delta is formed up to the Chilia Promontory.
If in sub-cluster 0.398943 (Roman Period) the Danube River follows the
main land shape at the beginning of the period, when the Sulina Delta finishes
its development, the Danube moves its course southwards. The water level is
growing. Also, at this stage begins the clogging of the bay in the area
Somova-Parcheş in its eastern part. Furthermore, the development of the
sector behind the Dinogetia Promontory begins (see Figure 10). The river side
of Chilia Delta is fully formed.
The sub-cluster 0.39896 (Byzantine Period) is the last as importance.
The Danube River begins the development of the sector Măcin-Grindu and the
area Somova-Parcheș. The Siret and Prut deltas are fully formed (see Figure
11). During this period, the first stages of the development of the Chilia
Secondary Delta begin. The formation of the Sf. Gheorghe II Delta passes
through the last stages. Sulina Delta is undergoing an intense erosion
process. The formation of the Razim-Sinoie lagoon complex ends.
Conclusions
The preliminary data present at this moment revealed two major processes
that were carried out within the main phase of evolution of the Danube Delta
sector, namely: Delta formation and Cotul Pisicii-Ceatalul Izmail Sector
formation. The first major process in the evolution of the Lower Danube Sector
was the formation of the Danube Delta along the three branches. The training
was based on a pattern that reminds of the fractal trees.

Figure 8. Sub-cluster 0.398944
the situation of the Early Bronze Period
Fig.8. Sub-cluster 0.398944 situația
din Epoca Bronzului timpuriu

Figure 9. Sub-cluster 0.398945 the situation
of the Middle Bronze Period-Dacian Period
Fig. 9 Sub-cluster 0.398945 situația din
perioada Epoca Bronzului mijlociu și
perioada Dacică
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Figure 10. Sub-cluster 0.398946 the
situation of the Roman Period
Fig. 10. Sub-cluster 0.398946 situația
din Epoca Romană
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Figure 11. Sub-cluster 0.39896 the
situation of the Byzantine Period
Fig. 11. Sub-cluster 0.39896 situația
în Epoca Bizantină

For the sector Cotul Pisicii-Ceatalul Izmail formation, the data present at
this moment revealed an intense alluvial process of the Danube River bank in
the area of Cotul Pisicii-Crapina Lake (beginning in the Neolithic period, but
having the greatest development during the Byzantine Period), upstream of
the Noviodunum Fortress area (between Dinogetia and Noviodunum
promontories) and in the sector Revărsarea-Ceatalul Izmail (beginning from
the Roman Period – between the Noviodunum and Aegyssus promontories).
The intense erosion process (beginning in the Roman Era) was found in the
Noviodunum Fortress (Isaccea) area. During the medieval period, the Danube
River takes control of the Prut and Siret deltas which are included in the main
stream.
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Măsuri de profilaxie și combatere a îmbolnăvirilor
la peștii dulcicoli din acvariul
Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (ICEM Tulcea)
Measures to Prevent and Combat the Diseases of the Freshwater
Fishes from the Aquarium of the
Danube Delta Ecotourism Museum Centre (ICEM Tulcea)

Cristina DINU
Abstract
The public Aquarium of the Danube Delta Ecotourism Museum Centre was opened
in 2009 and owns a collection of fishes and aquatic invertebrates, grouped into 27 species
of freshwater wild indigenous, tropical freshwater and coral reef fishes and invertebrates.
This paper presents the diseases recorded between 2009-2018 at the indigenous and
alien freshwater fishes, as well as the measures for combating and preventing these
diseases, by limiting the factors favouring the manifestation of the Ichthyo pathogens by
creating a healthy living environment for the aquatic organisms raised in captivity.
Keywords: Aquarium of Tulcea, freshwater fishes diseases, prevention and combating
measures

Introducere
Secție muzeală a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”
Tulcea deschisă în anul 2009, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (CMEDD)
deține un acvariu public cu o colecție de aproximativ 250 de exemplare de pești și
nevertebrate acvatice, grupate în 27 specii dulcicole indigene sălbatice, exotice
dulcicole tropicale, reproduse în captivitate, și exotice marine de recif sălbatice.
Colecția a fost formată din exemplare provenite din colecția fostului Muzeu de
Științe ale Naturii Delta Dunării (închis în 2008 pentru a fi inclus într-un proiect de
restaurare), din achiziții, donații și colectări efectuate de personalul tehnic al
acvariului. Speciile indigene sălbatice includ pești din fauna Rezervației Biosferei
Delta Dunării: răpitoare (somn, știucă, șalău, biban, ghiborț, biban soare, avat),
pașnice (crap, plătică, lin, babușcă, roșioară, caras, caracudă, văduviță) și
migratoare (morun, nisetru, păstrugă, cegă, anghilă). Acestea au fost colectate cu
precădere din brațele Dunării sau din amenajări piscicole (Ferma Piscicolă
Sarinasuf, Ghiolul Pietrei – Mahmudia, Ferma Piscicolă Horia). Speciile dulcicole
exotice sunt reprezentate de exemplare obținute prin acvacultură (crapi koi,
cosași) sau în practica acvaristică autohtonă (varietăți de carași aurii, ciclide sudamericane și africane, specii de siluride, pangasiide, serasalmide – Colossoma
macropomum, notopteride – Notopterus chitala, diverse specii de loricariide –
Hypostomus sp.).
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p.139 - 162
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Prezenta lucrare tratează cazurile de îmbolnăvire înregistrate în perioada
2009-2018 la peștii dulcicoli, autohtoni și exotici, precum și măsurile terapeutice
și de prevenție aplicate pentru combaterea și limitarea factorilor stresanți de
orice natură ce au condus la instalarea stărilor de boală. Demersul nostru
abordează aspectul practic al subiectului, în dorința de a oferi un instrument de
lucru pentru specialiștii din acvariile publice, care să vină în completarea/
confirmarea propriilor lor experiențe și cunoștințe de specialitate. Din acest
motiv nu se prezintă descrierea pe larg a bolilor, informații ce se regăsesc în
bibliografia de specialitate și webografia indicate (BOGATU, 1987; MUNTEANU,
BOGATU, 2003; MOHANU, 2015; OȚEL, CONSTANTIN, 1989), atenția
concentrându-se asupra cauzelor ce au condus la instalarea stărilor de boală, a
măsurilor terapeutice (protocolul urmat în aplicarea schemelor terapeutice și
medicația folosită) și a măsurilor de prevenție aplicate, ce au vizat asigurarea
unui mediu de viață sănătos în acvariile de expunere/ cantonare (ex. apă de
calitate, condiționarea acesteia prin folosirea unor produse noi, bazine corect
întreținute, alimentație sănătoasă, manipulare atentă etc.).
Pentru diagnosticarea corectă a stărilor de boală, atunci când
manifestările clinice sau leziunile nu au fost edificatoare sau lipseau în stadiile
incipiente, s-au efectuat și examene bacteriologice și histopatologice la
laboratorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din
Tulcea și din București. Pentru afecțiunile ce se manifestau pentru prima dată în
comunitatea piscicolă a acvariului (ex. tumori canceroase, degenerescențele
hepatice), și care nu au fost diagnosticate de specialistul acvarist, s-au consultat
alți specialiști ihtiopatologi, specialiști din cadrul altor acvarii publice și medici
veterinari.
De menționat că, față de cazuistica înregistrată la vechiul acvariu (DINU,
2004), în noul acvariu se constată o diversificare a bolilor specifice și
nespecifice la peștii din speciile indigene, precum și absența manifestării unor
parazitoze (ex. ihtiofonoza, ihtioftiriaza) la peștii din speciile dulcicole exotice,
destul de frecvente în vechiul acvariu, dar prezența lor la peștii indigeni.
Posibile cauze pentru prima situație ar fi diversificarea nutriției, atât a celei
naturale cât și a celei artificiale, și extinderea ariei punctelor de colectare din
mediul natural, fiecare având o încărcătură diferită de agenți patogeni.
1. Cauzele ce au condus direct sau indirect la instalarea stărilor de
boală la pești
1.a. Colectarea materialului piscicol din mediul natural cu unelte de
pescuit nepotrivite (ex. pescuitul cu setca produce leziuni tegumentare) și
nerespectarea unei perioade de carantină necesare, pentru exemplarele nou
introduse. De exemplu, deschiderea CMEDD în perioada de iarnă (februarie
2009), conform proiectului de realizare a muzeului, a impus necesitatea

Măsuri de profilaxie și combatere a îmbolnăvirilor la peștii dulcicoli din acvariul CMEDD (ICEM Tulcea)

141

populării Acvariului cu pești colectați din mediul natural, foarte vulnerabili în
această perioadă a anului (reducerea funcțiilor metabolice, imunitate și
rezistență la stres scăzute etc.), fără respectarea perioadei de carantină și de
efectuare completă a ciclului azotului în bazinele de expunere (care este de 3-5
săptămâni). Astfel, popularea unora dintre bazine s-a făcut introducând direct
peștii (după o scurtă perioadă de aclimatizare efectuată în prealabil), aduși din
Dunăre sau Lacul Razim. Temperatura apei din bazine, având valori mai
ridicate decât în mediul natural, precum și alți factori chimici au permis crearea
unor condiții favorabile evoluției diverșilor ectoparaziți patogeni ce au indus
ulterior starea de boală, și chiar moartea unor exemplare foarte infestate.
1.b. Manipularea neatentă a materialului piscicol (când se prinde în
vederea mutării dintr-un bazin într-altul) sau mișcările bruște efectuate de
îngrijitori în timpul lucrărilor de igienizare a bazinelor au condus la
producerea unor leziuni la nivelul tegumentului și a înotătoarelor sau la
evadarea exemplarelor din bazine și provocarea unor traumatisme și leziuni
tegumentare și la nivelul branhiilor, prin lovirea de pardoseală sau de
echipamentele tehnice.
1.c. Rănirea sau chiar consumarea exemplarelor de către alți „colocatari”
din bazinul de cantonare (ex. fenomenul de canibalism înregistrat la Silurus
glanis și Esox lucius), precum și privarea de hrană a celorlalți indivizi de către
un exemplar mai rapid, mai agresiv sau mai lacom în capturarea hranei (ex.
Astronotus ocellatus forma roșie vs. A. ocellatus forma albino sau
Phractocephalus hemiliopterus vs. Collosoma macropomum, Notopterus
chitala), ce au condus la slăbirea sistemului imunitar.
1.d. Introducerea unor agenți patogeni, în special ectoparaziți, prin
intermediul hranei vii (ex. puiet de caras viu, țipari vii), administrate
răpitorilor indigeni.
1.e. Folosirea îndelungată a aceluiași sortiment de furaj granulat, ce a
condus la degenerescențe lipoide ale ficatului.
În consecință, măsurile de profilaxie au fost aplicate astfel încât
cauzele mai sus prezentate să fie reduse pe cât posibil la situații izolate prin:
preluarea de la pescari doar a exemplarelor ce au prezentat foarte puține
leziuni corporale; respectarea perioadei de carantină și folosirea produselor
pentru asigurarea unei ape de calitate corespunzătoare și reducerea stresului
la pești, pe timpul transportului și în perioada de aclimatizare, precum și
deparazitarea materialului piscicol; o mai atentă asociere a exemplarelor întrun bazin, atât din punct de vedere al dimensiunilor exemplarelor cât și al
compatibilității speciilor (deși aceste reguli de asociere ne sunt foarte bine
cunoscute, au fost surprize nebănuite deoarece animalele pot avea uneori
comportamente și reacții imprevizibile); diversificarea dietei (furaje granulate
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alternate cu pește congelat) și tratarea profilactică a hranei vii pentru peștii
răpitori. De menționat că eficacitatea acestor măsuri depinde în mare măsură
de factorul uman: cât este de pregătit, responsabil și conștiincios în activitatea
pe care o desfășoară în cadrul acvariului.
La aceste măsuri se adaugă obligatoriu și o bună condiționare a apei din
bazine, deoarece asigurarea unei ape optime din punct de vedere fizicochimic și biologic este principalul factor pentru funcționarea unui acvariu, în
condiții care să nu lezeze dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a
organismelor acvatice pe care le găzduiește. La aceasta se adaugă și
menținerea clarității apei, estetica acvariului fiind importantă, de asemenea,
într-un acvariu public. În acest scop, la îndemâna specialistului acvarist există
o gamă largă de produse destinate condiționării apei din acvariu, pe care le
poate folosi și pe care noi le-am folosit în situațiile descrise în cele ce
urmează:
➢ Amenajarea unui acvariu nou. Chiar dacă apa de la rețeaua de
alimentare orășenească este filtrată și tratată, aceasta nu este
întotdeauna bună calitativ pentru cerințele fiziologice ale diferitelor
specii de organisme acvatice crescute în acvariul public. Prin urmare,
specialistul acvarist intervine, prin intermediul produselor de
condiționare, pentru aducerea parametrilor fizico-chimici și biologici ai
apei din acvarii la valorile considerate optime sau cel mai puțin
stresante pentru aceste organisme și care să le asigure un mediu de
viață sănătos. Acțiunea acestor produse se concretizează în
neutralizarea metalelor grele, a clorului și cloraminei, precum și în
descompunerea impurităților organice existente în apa de la robinet,
conjugate cu acțiunea filtrului chimic (cărbune activ) ce absoarbe
aceste toxine. Tot cu aceste produse se începe și o bună filtrare
biologică a apei, grație soluției concentrate de bacterii ce filtrează și
elimină deșeurile (resturi de hrană, excremente pești etc.).
Microbiologii au observat că bacteriile se reproduc foarte încet într-un
acvariu nou atunci când nu există o poluare a apei care să ofere
nutriție bacteriilor. Folosirea unui bio-supliment concentrat (starter
bacterian) este o metodă foarte bună de infuzare a filtrului biologic cu
un amestec echilibrat de bacterii nitrificatoare.
➢ Mentenanța acvariilor. În vederea evitării deteriorării calității apei,
periodic acvariile sunt supuse acțiunilor de întreținere ce constau în:
schimburi parțiale de apă, îndepărtarea algelor, spălarea substratului
sau adăugarea, o dată la două-trei săptămâni, de substanțe biologice
de curățare. Acțiunea produselor de condiționare în această situație
se concretizează în detoxifierea apei, prin descompunerea
amoniacului, amoniului și nitriților, a excrementelor peștilor și a altor

Măsuri de profilaxie și combatere a îmbolnăvirilor la peștii dulcicoli din acvariul CMEDD (ICEM Tulcea)

143

deșeuri, pe cale biologică cu bacterii active. O dozare susținută
regulat va forma cea mai performantă comunitate de bacterii
benefice, ce va exclude, în mod competitiv, bacteriile nedorite a se
stabili în acvarii.
➢ Manipularea materialului piscicol, fie în timpul transportului, dintrun bazin acvatic natural în acvariul public, fie în timpul lucrărilor de
igienizare a acvariilor sau de populare a lor, este un factor stresant
pentru pești ce poate fi gestionat cu succes (în sensul reducerii sau
chiar eliminării pericolului de pierdere a exemplarelor) cu ajutorul
produselor de condiționare a apei. Acestea contribuie la funcționarea
normală a sistemului imunitar, indiferent de stresul la care este supus
peștele, prin complexul de vitamine și extractele din plante pe care le
conțin. De asemenea, utilizarea uneltelor de prindere a peștilor sau
de întreținere a bazinelor (ex. mincioage, perii), de la un bazin la altul,
a constituit un vector de transmitere a bolilor.
În Tabelul 1 sunt prezentate produsele de condiționare a apei pe care le
folosim din anul 2011, compoziția, acțiunea acestora asupra organismelor
acvatice și modul lor de administrare. Opțiunea pentru produsele marca JBL
(Germania), a căror eficacitatea a fost dovedită ulterior în timp, a fost
determinată de faptul că aceste produse sunt obținute, în principal, pe bază de
substanțe naturale esențiale (coloizi, extracte din plante etc.) și că se
comercializează în doze mari, necesare atunci când se lucrează cu acvarii de
volume foarte mari de apă, ele fiind destinate de fapt heleșteielor/ iazurilor.
2. Speciile de pești și bolile înregistrate la acestea. Au fost
diagnosticate și înregistrate infecții bacteriene/ virale, infestări provocate de
fungi, protozoare, viermi și crustacee, tumori maligne la următoarele specii de
pești prezentate în Tabelul 2:
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Tabelul 2. Speciile de pești și bolile înregistrate
Table 2. The fish species and the recorded diseases
Specie

Diagnostic

Etiologie

Nr. de
exempl.
afectate

Vârsta/
Ani în
captivitate

Produs terapeutic
folosit

Observații

PEȘTI INDIGENI
Morun
(Huso huso)
(foto 1)
Nisetru
(Acipenser
güldenstaedti)

Avat
(Aspius aspius)

Văduviță
(Leuciscus idus)

Degenerescență
Furaje granulate
lipoidă a ficatului

1

12/ 8

-

Decedat 2016

Degenerescență
Furaje granulate
lipoidă a ficatului

1

9/ 9

-

Decedat 2012

Infecție
bacteriană
(2009)

Hrană vie (puiet de caras)

4

2-3/1

oxitetraciclină

Simptome:
exoftalmie,
leziuni
tegumentare,
solzi desprinși.

Infecție
bacteriană
secundară
(2013)

Infecție grefată pe leziuni
provocate de cel mai mare
exemplar din bazin

1

7/5

oxitetraciclină

Decedat.

1

2/1
6/5

oxitetraciclină

Infecție
bacteriană
(2009/ 2013)

Infecție
bacteriană
(2013)
Caras argintiu
Infecție
(Carassius auratus bacteriană
gibelio)
(2009)
Infecție
bacteriană
ușoară
Crap
(2009)
(Cyprinus carpio)
și alte ciprinide cu Costiază (2009)
care cohabitează
Arguloză +
ponte depuse în
bazin (2018)
Plătică
(Abramis brama)

Saprolegnioză
(2009)

Somn
(Silurus glanis)

Infecție
bacteriană
secundară la o
femelă
(2009)
Infecție
bacteriană
(2014)
Protozooză
animală
(2014)

Leziuni provocate de
manipulare neatentă/
suprapopularae bazinului
de ciprinide
Pești din mediul natural ce
nu au parcurs perioada de
carantină.
Autopurtători ai agentului
patogen.
Pești nou introduși în
bazinul de cantonare.

2

2-3/0

oxitetraciclină

Rezultat pozitiv

mai multe
exempl.

1-2/0

oxitetraciclină

Rezultat pozitiv

1

5/5

oxitetraciclină

Rezultat pozitiv

-

sare grunjoasă

Rezultat pozitiv

-

JBL Argupond

Rezultat pozitiv

3-4/0

verde de malachit;
sare grunjoasă

Rezultat pozitiv

3-4/0

oxitetraciclină

Rezultat pozitiv

4

8-9/5

JBL Furapond

Rezultat pozitiv

4

8-9/5

JBL Medopond

Rezultat pozitiv

Pești nou introduși în
mai multe
bazinul de cantonare.
exempl.
Posibil prin vehicularea
mai multe
uneltelor de acvaristică din
exempl.
spațiul de carantină
Leziuni provocate în timpul
colectării sale și de
3
manipularea neatentă.
Hrana vie (țipari) capturată
din mediul natural pe
fondul unor leziuni
1
provocate de ceilalți doi
masculi.
Hrana vie (țipari)

Rezultat pozitiv

JBL Acclipond
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Specie

Diagnostic

Etiologie

hrana vie (puiet de caras)
capturată din mediul natural
hrana vie (puiet de caras)
Arguloză (2013) capturată din mediul
natural
Arguloză (2009)

Saprolegniază
(2009, 2015)
Știucă
(Esox lucius)

Biban
(Perca fluviatilis)

Nr. de
exempl.
afectate

Vârsta/
Ani în
captivitate

Produs terapeutic
folosit

3

2-3/0

verde de malachit;
sare grunjoasă

Rezultat pozitiv

1

7/4

JBL Argupond
JBL Acclipond

Rezultat pozitiv

3

2-3/0
8/6

JBL Medopond,
JBL Acclimol cu
JBL Biotopol

3

2-3/0

oxitetraciclină

Infecție
bacteriană
secundară
(2010)

-

1

2-3/1

oxitetraciclină

Probabil au fost purtători ai
agentului patogen

4

2-3/0

Infestare cu
copepodul
Achteres
percarum
(2009)
Ihtioftiriază și
Arguloză
(2009)
Saprolegniază
(2009)
Infestare cu
viermele
Eustrongylides
excisus din
mediul natural
(2009, 2013)

Observații

verde de malachit;
sare grunjoasă;

Necroză
bacteriană a
Infecție bacteriană
înotătoarelor
secundară
(fază incipientă)
(2009)

Saprolegniază
(2009)

Șalău
(Stizostedion
lucioperca)

Infestare secundară
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verde de malachit;
sare grunjoasă
Reldan
(40 ml soluție/ 150 l
apă acvariu)
Substanță
medicamentoasă
folosită pentru
tratarea sturionilor
la Ferma Brateș
Galați

Rezultat pozitiv

Exemplarele
prezentau și mici
leziuni la nivelul
maxilarelorcare
s-au vindecat
ulterior.
Exemplarul
prezenta două
leziuni ulceroase
pe părțile laterale
ale corpului.
Rezultat pozitiv

Exemplarele
proveneau din
complexul
lagunar Razim
Sinoie.

Infestare din mediul
natural

11

2-3/0

Probabil au fost purtători ai
agentului patogen

11

2-3/0

verde de malachit;
sare grunjoasă

3 exemplare au
decedat

Probabil au fost purtători ai
agentului patogen

12

1-2//0

verde de malachit;
sare grunjoasă

Rezultat pozitiv

-

Nu au
supraviețuit
după ce viermii
perforează
abdomenul și ies
la suprafață.

Probabil au fost purtători ai
agentului patogen

12

1-2/0
5-6/4

PEȘTI EXOTICI

Carași aurii
(Carassius
auratus)

Necroză
bacteriană a
înotătoarelor
(2010, 2014)
Saprolegniază
(2011)

-

1

7/7

oxitetraciclină

Rezultat pozitiv

-

4

8/8

verde de malachit;
sare grunjoasă

Rezultat pozitiv
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Specie

Diagnostic

Costiază
(2009)

Etiologie

Nr. de
exempl.
afectate

Vârsta/
Ani în
captivitate

Produs terapeutic
folosit

Folosirea unui minciog din
spațiul tehnic carantină.

5

2-3/23

verde de malachit;
sare grunjoasă

Cosași – 3 ex.
(Ctenopharyngodon idella)
colectați din mediul
natural, purtători ai
agentului patogen deși
Lernează(2013)
cele două exemplare
fuseseră ținute peste două
luni în carantină, înainte
de a fi introduse în bazinul
cu crapi koi.

oxitetraciclină
10

6-7/67

Crapi koi
(Cyprinus carpio)
(foto 2a-e)

Neoplasm
intracoelomic
(carcinom
ovarian
nediferențiat)
(RAIDAL et
alii, 2006)

Predispoziție genetică/
infecție virală

1

1011/8

JBL Argupond
Sare grunjoasă
neiodată

Observații

Rezultat pozitiv
În prima fază,
paraziții au fost
îndepărtați, cu o
pensetă, de pe
toate
exemplarele,
după care în
bazinul de
cantonare s-a
introdus
antibiotic.
După schimbarea
a 50% volum apă
și introducerea
de sare
grunjoasă, s-a
continuat
tratamentul cu
JBL Argupond.

Boala a fost
observată la
începutul lui
aprilie 2017. A
debutat cu o
ușoară
lepidortoză
Literatura de
bilaterală în
specialitate arată
partea anterioară
că nu se tratează a corpului, cu
cancerul.
peteșii la baza
Diagnosticul fiind
solzilor zbârliți. A
pus târziu și pentru urmat apoi
că exempalrul era formarea pungilor
activ și se hrănea de lichid la baza
normal, am
solzilor ,
încercat un
extinderea
tratament cu
numărului de
antibiotice: JBL
solzi zbârliți și
Furapond
apariția
procesului de
rupere și
necrozare a
tegumentului.
A murit la
sfârșitul lunii mai
2017.

149

Măsuri de profilaxie și combatere a îmbolnăvirilor la peștii dulcicoli din acvariul CMEDD (ICEM Tulcea)
Specie

Somn de Amazon
(Phractocephalus
hemioliopterus)
(Foto 3a-c)

Pangsius
(Pangasianodon
hypophthalmus)
Rechin de apă
dulce
(Pangasianodon
hypophthalmus
var. albino)
(Foto 4a-c)

Pește papagal
ciclid (Hoplarchus
psittacus)
(Foto 5a-b)

Nr. de
exempl.
afectate

Vârsta/
Ani în
captivitate

Diagnostic

Etiologie

Posibilă
infecție
bacteriană
suprainfestată
cu fungi.

Neidentificat
(De menționat că în
bazinul în care era ținut
P.h., mai conviețuiau încă
2 ex. de pangasius, un
pacu, un pește papagal,
patru oscari și un pește
cuțit, toți ajunși la
dimensiunile lor de adulți.
Niciunul din aceste
exemplare nu a prezentat
vreun simptom de boală,
unele dintre ele trăind și în
prezent. Din acest motiv
am exclus ipoteza că apa
din bazin are probleme.
Singurul lucru care îi
diferenția era natura
hranei: somnul de Amazon
consuma șprot și macrou,
iar ceilalți pești furaje
granulate.)

1

9/9

Infecție
bacteriană

nedeterminată

2

10/10

Posibil
infestare
masivă cu
viermi.

nedeterminată

1

4/4

Neoplasm
gingival
(epulis
osificat)
(MODARRES
MOUSAVI
BEHBAHANI
et alii, 2016)

Predispoziție genetică/
infecție virală

1

10-11

Produs terapeutic
folosit

Observații

Boala a evoluat
extrem de rapid,
astfel că în
aproape 36 de
ore (ora 16.00,
28.02.- ora
01.03.2015)
oxitetraciclină
exemplarul a
decedat,
Alte măsuri aplicate nerăspunzând
au fost scăderea
nici unui
pH-ului de 7,4 la
tratament aplicat
6,9 și creșterea
cu antibiotice.
temperaturii apei
Examenul
de la 22,4 la 260C. morfopatologic și
bacteriologic post
mortem, efectuat
la București a
indicat Lernează
(!!) diagnostic cu
care nu suntem
de acord.

1 exemplar a
murit.

Furapond
Denitrol

Decedat

Tumoarea,
dezvoltată în
mucoasa orală și
generată de
țesutul
periodontului și
efectuat intervenție
epiteliul gingival,
chirurgicală
a fost operat la
nouă luni de la
formare.
Exemplarul a
supraviețuit cca
10 ore. (2017)
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Foto 1. Huso huso (dec. 2016)

Foto 2b. Acumulări de lichid la baza solzilor
Photo 2b. Liquid accumulations at the
scales’ base.
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Foto 2a. Crap koi, primele semne clinice
Photo 2a. Koi Carp, the first clinical
symptoms

Foto 2c. Faza finală
Photo 2c. Finally phase
Foto 2e. Forma și dimensiunile tumorii
alături de vezica biliară
Photo 2e. The shape and size
of the tumor along with the gall bladder

Foto 2d. Localizarea tumorii în cavitatea
abdominală
Photo 2d. Localization of the tumor in the
abdominal cavity
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Foto 3a. Phractocephalus
hemioliopterus,
(28.02.2015)

Foto 3b. Phractocephalus
hemioliopterus,
(01.03.2015)

Foto 3c. Ulcerații cratiforme pe abdomen
Photo 3c. Cracked ulcerations on the abdomen
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Foto 4a. Pangasianodon hypophthalmus
var. albino faza iniţială (sept. 2017)
Photo 4a. Pangasianodon hypophthalmus
var. albino, initial phase (sept. 2017)

Foto 4b. Fază intermediară
Photo 4b. Intermediate phase

Foto 4c. Faza finală (oct. 2017)
Photo 4c. Finally phase
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Foto/Photo 5a. Pește papagal ciclid / Cichlid Parrot fish, martie/ march 2017

Foto/ Photo 5b. Pește papagal ciclid / Cichlid Parrot fish, noiembrie/ nov. 2017
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3. Măsuri de combatere a îmbolnăvirilor
3.1. Protocolul de aplicare a schemelor terapeutice s-a stabilit în
funcție de numărul de exemplare bolnave identificate într-un bazin (respectiv:
indivizi izolați, o parte a comunității sau toată comunitatea piscicolă), de
originea peștilor (indigeni dulcicoli, exotici dulcicoli) și de prezența altor
organisme acvatice (ex. plante).
În situația în care s-au înregistrat îmbolnăviri punctuale (1-2 indivizi), s-a
parcurs următorul protocol:
1. Observarea primelor manifestări ale stării de boală și a comportamentului peștelui.
2. Pregătirea bazinului de tratament, ce constă în: împrospătarea masei
de apă, verificarea funcționării corecte a instalației de filtrare mecanică,
corelarea parametrilor fizico-chimici ai apei (pH, temperatura) cu cei ai
apei din bazinul de cantonare/ expunere a exemplarului bolnav.
3. Izolarea exemplarului infectat/ infestat și introducerea sa în bazinul de
tratament aflat în spațiul de carantinare. Se recomandă capturarea
peștelui bolnav cu mare atenție și fără mișcări bruște pentru a nu
induce un grad de stresare prea mare a acestuia, dar și a celorlalți
cohabitanți.
4. Stabilirea diagnozei pe baza semnelor clinice externe vizibile cu ochiul
liber.
5. Stabilirea schemei de tratament și aplicarea acesteia, cu indicarea și
menționarea în Registrul de tratamente, a condițiilor de aplicare a
substanței/ substanțelor medicamentoase (respectiv, oprirea pe
perioada de tratament a filtrelor chimic și biologic, a UV-ului, a
ozonizatorului; întreruperea hrănirii peștelui bolnav, pentru o scurtă
perioadă, sau necesitatea aerării suplimentare a apei etc.). Aceste
condiții s-au comunicat în scris și personalului tehnic ce deservește
acvariul, respectiv în Registrul de predare-primire a serviciului la
acvariu.
6. Monitorizarea peștelui bolnav pe toată perioada de tratament.
Repetarea tratamentului dacă este necesar și dacă este indicată de
producătorul substanței medicamentoase folosite.
7. Aplicarea produselor recomandate pentru refacerea tegumentului și
întărirea sistemului imunitar.
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8. Constatarea vindecării (comportament activ, apetit alimentar, reacție
promptă la stimuli), sau în unele situații, nedorite, moartea
exemplarului bolnav.
9. Transferul peștelui vindecat în bazinul de expunere sau cantonare, de
unde a fost scos înainte de tratament. Transferurile, dintr-un bazin în
altul, sunt precedate de o scurtă aclimatizare a peștelui la noile condiții
de viață.
10. Ținerea sub observație în continuare a exemplarului tratat, în
comunitatea sa, pentru o scurtă perioadă, pentru a ne asigura de
însănătoșirea sa.
În situația în care s-a înregistrat îmbolnăvirea întregii comunități din
bazin, sau cel puțin a jumătate dintre indivizi, iar în bazinul respectiv nu
existau plante acvatice sau nevertebrate, protocolul de aplicare a schemei de
tratament cuprinde aproximativ aceeași pași ca cel descris mai sus, cu
precizarea că aplicarea soluției medicamentoase și a produselor pentru
întărirea sistemului imunitar al peștilor s-au aplicat direct în bazinul de
expunere/ cantonare, pentru a nu stresa suplimentar peștii prin manevrele de
capturare a lor. Aceste situații au fost în cazul bazinelor mari, cu volume de
peste 2 mc (ex. ciprinide, exotici tropicali de talie mare).
3.2. Măsuri terapeutice. Schemele terapeutice întocmite și aplicate fie
conform literaturii de specialitate, fie recomandărilor producătorului de
produse medicamentoase destinate exclusiv tratării peștilor, fie pe baza
experiențelor proprii, în funcție de situație și produsul avut la dispoziție. De
menționat că între 2009-2012, până la găsirea produselor terapeutice marca
JBL Germania, s-au folosit verdele de malachit, oxitetraciclina,
hipermanganatul de potasiu, soluția de betadină și sarea grunjoasă neiodată.
În Tabelul 3 sunt prezentate produsele terapeutice folosite de noi până în
prezent.
Mulțumiri: Autoarea aduce pe această cale mulțumiri specialiștilor
ihtiopatologi și medicilor veterinari: dr. Vasile Oțel, dr. Gheorghe Constantin
(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea), dr. ing.
Marlena Talpeș (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică,
Pescuit și Acvacultură Galați), prof. dr. Modarres Mousavi Behbahani (Aquatic
Animal Health Unit, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran) dr.
Daniel Maftei (Direcția Sanitar-Veterinară Tulcea), dr. Antal Boncoi, dr. Ioana
Boncoi (S.C. Antalvet SRL Tulcea), dr. Lucia Bel (Clinica Noilor Animale de
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Companie din USAMV Cluj Napoca), precum și specialiștilor în acvaristică: dr.
ing. Gabriela Grigoraș (Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați), biol.
Dorin Hanganu (S.C. Aqua Reef București), Lucian Iliescu (S.C. Kronstil
Aquaristic Brașov) pentru foarte utila colaborare și informațiile furnizate.
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Valori ale patrimoniului imaterial la ucrainenii
și rușii-lipoveni din Delta Dunării
Values of the Intangible Heritage at Ukrainians
and Russian Lippovans from Danube Delta
Alexandru CHISELEV
Abstract
Our attempt to compare the two ethnic groups of Slavic origin from Tulcea
County draws its essence from several factological considerations, who led to the
insufficient knowledge of the ethnos of these populations, of common elements
derived from the Slav cultural matrix, as well as of the specific ones, generated by
different mentalities, customs and behavioural codes. In this paper we will compare
some aspects (without claiming to be exhaustive) about the immaterial patrimony of
these populations.
Keywords: Slavic, history, religion, ethnography, traditions

Considerații preliminare. Metodologie
Încercarea noastră de a trata comparativ cele două grupuri etnice de
origine slavă din județul Tulcea îşi trage esenţa din câteva considerente
factologice, care au condus la o insuficientă cunoaştere a ethnos-urilor
acestor populaţii, a elementelor comune ce derivă din matricea culturală slavă,
precum și a celor specifice, generate de mentalitățile, cutumele și codurile
comportamentale diferite:
• existenţa unui vid de cercetare din perspectivă etnografică, pe tema
istoriei etniilor şi apartenenţei lor etno-culturale, în special în perioada
comunismului;
• dispariţia timpurie sau transformarea unor elemente definitorii ce pot
caracteriza un grup etnic;
• dificultatea depăşirii unor bariere lingvistice (idiomul haholesc, idiomul
lipovenesc; limbajul hibrid, pe baza bilingvismului româno-ucrainean
sau româno-lipovenesc), culturale, de mentalitate, comportamentale
sau religioase etc.
Demersul nostru apelează la următoarele metode şi instrumente de
documentare: utilizarea bibliografiei de specialitate şi a metodei interviului şi
istoriei personale a martorilor esenţiali, persoane vârstnice care prin tehnicile
anamnezei şi a naraţiunii poveştilor auzite de la bunici sunt capabile să
reconstituie o parte din trecutul comunităţii.
De altfel, antropologia culturală modernă este caracterizată printr-o
întoarcere către persoană şi către personalitate, având în vedere experienţa
personală şi personalizată a culturii (ȘTIUCĂ, 2000-2002, 197-205).
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 163 - 174
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Aspectele legate de idiosincrazia familială şi comunitară trebuie
decodificate, interpretate şi corelate astfel încât să contureze un cadru general
al modului de a trăi şi de a gândi la un moment dat, demersul pornind dinspre
individ spre colectivitate.
În această lucrare vom aborda comparativ câteva aspecte (fără a avea
pretenţia de exhaustivitate) legate de patrimoniul imaterial al acestor populații.
Rezultate și discuții
Proveniența, motivul venirii și localizarea în teritoriu. Cele două
grupuri slave au ajuns în spațiul Dobrogei din motive principale diferite:
motivul religios (dorința de exercitare a credinței strămoșilor; persecuția
religioasă) la lipoveni și motivul politico-social (dorința de refacere a Siciei;
sărăcia țărănimii) la ucraineni. Venirea lor în acest spațiu este legată de unele
coordonate favorizante: găsirea unor teritorii cât mai asemănătoare cu cele de
origine, pentru a se asigura continuitatea practicării savoire-faire-ului (pescuit,
creșterea animalelor, meșteșuguri etc.); stăpânirea otomană ce permitea o
libertate de exprimare a credinței pentru lipoveni și oferea anumite privilegii
cazacilor zaporojeni, în schimbul loialității acestora.
Este evident că relația dintre ucraineni și lipoveni a fost destul de
tensionată, ceea ce a determinat confruntări sângeroase, relocări de populaţie
şi căutarea altor teritorii. Chiar și astăzi, cele două populații conviețuiesc doar
în câteva localități (Tulcea, Mahmudia, Pătlăgeanca, Chilia Veche, Gorgova,
Sulina).
Deplasările staroverilor în diversele regiuni ale Rusiei, apoi și spre
Dobrogea au început în timpul lui Petru cel Mare şi s-au continuat sub
Ecaterina a II-a. Această mişcare a fost cauzată de schisma religioasă
produsă după anul 1654. Reforma nikoniană a generat rezistenţa clericală şi
ţărănească şi a justificat persecuţia religioasă, ajunsă la forme extreme,
determinând o reacţie pe măsură: refugii în zone izolate, emigrări în afara
imperiului, autodafé-uri/ auto-incendieri (VARONA, 2002, 31-32).
La începutul secolului al XVIII-lea, regiunile Starodub și Vetka se
constituie ca importante centre ale cultului credincioșilor de rit vechi. În anii
1700-1720 a apărut un nou pol migratoriu sud-vestic, în Podolia și Basarabia.
Aceste teritorii erau împărțite între Polonia, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul
Otoman, atrăgând în secolul al XVIII-lea lipovenii cu preoți hirotonisiți sau cu
diaconi, adică lipovenii popovți. Același curent migrator s-a aplicat și
bespopovților, lipovenilor fără preot (PRYGARINE, 2004, 259-266).
Pe parcursul secolelor XVIII-XIX se constituie principalele centre
demografice lipovenești în Podolia, Bucovina, Bugeac, Basarabia de Nord și
Dobrogea.
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Procesul migratoriu al credincioșilor de rit vechi din diferitele regiuni ale
Rusiei spre bazinul Dunării se menține până la începutul secolului al XX-lea.
Migrațiile interne, schimbările de populații se produc între diferitele centre ale
lipovenilor din Bucovina, Basarabia de Nord și Sud și Dobrogea.
Lipovenii s-au stabilit pe teritoriul județului Tulcea în localitățile Carcaliu,
Sarichioi, Jurilovca, Slava Cercheză, Slava Rusă, Mila 23, Gorgova, Sfiştofca,
Periprava, Chilia Veche, Sulina și Tulcea.
Migraţia masivă a ucrainenilor în spaţiul dobrogean a început după
desfiinţarea Siciei Zaporojene. Sicia era o formă de democraţie militară,
bazată pe cultul libertăţii şi al muncii în obşte, cu reguli proprii de organizare
militară şi religioasă.
Deşi migrări secundare şi stabiliri în zonă au existat şi în perioada 17681774, prin încercările de stabilire a relaţiilor economice cu teritoriul de dincolo
de Dunăre, marea masă de ucraineni (între 5.000 şi 12.000, după diverse
estimări) completează mozaicul multietnic al Dobrogei începând cu vara anului
1775 (REABININ-SKELEAREVSKY, 1927 apud KUȘNIR, 2008).
Un alt val de migranți vine după ucazul dat de Ecaterina a II-a care le
interzicea reorganizarea Siciei la 5 mai 1779. Acestora li se adaugă migraţiile
liniştite, individuale sau în grupuri mici, din perioadele de acalmie, bazate pe
oportunităţi economice şi profilul ocupaţional, în special pescuitul şi creşterea
vitelor. În anul 1792, ruşii îi deportează pe ucrainenii nemulţumiţi în zona
Kubanului, pentru a nu se alia cu polonezii. Aceştia sunt cunoscuţi ca
Cernomoreţi/ „Oameni ai Mării Negre”. O ramură s-a desprins şi a trecut în
Dobrogea, îndrumaţi de comercianţi şi cărăuşi (ciumaci).
Ucrainenii se extind în zona de podiş a Dobrogei şi-şi sporesc efectivul
cu noi refugiaţi în urma anexării Basarabiei în 1812, după care îşi
reorganizează Sicia în 1814 la Dunavăţu de Sus, care funcţionează până la
1828.
Obştea militară a Siciei era supusă Porţii Otomane dar îşi păstra
autonomia. În schimbul serviciilor militare obţinea drepturi politice şi
economice pe o zonă extinsă. Instrucţia militară funcţiona şi în vreme de pace
şi aceasta le permitea o atitudine demnă faţă de autorităţi şi de forţă pentru cei
din jur (ARBORE, 1935, 50-57).
Principalele localităţi în care s-au aşezat, de-a lungul timpului, ucrainenii
(cazaci zaporojeni sau ţărani agricultori) sunt: cele două Dunaveţe (de Jos şi
de Sus), Sfântu Gheorghe, Murighiol, Nufăru, Victoria, Caraorman, Ciucurova,
Teliţa, Tulcea Veche, I.C. Brătianu, Letea, Chilia Veche, Pardina,
Pătlăgeanca, Uzlina, Tulcea, Ceatalchioi, Murighiol, Frecăței, Nifon,
Căprioara, Hamcearca. Mulţi s-au stabilit în cele din urmă în Tulcea şi unele
sate s-au depopulat. Statisticile au consemnat cifre cu mari fluctuaţii datorită
includerii lor la ruşi.
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Unele povestiri despre stabilirea familiilor de ţărani şi despre
întemeierea satelor au ca lait-motiv creşterea vitelor. Ca în orice naraţiune
legată de întemeiere, adevărul fabulos şi cel factologic se contopesc.
Bunicul Pocora Afanasie a venit în zona Pădurii Letea cu patru feciori, în
timpul războiului Crimeii, pentru a adăposti turmele de vite ale locuitorilor din
Volciog, de lângă Jibrieni – Basarabia, de pericolul debarcării trupelor
franceze în acea zonă. Acestei familii i s-au adăugat altele precum Canareica,
Crimski, pentru a se apăra de lipovenii din zonă. Feciorii au fost daţi la casele
lor: Grindul lui David, Grindul lui Ifim, Grindul Pocoreştilor. Bătrânul s-a dus la
Muntele Athos să se roage pentru iertarea păcatului de a nu fi înapoiat vitele
consătenilor din Basarabia. A început negoţul cu vite spre Balcani şi a dispărut
fără a i se şti urma, cu mult aur. (Sursă orală: T. Ș. – Letea; cercetare de
teren, 1994, G. Stoica)
Religie. Rit bisericesc. Obiceiuri. Lipovenii și ucrainenii dobrogeni
folosesc în rânduiala sărbătorilor de peste an calendarul iulian, cu o diferență
de 13 zile față de calendarul gregorian, introdus oficial în România în anul
1924. Ucrainenii sunt credincioși ortodocși de stil vechi (păstrează calendarul
iulian). Lipovenii sunt credincioși ortodocși de rit vechi, staroveri sau
staroobreadți.
Neunitari ideologic, la sfârșitul secolului al XVII-lea staroverii erau deja
scindați în două grupări de bază: popovții (cei cu preot, sacerdotali) și
bezpopovții (cei fără preot, nesacerdotali). Aceștia s-au reorganizat în
numeroase tolcuri (grupări), care au cunoscut și ele numeroase subdiviziuni –
soglasii, concordii sau înțelegeri.
La nivelul județului Tulcea ruşii lipoveni popovţi s-au stabilit în
următoarele localități: Chilia Veche, Gorgova, Jurilovca, Mahmudia, Mila 23,
Pătlăgeanca, Periprava, Sarichioi, Sfiştofca, Sulina, Tulcea.
Ruşii lipoveni bezpopovţi s-au așezat la Mahmudia, Sarichioi, Gorgova
și Tulcea. De asemenea, se regăsesc și nemoliecii din Mahmudia și hatnikii
din Tulcea.
În tabelele următoare sunt prezentate sintetic și comparativ aspecte
legate de viața religioasă și de tradițiile celor două grupuri etnice (cele din
ciclul vieții și cele calendaristice, în particular sărbătorile de referință:
Crăciunul și Paștele).
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Tabelul 1. Religie. Rit
Table 1. Religion. Rite
Element
Subordonarea
bisericii în
prezent
Limba oficierii
slujbei
Calendarul
bisericesc

Câteva aspecte
de ritual
bisericesc

Hramurile
bisericilor
Împărțirea pe
sexe în timpul
slujbei

Ruși lipoveni

Ucraineni

Mitropolia Brăila; Arhiepiscopia
de Novozabkov etc.

Biserica Ortodoxă Română

slavona

româna, secundar ucraineana

iulian

iulian

- semnul crucii făcut cu două
degete;
- Aleluia dublă;
- înconjurarea bisericii, la marile
sărbători, se face în sensul
mişcării soarelui pe bolta
cerească;
- liturghia tradiţională se face cu
şapte bobiţe de prescură

- semnul crucii făcut cu trei degete;
- Aleluia triplă;
- înconjurarea bisericii, la marile
sărbători, se face în sens invers
mişcării soarelui pe bolta cerească;
- liturghia tradiţională se face cu cinci
bobiţe de prescură

în general toamna

în general toamna

spre altar (bărbați) – spre ieșire
(femei)

stânga (femei) – dreapta (bărbați);
mixt

Tabelul 2. Obiceiuri din ciclul vieții
Table 2. Customs from life-cycle
Etapă
din ciclul vieții
Botezul

Nunta

Înmormântarea

Ruși lipoveni
până în opt zile de la naștere
- mirii beau vin sfințit dintr-un
pahar, apoi preotul îl sparge cu
un ciocănel;
- pirostrii de cununie acoperite;
- prinderea părului miresei în
chicika.
- înfășurarea mortului în giulgiu,
cu următorul inventar ritualic:
bentiţă/ venecic, pois, lestovka,
ruka pisania (scrisoare către
Sfântul Petru);
- kukea – fiertură de grâu cu
miere, cu rol de colivă;
- mortul se îngroapă cu crucea
la picioare.

Ucraineni
până în 40 de zile de la naștere;
scalda ritualică a doua zi după botez
- mirii beau vin sfințit din linguriță;
- pirostrii de cununie descoperite, sub
formă de coronițe;
- mireasa este legată cu cosenka, a
doua zi; multe credințe cu origini
precreștine
- lipsește un astfel de inventar ritualic;
opriri (poduri) la intersecții, unde sunt
date de pomană anumite obiecte,
alimente sau bani;
- coliva;
- mortul se îngroapă cu crucea la
cap.
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Tabelul 3. Obiceiuri din ciclul calendaristic
Table 3. Customs from calendar-cycle
Sărbătoare

Ruși lipoveni

Ajunul Crăciunului

sacelnik (post negru)

Crăciunul

cântece bisericești: Hristos
rajdaetsja (Hristos se naşte) sau
Hristos Slavie

Anul Nou

semănatul (pasivaiu)

Boboteaza

-slujbă religioasă;
-agheazma mare

Lăsata Secului;
Postul Paștelui

Paștele

Perioada post-pascală

- Maslenița (Săptămâna dinaintea
Lăsatului de Sec – manifestări
carnavalești)
- post strict reglementat (luni,
miercuri și vinerea – hrană uscată,
marți și joi – hrană caldă)
- slujbă religioasă
- pentru a nu se arunca cojile
sacralizate, ouăle sunt sfințite
decojite
- Jina Miranosița (a 3-a duminică
după Paști): sărbătoare a femeilor,
se fierb ouă și sunt sacrificate
găini
- Prepolovenie (a 25-a zi după
Paști): înroșirea ouălor

Ucraineni
- mersul cu Vecera;
- masa de Veceră (12
produse de post; duchide);
- prepararea Crăciunelului,
- așezarea fânului în camere
colinde de Crăciun (coleadi)
de inspirație religioasă;
elemente precreștine
colinde de Anul Nou
(scidrivki), Melanka
(elemente carnavalești),
semănatul (posivaiu)
- slujbă religioasă;
- agheazma mare
- folosirea Crăciunelului și
aghezmei pentru
binecuvântarea oborului
- Maslena (Săptămâna
Untului)
- jocuri de post (crehovo
tanțea, sitâi sitâi borș)
- slujbă religioasă
- focul din noaptea Învierii
- ouăle sunt sfințite întregi,
iar resturile acestora,
împreună cu oase de pește
sfințite etc. sunt folosite în
diverse practici de etnoiatrie
- Rahmanski Velikden (a 25-a
zi după Paști) - Legenda
spune că în acea zi s-a
văzut un ou roșu plutind în
apropierea unui topos mitic
(Rahmanski Ostrov).
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Denominări etnice. Lipovenii din județul Tulcea au fost sau mai sunt
cunoscuți sub denumirile de: lipavani, lipatei, ruși, moscoviți, velico-ruși, ruși
lipoveni, rascolnici, staroveri, popovți (lipoveni cu popă), bezpopovți (lipoveni
fără popă), nekrasovți (lipovenii din Sarichioi), nemoleți (grup de lipoveni din
Mahmudia) etc.
Ucrainenii din județul Tulcea au fost sau mai sunt cunoscuți sub
denumirile de: ruși, rusnaci, malo-ruși, haholi/ hahli, buzhani (poreclă venită
din partea lipovenilor), cabaché (ucrainenii din Caraorman), cheșmané
(ucrainenii din Sfântu Gheorghe), cernomoreți etc.
În continuare vom încerca descifrarea principalelor etnonime ce au
devenit reprezentative pentru cele două grupuri etnice.
Etimologia termenului lipovean a generat în România o serie de
variante explicative, raportat la mai multe niveluri de percepție, venite din
interiorul sau exteriorul grupului etnic.
Termenul este explicat de specialişti plecând de la trei ipoteze, care nu
acoperă în întregime fenomenul:
1) Asocierea între cuvântul slav „lipa”, care înseamnă „tei”, cu modul de
viaţă preferat de mulţi lipoveni, în mijlocul pădurilor de foioase.
2) Feodor Chirilă susține ipoteza toponimică, fiind de părere că
denumirea de lipoveni provine de la toponimul Lipoveni – prima așezare a
rușilor de rit vechi, atestată la 1724.
3) Ipoteza antroponimică presupune că numele de lipoveni ar fi o
prescurtare, prin afereză, a cuvântului iniţial „filipoveni” – adepți ai lui Filip,
care, prin uz, a trecut la faza intermediară „flipoveni” şi l-a pierdut în timp şi pe
„f” (TITOV, 2015, 78-79).
Printre denumirile atribuite în Dobrogea ucrainenilor se numără şi cea de
hahol (plural haholi/ hahli). Semnificaţia iniţială a termenului s-a pierdut însă,
niciunul dintre martorii intervievaţi nemaiştiind ce reprezintă acesta. Singurul
element cunoscut este că limba haholească se diferenţiază într-o oarecare
măsură de cea ucraineană, fiind percepută de ei ca un dialect. Se pare că
termenul era folosit iniţial ca o insultă a ruşilor la adresa ucrainenilor, khokhol
desemnând binecunoscuta coadă a cazacilor zaporojeni (KELLY, 1998, 152).
În Dobrogea, el a fost utilizat pentru o diferenţiere chiar şi la nivel
etnonimic, între ucraineni (malo-ruşi) şi ruşii lipoveni, cei din urmă folosindu-l
cu sensul de necurat (păgân sau de altă credinţă). În timp, acesta şi-a pierdut,
prin uzanţă, orice substrat negativ şi a devenit etnonim.
Elemente de lingvistică. Rusa și ucraineana aparțin ramurii limbilor
est-slave. Conform cercetărilor în lexicologice și modelărilor lingvistului
Konstantin Tyshchenko, între cele două limbi există o distanță lexicală cu
valoarea de 38%, adică un vocabular comun în proporție de 72%, ucraineana
fiind cel mai apropiată de belarusă.
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La nivelul arealului studiat, comunitățile de ucraineni și ruși lipoveni
vorbesc variante ale unor dialecte din țările de origine, conservând anumite
cuvinte vechi, datorită izolării de ethnos-ul matern, dar înglobând și adaptând
cuvinte din limbile populațiilor cu care au venit în contact în acest spațiu
multietnic. În acest context, la ambele populații se observă fenomenul
bilingvismului și apariția limbajurilor metisate, în situații non-formale (ex. în
discuții între membrii familiei, între vecini, la piață).
Cercetările în dialectologie arată că graiul lipovenilor constituie o variantă
a ansamblului de dialecte ale rușilor de sud. Printre principalele substraturi, se
disting cel latin, slavo-meridional și turcesc (MACAROV, 2008, 18-19).
Aceste împrumuturi pot fi înțelese ca elemente de adaptare la diferite
situații sociale, politice și economice cu care aceștia s-au confruntat pe un
anumit teritoriu. Cultura lipovenească funcționează astăzi prin utilizarea
contextuală a mai multor limbi: slavona pentru sfera sacrală, rusa dialectală
pentru viața cotidiană, limba română pentru comunicarea exterioară.
Din punct de vedere lingvistic, ucrainenii din judeţul Tulcea vorbesc graiuri
ucrainene de stepă, de tranziţie de la cele sud-estice la cele sud-vestice, dar
având la bază trăsăturile dialectului sud-estic. Cultura ucraineană funcționează
astăzi prin utilizarea contextuală a ucrainenei dialectale pentru viața cotidiană și
sărbătorească intra-comunitară și foarte puțin pentru cea bisericească și limba
română pentru comunicarea exterioară și sfera religioasă.
Arhitectură tradițională. Similitudinile dintre arhitectura tradițională a
celor două grupuri etnice derivă din folosirea acelorași materiale și tehnici de
construcție, din utilizarea unor elemente decorative slave (razele soarelui,
sirena pe frontoanele caselor), a sistemelor de încălzire a locuinței (soba,
lijanca/ lejanca), a unor anexe gospodărești (bucătăria de vară cu cuptorul de
pâine/ pecica).
Diferențe apar în gândirea funcțională a interiorului, în folosirea unor
motive decorative specifice (ex. crucea staroveră pe frontoanele și la intrările
caselor lipovenești) sau a unor anexe gospodărești cu însemnătate pentru
populația respectivă (ex. baia lipovenească/ bania), în existența unor obiceiuri
de construcție cu rădăcini precreștine (la ucraineni).
O particularitate de construcţie a casei lipovenești, care derivă din
normele tradiţionale, este că peretele unde era aşezat iconostasul/ bojnicica
(cel dinspre răsărit) se construia mai îngust.
Lipovenii și ucrainenii se diferențiază și la nivelul obiectelor de artă
populară ce decorează locuința, în special camera curată. În locuința
ucraineană apar și țesături de tipul covoarelor sau ștergarelor, alese în
războiul de țesut sau cusături în punct de cruce, pe când la lipoveni se
evidențiază obiecte croșetate, cuverturile cu motive florale, cusături din
materiale industriale, samovarul, Matrioșka etc.
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Arhitectura religioasă. Edificiul de o însemnătate majoră pentru aceste
comunități a fost și rămâne lăcașul de cult, ca loc de întâlnire la slujbe,
hramuri și evenimente din ciclul vieții.
Bisericile din satele cu comunități de ucraineni au elemente comune
altor biserici ortodoxe. Pictura bisericească este în general simplă, cupola fiind
pictată în albastru, cu stele aurii.
Specificul bisericii lipovenești este dat de: crucea staroveră (crucea cu
opt extremități/ colțuri), existența unor intrări separate pentru bărbați și femei
(una în partea opusă altarului și una sau două pe laterală, folosite pentru
accesul bărbaților), existența unui spațiu corespondent pridvorului din
bisericile ortodoxe, dar cu o destinație puțin diferită, în sensul că aici există
icoane și din acest spațiu persoanele care nu au dezlegare de a intra în
biserică, pot participa la slujbă.
Alimentația. Codul alimentar. Similitudinile celor două bucătării slave
sunt legate de: preparatele comune, determinate de profilul ocupațional
asemănător și de o serie de factori naturali, economici și culturali; folosirea
acelorași ustensile de pregătire a hranei și de servire a mesei; existența unor
structuri dihotomice de tipul alimentație cotidiană-alimentație de sărbătoare
sau produs de post-produs de dulce.
Diferenţele sunt legate de normele religioase, obiceiurile sau credinţele
legate de hrană, modul de preparare a alimentelor ritualice. Chiar dacă
anumite preparate au aceeași denumire și/ sau forme similare, ele prezintă
semnificații distincte din punct de vedere ritualic. De exemplu, kukea-ua/
kutea-ua (fiertură de grâu cu miere) constituie preparatul pentru pomenire la
lipoveni și unul dintre cele 12 alimente pentru masa de Veceră/ Ajunul
Crăciunului la ucraineni. Pampușka la lipoveni este o plăcintă cu brânză
servită în cotidian, iar la ucraineni este un preparat esențial pentru Veceră.
La rușii lipoveni se remarcă austeritatea Postului, interzicerea cutumiară a
consumului cărnii de iepure, ritualizarea actului alimentar, prin gestul efectuării
crucii înainte de a duce ceva la gură, indiferent dacă e mâncare sau băutură.
Conform cutumelor religioase, în timpul Postului Mare, în afara zilelor de
sâmbătă, duminică și a celor cu sărbători, este permisă numai mâncarea fără
ulei: luni, miercuri și vineri – hrană uscată, marți și joi – hrană caldă. Se
mănâncă pește de Bunavestire și Florii.
Elementele distincte ale alimentaţiei ucrainenilor pot fi identificate mai ales
în gesturile şi credinţele din timpul preparării bucatelor de ceremonial
matrimonial. Este cazul aluaturilor de nuntă (şeşca, lejâi, korovai), în a căror
pregătire se ţinea cont de anumite cutume (nu trebuia să rămână nici o bucăţică
de aluat, deoarece tinerii s-ar fi despărţit în curând; se interpretau anumite
melodii ritualice legate de trecerea fetei la categoria căsătoritelor etc.).
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Șeșka molodoi – pâini
rituale pentru nuntă
(ucraineni)
Șeșka molodoi – wedding
ritual bread (Ukrainians)

Lejăi – pâine rituală pentru nuntă
(ucraineni)
Lejăi – wedding ritual bread (Ukrainians)
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În cele ce urmează am prezentat câteva preparate elementare, pentru a
remarca asemănările și diferențele dintre cele două bucătării, legate de
denumire, rețetar sau semnificație (surse orale: I.M., F.M., M.F. – Slava
Cercheză, A.C. – Letea; cercetări de teren: 2012 și 2014, Iuliana Titov, Al.
Chiselev).
Tabelul 4. Câteva aspecte din alimentația rușilor lipoveni și ucrainenilor
Table 4. Several aspects of the food of Russian Lippovans and Ukrainians
Aliment

Lipoveni

plăcințele

pirașki; pirahi – pirașki mai mari

colțunași
plăcintă “melc”

vareniki
lapșá – servit ca preparat standard
la nuntă (cu măruntaie de găină)
scrutní

turte / clătite
groase

blinî – clătite mai groase, cu rol de
aliment ceremonial de Masleniță

gutui prăjite

gutuli – gutui tăiate felii

budincă

caşnik/ (p)șovnik – cu fidea, orez

tăiței

Ucraineni
piroșki; pirohi – piroșki mai
mari
vareniki
lopcéna
vertute
blinţi – turte dinaintea
focului, din aluat de pâine
mai rar
gutuli jarané – gutui întregi,
scobite de semințe
babka – cu tăiței fierți în
lapte

Vestimentația. Similitudinile privind vestimentația celor două grupuri
etnice sunt legate de: structura morfologică comună a costumului tradițional,
de influențele urbane reflectate în folosirea largă a materialelor de
manufactură (vender – nailon, poplin – lânică, şolc/ șouc – mătase sau sucno
– postav).
Diferențele sunt legate de preferințele în ceea ce privește culorile
(policromatism la lipoveni și austeritate cromatică la ucraineni), felul de a purta
anumite piese vestimentare (la lipoveni cămașa este purtată peste pantaloni
sau fustă, pe când la ucraineni se poartă în pantaloni sau fustă), valoarea
simbolică atribuită unor piese (la lipoveni, pois-ul – brâul cu doi ciucuri
constituie legătura cu Dumnezeu, este primit în momentul botezului și separă
partea superioară a corpului, considerată curată, de cea inferioară și
necurată).
În ceea ce privește gradul de conservare în perioada contemporană,
putem afirma faptul că vestimentația tradițională este practic dispărută la
ucraineni și păstrată sub forma costumului de biserică sau pentru diferite
ceremonialuri la rușii-lipoveni, care respectă normele comunității: acoperă
încheietura mâinii și glezna piciorului, părul este cât mai puțin vizibil etc.
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Mutații în arhitectura tradițională
din zonele protejate ale județului Tulcea
Changes in the Traditional Architecture
from the Protected Areas of Tulcea County

Iuliana TITOV
Abstract
The traditional architecture of the villages situated in the protected areas
represents a way of communication. It reveals, on the one hand, the influences of the
natural environment, and on the other, the changes occurred in the behavior, the
thinking and the experiences of the community determined by the socio-economic
evolution, but also by the attraction of the urban civilization.
In the past-present or traditional-modern relation, it is possible to operate with
elements of continuity, change and innovation, imitation of tradition or of change,
leading to manifestations of opposition or accommodation. Innovation has often
emerged as a mandatory form of adaptation of old-culture bearers to new conditions
of social and economic existence (buying a tractor modifies the household annex,
replacing the adobe with brick or AAC, etc.). Field researches allow us to capture a
series of transformations/ mutations in the structure of the household and house, from
planimetry and elevation to building materials; from the arrangement of the component
elements to the categories of objects inside the house. At the level of the structure of
the household we mention as characteristic the agglomeration of constructions, so the
exact delimitation between the "yard of the house" and the "stable" disappeared.
Households seem to develop from one to another, showing their location and
construction without a plan, in a chaotic way. At the level of planimetry we capture
various aspects generated by a series of factors from the social and administrative
ones to the psychological and personal ones.
Keywords: Dobrogea, architecture, changes, household, traditional house

Gospodăria tradiţională din zonele protejate ale județului Tulcea
corespunde de fapt celei întâlnite pe întreg arealul nord-dobrogean. Afirmăm
aceasta, deoarece fiecare localitate rurală fie se integrează, fie se învecinează
cu o arie protejată. La data cercetării putem spune că peisajul arhitectural din
județ se înscrie procesului de modificare/ schimbare accentuată, determinat
de evoluția socio-economică, de modificările mentalitare sub atracția civilizației
urbane, observate și monitorizate în cercetare începând cu anul 1998.
Mereu în schimbare, tradiţia, ce imprimă o anumită regularitate comportamentului unei culturi, marchează un indiscutabil echilibru între forţele
conservatoare şi cele ce prefigurează viitorul.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 175 - 188
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Şi ca un dat legic al acestei dinamici a culturii populare, în raportul
trecut-prezent, sau tradițional-modern, se poate opera cu elemente de
continuitate, schimbare şi inovație, de imitație a tradiției sau a schimbării, au
loc manifestări de opoziţie (întâlnită de obicei la cei mai conservatori) sau de
acceptare.
Arhitectura constituie prezenţa simbolică cea mai puternică şi cea mai
durabilă în peisajul unei comunităţi. Pe lângă faptul că arhitectura reprezintă
elementul de utilitate cotidiană elementară, asigurând funcţiuni precum locuirea,
odihna, munca etc, efectele arhitecturale sunt omniprezente, fără ca omul să
poată, în general, opera o selecţie în acest sens, respectiv el nu poate hotărî
căror influenţe arhitecturale să se expună şi cărora nu. Arhitectura este o
prezenţă constantă din cel puţin două puncte de vedere. Ea influenţează direct,
facilitând prin masa ei construită anumite acţiuni ale oamenilor şi împiedicându-le
sau limitându-le pe altele; ea este factor moderator pentru mobilitatea persoanelor
şi contactul lor social în mod direct. Indirect arhitectura defineşte un spaţiu social
în cadrul căruia interrelaţiile umane şi raportarea indivizilor la mediu dobândesc o
semnificaţie.
Capacitatea de păstrare a elementelor tradiționale diferă de la o
localitate la alta și de la o gospodărie la alta. Dacă unele păstrează, încă,
elemente aparținând civilizației tradiționale de la începutul secolului al XX-lea,
altele și-au dezvăluit valoarea tradițională doar prin reconstituire bazată pe
chestionare detaliate și pe interviuri ample luate celor mai vârstnici membri ai
comunității.
În general, gospodăria zonei se încadrează în tipologia gospodăriilor cu
„curte închisă” de factură „agro-pastorală” cu elemente clare pentru
„gospodăria cu curte dublă” (oborul sau ograda animalelor şi oborul sau curtea
casei). Ea concentrează din cele mai vechi timpuri modul în care omul a
transformat ceea ce părea fragil în natură – pământul, lemnul, stuful, papura,
nuielele, paiele – pentru a-şi asigura trecerea prin labirintul vieţii. La început
aceste materiale pe care le avea la îndemână i-au satisfăcut nevoile reușind
să-și construiască o casă, să-și îngrădească o gospodărie. Astfel, și-a creat o
lume a sa şi și-a organizat-o pentru a răspunde necesităților familiei: un spațiu
de dormit, cu pat, o ladă pentru „păstrarea hainelor”, o masă şi scaune,
ţesături pentru aşternut şi învelit, corpuri pentru iluminat; un spațiu de
rugăciune; un spațiu pentru musafiri, unul pentru gătit, altul pentru meșterit.
Utilată cu atâtea obiecte necesare activităţilor cotidiene, dar și a celor de
sărbătoare, casa îşi îndeplineşte rostul său de adăpost, de loc al concentrării
diverselor ocupaţii, de spaţiu unde se plăsmuiesc originale creaţii, un spaţiu
de locuit şi de regăsit.
Exteriorul casei se subordonează, de asemenea, utilului, ansamblul
gospodăresc, completat de construcţiile anexe, cu caracter economic, şi de
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împrejmuiri (gard, poartă) amplifică relaţia funcţional-estetic, înţelegând prin
această din urmă valenţă atât echilibrul fiecărei construcţii, ordinea dispunerii
acestora, cât şi frumuseţea elementelor decorative ale locuinţei sau măiestria
realizării împrejmuirilor relevând existența grijii pentru aspectul estetic.
Arhitectura casei din întreaga Dobroge evidenţiază existenţa relaţiilor de
interdependenţă în raporturile volumetrice dintre prispă, acoperiş şi
aplecătoare ale casei joase, dar şi în elevaţia casei cu temelie înaltă a cărei
structură echilibrată între soclu, pridvor şi pereţi „mărturiseşte” despre
aplicarea unor reguli arhitectonice bine cunoscute şi ingenios aplicate.
Pământului, materie primă predominantă în arhitectura dobrogeană, i se
asociază stuful, papura, ţigla, olana şi lemnul.
Poziţia casei în cadrul curţii şi în raport cu drumul diferă de la o
gospodărie la alta. În cele mai dese cazuri este orientată cu faţa spre sud şi
spre apus. Locuinţa este dispusă, în general, cu faţa spre Crivăţ, spre nord.
De obicei casele sunt situate perpendicular pe stradă, cu ”odaia/ camera
curată” în imediata apropiere a ei. Întâlnim şi case aşezate cu faţa la drum,
uneori cu un spaţiu între casă şi gard destinat grădinii de flori sau de zarzavat.
O altă situaţie este aceea în care casa are faţada principală spre drum,
intrarea în locuinţă făcându-se imediat ce se pătrunde în gospodărie.
Pentru a păstra gospodăriile curate au fost delimitate, prin împrejmuiri
de mică înălțime, spaţiul destinat casei de cel construit pentru adăpostirea şi
creşterea animalelor. Acareturile/ construcţiile anexe sunt în aşa fel dispuse
încât, împreună cu casa, să închidă spaţiul gospodăriei, rămânând în mijloc
un spaţiu destul de mare (cel aferent casei, mai mic, cel aferent construcţiilor
gospodăreşti destinate animalelor, mult mai mare). În general, după
cooperativizare, în absenţa animalelor, căruţelor şi uneltelor agricole, spaţiul
oborului/ curţii s-a folosit pentru cultivarea zarzavaturilor, sau plantarea de
pomi fructiferi şi viţă de vie.
Intrarea în gospodărie se făcea/ se face printr-o poartă şi/ sau chiar
două, o portiţă pentru intrarea pietonală, prin curte, spre casă şi o poartă mai
mare pentru intrarea cu căruţa şi animalele în oborul vitelor.
În spațiul destinat anexelor, se întâlnesc: grajdul (pentru cai sau măgar),
samalâcul (magazia pentru nutreţ), siacul (porumbarul), saivanul, damul
(grajdul pentru boi şi vaci), porcăria (cocina porcului), curnicul, beciul,
magazia, saiaua, coteţul, cușca câinelui, latrina.
În curtea casei sunt situate: casa, chilerul cu cuptor pentru pâine şi
bageac, o construcţie care cuprinde bucătăria de iarnă, bucătăria de vară,
magazie, beci. Uneori toate sunt adosate casei pe aceeași line și prelungind
acoperișul, alteori în „L”, sau cu un acoperiș aflat mai jos decât cel al casei.

178

Iuliana TITOV

În genere, structura gospodăriei tradiţionale din spaţiul nordic-dunărean
are următoarea componenţă (aceste elemente există sau nu în funcţie de
starea materială a familiei, ocupaţiile şi meşteşugurile practicate):
• casa la care se adosează mai târziu: „cămăruţa”, sau „polata”
(bucătărie de vară), sau bucătărie de vară şi bucătărie de iarnă, sau
„aplecătoare” (bucătărie) – menţionăm că toate aceste adăugiri cu
diverse denumiri, au ca folosinţă în general un spaţiu de gătit şi de
dormit iarna/ vara;
• damul cu grajdurile separate pentru vaci, boi, cai, cu spaţii pentru
pleavă şi furaje pentru iarnă;
• saiaua oilor și a caprelor;
• samalâcul;
• cocina pentru porci;
• hambarul;
• pivniţa;
• curnicul;
• sâsâiacul;
• bucătăria de vară, construcţie separată unde se amplasa și cuptorul;
• celarul/chilerul;
• portiţa;
• poartă de intrare cu căruţa;
• şura de paie (în grădină).
În satele cu agricultori, în spațiul gospodăriei, sau între gospodării
(pentru a deservi mai multe familii) exista armanul – un loc întins unde se
treiera cu ajutorul cailor și dicaniei sau duienului. (Surse orale: A. N., n. 1930,
Topolog; A.C., n. 1928, Letea)
Odată cu colectivizarea agriculturii, gospodăria ţărănească a intrat în
dezagregare, majoritatea acareturilor componente, nemaiavând utilizare. Unele
au fost transformate pentru alte folosinţe, altele au fost demolate în timp, lucru
firesc având în vedere că zona se aflată în permanentă schimbare/
transformare. Doar în secolul al XX-lea s-a trecut de la proprietatea privată la
etatizarea comunistă şi iar la retrocedarea, concesionarea proprietăților,
dezvoltarea turismului, mari suprafețe ale județului fiind declarate rezervaţii
naturale de interes național și internațional; au apărut noi norme legislative
frontaliere și instituţii, fiecare cu reglementări şi corpuri de control proprii.
Perioada de pre-aderare şi post-aderare UE a oferit noi oportunităţi de finanţare
a comunităţilor și a deschis granițele, dând posibilitatea angajării în ţările
membre. Populaţia activă din mediul rural s-a înscris curentului de migraţie
circulatorie internaţională. Migranţii la lucru în străinătate, care se întorc acasă
periodic, aduc în comunitatea de origine idei şi moduri de a acţiona împrumutate
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din ţările în care lucrează. De asemenea, se observă şi o migraţie definitivă de
la sat spre alte spaţii. Aceste plecări definitive au drept consecinţă fie
distrugerea unui mare număr de gospodării (ce rămân părăsite şi dispar în
timp), fie ocuparea lor de ţiganii săraci.
Pe fondul retrocedărilor de după ’90 s-a creat un flux de deplasare a
populaţiei urbane (îndeosebi pensionari) către zonele rurale. Fenomenul este
cunoscut în toată Europa de Vest şi este numit de sociologi contraurbanizare
(VOICU, VOICU, 2006, 19). Așa că astăzi, la multe gospodării, lipsesc
anexele pentru animalele cornute, dar apar construcţii noi precum foișorul sau
garajul.
Arhitectura tradițională din localitățile aflate în zone protejate constituie
un mijloc de comunicare. Ea dezvăluie, pe de o parte, influenţele exercitate de
mediul natural înconjurător: întâlnim o ”lume a apelor” (Delta Dunării și Lacul
Razim) unde stuful și papura erau vizibile pe toate învelitorile (de la 19201930 se utilizează și tabla, țigla), o ”lume agrară” (Lunca Dunării) cu case
învelite cu stuf și olană și o ”lume pastorală” (Munții Măcinului, Podișul
Casimcei), unde predominau casele învelite cu olană, iar pe de altă parte,
modificările intervenite în comportamentul, gândirea şi trăirile comunităţii.
Un exemplu de mutație intervenită după un eveniment politic îl
consemnăm în perioada comunistă când politicile de stat totalitare, ce
îngrădeau proprietatea privată și o încurajau pe cea colectivă, au determinat
schimbări mentalitare în rândul populației de rând, crescând dorința oamenilor
de a deține, de a acumula, generând o aglomerare exagerată și chiar o
dezordine în gospodăriile tradiționale. S-a creat aproape o obsesie, spun
sociologii, a proprietății – ”pământul meu, casa mea, mașina mea”. Revenirea
la politicile democrate și întoarcerea la proprietatea privată aduce cu sine,
susțin specialiştii în identificarea noilor tendinţe, o nouă schimbare de
paradigmă ce are potenţialul să aducă schimbări colosale la nivelul societăţii:
tranziţia de la „deţinere” la „acces”. Cu alte cuvinte, tot mai mulţi oameni
încetează să-şi mai dorească să deţină obiecte, preferând să aibă mai
degrabă acces la acestea atunci când au nevoie. Se dezvoltă astfel, dorința
de a închiria, a împrumuta, a folosi proprietatea pentru a dezvolta accesul.
(Pentru mai multe detalii vezi: COMPER, 2013.)
Dezvoltarea turismului, de orice tip, este una din consecințele care au
produs schimbări în peisajul antropic dobrogean prin construcții noi, supradimensionate, menite să servească noilor nevoi de consum, sau transformând
gospodăriile în agropensiuni. S-a optat pentru planuri supraetajate,
supradimensionate, echilibrul volumetric întâlnit în trecut pe ulița satului
nemaiexistând.
Structura etnică, gradul de cultură a populației, dar și posibilitățile
tehnice ale vremii au influențat, de asemenea, peisajul antropic. În Dobrogea
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putem distinge unele particularități ale locuințelor în funcție de etnia familiei.
De exemplu, la casa rușilor lipoveni peretele unde era aşezat iconostasul (cel
dinspre răsărit) se construia mai îngust, iar cel opus (dinspre vest) mai lat, căci
acolo era aşezat patul, fereastra de la stradă nemaifiind centrată, ci amplasată
lateral. Casele slavilor (ucraineni și ruși-lipoveni) pot fi recunoscute prin
prezența unor elemente decorative traforate amplasate la fronton: coada de
sirenă, sturioni, lira.
Arhitectura arealului, pe care îl avem în atenţie, se integrează în ceea ce
etnografii numesc arhitectura de pământ.
Tipurile de case întâlnite în Dobrogea, la români, în mediul rural în
preajma lui 1900 (GODEA, 2012, 26-55) sunt:
• Case cu pereţi din împletitură din nuiele (ce se mai numeau „în
furci”) pe osatură de stâlpi, cu sau fără fundaţie de piatră la pereţi;
• Case cu pereţii în paiantă, adică din bârne scurte şi stâlpi verticali;
• Case cu pereţii din pământ, mai mult din pământ bătut şi mai puţin
din chirpici;
• Casa de zidărie, din piatră sau cărămidă.
Tipologia caselor în funcţie de învelitori se prezenta astfel:
• Casele cu învelitori de paie;
• Casele cu învelitori de stuf;
• Casele cu învelitori de olană.
Sub aspect volumetric şi amplasare în spaţiu deosebim:
• Casa subterană (bordeiul) săpată în pământ astfel încât să fie
observată doar din imediata apropiere. Au fost folosite din Basarabia, către
Câmpia Română, sudul Olteniei, Banatul în întregimea lui şi parţial în Câmpia
de Vest a României. Ultimele exemplare au dăinuit până la mijlocul secolului
al XX-lea;
• Casa terană, „sau casa pe un rând”, care la rândul ei se subdivide în:
a) casa de uscat, care este cea mai răspândită locuinţă la români; b) casa cu
beci, la care subsolul este adăpost pentru alimente iar „nivelul” este pentru
locuit.
Din punct de vedere planimetric, casa rurală în spaţiul românesc este
extrem de unitară. Peste tot, cel puţin de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi până
azi vom întâlni numai un plan rectangular (pătrat sau dreptunghiular). Autorul
subliniază existenţa câtorva tipuri de locuinţe ca rezultat exclusiv a puterii
economice a proprietarului criteriul cronologic nemaifiind în acest caz prioritar:
• locuinţa monocelulară, de plan pătrat sau dreptunghiular ce reflectă
posibilităţi economice modeste, o stare socială pe treapta de jos a societăţii;
• locuinţa bicelulară, în care cele două componente pot fi: a) încăperea
(adesea numită tindă) – ludică şi de repaus (în care era vatra focului, cuptorul
de pâine, mobilierul casnic uzual, ţestul, albia de frământat aluatul etc.); b)
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„casa curată” destinată în mod curent odihnei, cu paturi, masă, sobă oarbă,
cuiere de haine, cu pereţi împodobiţi de ştergare şi scoarţe;
• locuinţa tricelulară şi multicamerală, este şi cea mai frecventă în
Dobrogea sec. al XX-lea.
Tipologia de mai sus rămâne valabilă şi pentru începutul de secol XX.
Sunt încă prezente modele cu planuri vechi destul de sărăcăcioase (cu numai
două încăperi), dar şi modele clasice cu trei încăperi şi prispă, cu temelie
subzidită din piatră tăiată. Interesante au fost şi casele cu prăvălie a căror
intrare era direct în stradă (vezi Casa Memorială Panait Cerna).
Modificările ce au intervenit, după 1920, în arhitectura rurală a locuinţei
au fost determinate de apariția unor materiale noi de construcție (ex. tabla),
dar și de posibilitățile materiale ale populației, care se bucura în sfârșit de
pace. Casa subterană a dispărut, treptat, din cadrul aşezării. A dăinuit o
perioadă ca modalitate de construcţie a adăposturilor de la câmp, lângă
parcela cu cereale sau la vie. Aceeaşi soartă au avut-o şi locuinţele cu
învelitori din paie.
Tipologia locuinţei tradiţionale până în jurul anilor 1945-1950, având ca
elemente de categorisire planul acestora, funcţionalitatea spaţiilor, materialele
de construcţie:
1. Tipul casei cu două încăperi („casa de la deal” şi „tinda”) şi prispa cu
stâlpi, la faţadă, construită din ceamur în tehnicile specifice; cu variantele:
• cu acoperişul din stuf în două ape, cu cinci stâlpi pe prispa de lut, cu
adosări ulterioare pe spatele casei lăsătoare şi lateral dreapta polata
(bucătăria de vară);
• cu acoperiş din olană pusă pe un pat de lut, cu pazia traforată (un tip
de construcţie care în zona cercetată a avut o răspândire redusă);
• cu acoperişul din tablă sau ţiglă, grindă prin podul casei, prispă de lut
cu patru stâlpi cu secţiunea pătrată fără capitel, cu florărie, corzi, coteţ de stuf
şi lutuit; are ca adosări ulterioare la peretele dinspre tindă o bucătărie de iarnă
iar către aceasta o bucătărie de vară, ambele cu intrări separate din faţă (s-a
mai făcut un cordon de ciment la prispă şi treaptă de beton);
2. Tipul casei cu trei încăperi: „casa de sus” sau „de la deal” sau „de
curat”, tinda şi „casa de la vale” sau „de locuit” sau „de jos” cu prispă, cu
variantele:
• cu prispă numai pe faţă, cu 4-6 stâlpi, la fruntele casei cu tendar,
acoperişul din tablă în două sau patru ape cu două „capanduri”, iniţial cu două
încăperi (tipul I) prin adăugarea celei de-a treia a trecut la tipul II (formă de
evoluţie a planului); ulterior adosată o cămară sau magazie;
• cu prispă pe faţă şi la „casa bună”, din lut cimentat, cu şase stâlpi pe
faţă şi trei laterali, iniţial acoperită cu stuf şi papură cu grindă în pod;
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• cu prispă pe trei laturi (faţă şi la cei doi „frunţi”) pereţii din ceamur,
acoperiş din stuf în patru ape, cu doisprezece stâlpi din care şase pe faţă cu
secţiunea pătrată, fără capitel;
• fără prispă, construită din chirpici, acoperită cu tablă şi în faţă cu un
„balcon” înălţat din lut (doi stâlpi în faţă prinşi cu balustradă de scândură).
Acoperişul este prevăzut cu două „capanduri” (în dreapta şi în stânga
balconului, un tip de aerisire a podului).
3. Tipul casei cu mai multe încăperi, uneori cu prăvălie la stradă. Dacă la
începutul secolului, ţărănimea înstărită îşi construieşte locuinţe cu trei
încăperi, în perioada interbelică numărul de camere la casele celor înstăriţi
ajunge la patru sau cinci, fiecare cu funcţionalitatea ei bine definită.
Exemplificăm cu variantele:
• sala de prăvălie cu intrare din stradă, care corespunde printr-o uşă
cu o încăpere în spate, lateral dreapta şi stânga câte două încăperi de locuit,
care comunică între ele şi cu camera din spate, pe unde este şi accesul în
curte; construită din chirpic şi cărămidă;
• sala de prăvălie cu intrare din stradă, în continuare formând un ”L”,
locuinţa fiind formată din cameră, tindă, cămară. Din curte, printr-un balcon
(antreu) din scândură prevăzut cu stâlpi cu pervaz şi arcade, se intra şi în sala
de prăvălie şi, separat prin tindă, în locuinţă. Casa a avut şi beci (în actualitate
au dispărut şi prăvălia şi beciul).
În perioada contemporană, locuinţele diferă, prin plan şi elevaţie, prin
materialele şi tehnicile de construcţie, în funcție de perioada construirii și de
posibilităţile economice ale proprietarului. S-au adus mari modificări planului
tradiţional, prin extinderea spaţiului de locuit (după modelul urban), ceea ce a
dus la aglomerarea spaţiului din gospodărie.
Se mai păstrează forma acoperişului, în două sau patru „ape”, dar
frecvent apar şi acoperişuri cu forme ce variază între unghiuri/ triunghiuri şi
alte forme geometrice. Învelitorile locuinţelor nou construite sunt din materiale
de culori diferite, ceea ce, deseori, creează un disconfort vizual. Alternanţa
volumetrică, performarea discontinuităţii între tradiţie şi inovaţie sunt elemente
ce alterează peisajul arhitectural.
Mutațiile cele mai frecvente sunt determinate de materiile prime folosite:
lutul, piatra, lemnul, stuful, olana, ş.a.
Dacă avem în vedere pământul, altădată principalul material de
construcţie, acesta era utilizat în trecut la: umplerea pereților realizați în
tehnica „în șipci” cu ceamur (în amestec cu paie); construirea pereţilor casei şi
a unor anexe gospodăreşti prin realizarea chirpicilor (în amestec cu paie,
băligar şi apă); îmbolditul pereţilor din stuf sau din nuiele a caselor; finisarea
pereţilor din chirpici, nuiele sau ceamur; realizarea planşeului (a podului) în
combinaţie cu stuful; lipitul prispei; lipitul (făţuitul) podelelor locuinţei;
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construcția temeliilor (ca liant); realizarea stratului superior al gardurilor din
piatră; realizarea cuptorului de pâine (construit în curte sau în bucătăria de
vară) sau a sobei oarbe (în interiorul casei), ş.a. Astăzi, mai este folosit foarte
rar la construirea pereţilor casei, fiind înlocuit de cărămidă, bolțari, sau BCA,
sau a unor anexe gospodăreşti, prin realizarea chirpicilor, la realizarea
cuptorului de pâine sau la efectuarea reparațiilor la casele construite din
pământ.
Piatra a fost extrasă masiv din cariere aflate pe teritoriul județului Tulcea,
încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea. S-a extras piatră pentru pavaje şi
construcţii; piatră de granit, marmură, calcar, piatră brută şi pietriş (TITOV,
2015, 123). Era folosită în Dobrogea într-un procent mai mic decât pământul,
pentru construirea pereţilor, dar de cele mai multe ori era folosită la
construirea temeliilor, a soclurilor, a prispei. La casele româneşti, înălţimea
temeliilor de piatră varia între 30-40 cm. Piatra era folosită şi la fundaţia
construcţiei, aceasta atingând în anumite cazuri 50 cm. Uneori construcţia nu
are temelie sau temelia se reduce la un strat–două de pietriş (piatră măruntă)
(TITOV, 2015, 128). Astăzi este un element de decor, cu piatra din cariere
placându-se temelia, gardul sau se realizează decoruri pe suprafețele
exterioare ale casei. În construcția casei a fost înlocuită cu beton.
Lemnul, de brad, tei, salcie, plop, și mai rar de corn, era utilizat pentru
construirea pereţilor sub formă de furci, leţuri puse orizontal, șipci și bile. Pe
cadrul format din bile cu diametrul de 10-15 cm, se prindeau oblic șipcile de o
parte și de alta iar apoi se umplea spațiul din interior cu „boțuri” din ciamur.
Astăzi aceste tehnici nu mai sunt folosite. Lemnul de brad era și mai este
folosit pentru şarpantă, la grinda mare, iar grinzile mici (corzile) erau din
nuiele, azi din șipci. Plafonul casei, prispa și frontonul se fac din scândură.
Decorul („florăria”) se realiza prin traforare, apoi se fixa la pazie sau la fronton.
Tot din lemn erau uşile şi ferestrele. Sunt încă în uz, dar la construcțiile noi
sunt preferate cele din PVC cu geam termopan. Pentru anexele gospodăreşti
erau folosite ca și astăzi, cu precădere, plopul și salcia.
Stuful era utilizat atât la construirea pereţilor şi a învelitorii (locuinţei şi
anexelor, pe de o parte la planşeul/ podul locuinţei, iar pe de altă parte la
realizarea învelişului propriu-zis pentru planşeu), cât şi a împrejmuirilor. La
podul locuinţei el se suprapune peste corzi, obţinându-se astfel suportul peste
care se pune pământul sub formă de ceamur.
Pentru realizarea învelişului se foloseau tehnicile numite în termen local:
„bătut (învelit) ruseşte” şi „bătut (învelit) în solzi de pește” sau „nemțește”. Între
cele două tehnici, cea care este cel mai des utilizată şi imprimă o rezistenţă
mai mare învelişului este tehnica bătut în solzi de pește. Este o tehnică mai
elaborată ce constă în aşezarea a două straturi de stuf pe şarpantă: un strat
de stuf lung, ca astereală, peste care se aplică un al doilea strat – stuful de
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bătaie (diametrul stufului 2-3 mm). Pentru o mai mare rezistență, stuful se
fixează cu sârmă de galvan, albă, neoțelită de 2 mm. Acesta se uniformizează
prin lovire, de la bază în sus, cu o unealtă specială numită pieptene (batcă,
bătaci) pentru că seamănă cu ţesala, realizându-se un strat de 35-50 cm
grosime prin adăugarea continuă de mănunchiuri în 4-5 rânduri succesive pe
lungimea unei ape şi se obţine o suprafaţă cu aspectul solzilor de peşte. Cu
cât stuful este mai subțire (2 mm) și mai lung (2 m), cu atât calitatea învelitorii
va crește, iar riscul să plouă prin ea se va reduce. În funcție de calitatea
stufului și a maldărelor, la o suprafață de 1 mp din 10-12 maldăre se obține o
grosime de 40-45 cm. Cu cât grosimea stratului va fi mai mare, cu atât va
crește rezistența învelitorii. (TITOV, CHISELEV, 2015, 24)
Creasta se leagă cu mănunchiuri de stuf curățat și foarte subțire
(diametru de 2 mm). Sunt necesare aproximativ șase maldăre la un metru de
coamă. Peste o inimă, realizată tot din stuf lung legat în mănunchi ca o funie
groasă şi uniformizată, prin adăugare de material sau din leţuri de lemn, fixată
pe îmbinarea de sus a căpriorilor, se împletesc mănunchiurile de stuf înmuiate
în apă (pentru a fi mai flexibile) şi înnodate, cu capetele răsfrânte pe cele două
pante şi retezate la aceeaşi lungime, uniform. Creasta astfel obţinută se
fixează de şarpanta din lemn cu un rând sau două de leţuri/ rigle, cusute cu
sârmă, de o parte şi de alta a crestei, pentru a nu fi luată de vânt. La execuție
participă doi oameni: unul lucrează, iar celălalt îl ajută.
Astăzi mai sunt doar câțiva meșteri care cunosc aceste tehnici
tradiționale pe care le respectă întocmai. Cu toate acestea, ei sunt nevoiți să
răspundă dorințelor proprietarilor și de aceea observăm frecvent modificarea
pantelor pentru a mansarda podul, realizarea lucarnelor rotunjite, urmând
modelul caselor ardelenești ș.a. Stuful și papura mai sunt utilizate la realizarea
împrejmuirilor și a anexelor.
Nuielele se foloseau la construirea pereţilor, la realizarea planşeului
locuinţei, a plafonului prispei, la împrejmuiri. Nuielele erau împletite sau
aşezate simplu, fără o preocupare estetică deosebită. Astăzi le mai întâlnim
foarte rar la împrejmuiri și atunci sunt, de cele mai multe ori, fără împletitură.
Paiele se foloseau tocate şi, în general, pentru ceamur. Astăzi se
folosesc foarte rar.
După toate aceste precizări putem afirma că arhitectura norddobrogeană este destul de alterată. Fondul de locuinţe şi construcţii a suferit
modificări cu încercări de adecvare la necesităţile zilei, dar care nu
întotdeauna au dat rezultate fericite. De multe ori s-a înlocuit tâmplăria şi/ sau
s-a vopsit în culori tari (verde, albastru, maro închis), ba chiar şi varul alb cu
care erau acoperiţi pereţii şi care dădea o impresie de curăţenie, a fost
substituit unei văruieli în culori (albastru deschis, albastru, verde, recent
nuanțe de galben). S-au înlocuit stuful şi papura. S-a înlăturat prispa.
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Toate aceste observații pot fi motivaţii care să conducă la concluzia
necesităţii salvgardării arhitecturii vernaculare, încă viabilă în multe localități,
ce constituie o parte însemnată a identităţii noastre culturale. Tendinţa spre
universalizare şi spre uniformizare, semnalată de specialişti din toate ţările
Europei, mai ales după revoluţiile anticomuniste, şi într-o Europă unită,
îndepărtează fiecare individ de propriul trecut.

2. Locuință cu tricelulară, tindă retrasă,
1. Locuință în construcție cu pereți
stâlpi cu trafor, învelitoare schimbată.
din chirpici și stâlpi din beton (2015)
(2014)
1. House under construction with walls
made in adobe technique and concrete 2. House with three rooms, reduced
entrance room, pillars with fretwork
pillars (2015)
patterns, and changed roof (2014)

3. Casă pe piloni (2014)
3. House on pylons (2014)

4. Locuință tricelulară cu prispă înălțată,
cu pereți tencuiți, învelitoare
schimbată (2015)
4. House with three rooms with elevated
porch, plastered walls, and changed
roof (2015)
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5. Casă cu stâlpi tencuiți (2014)
5. House with plastered pillars (2014)

7. Piatra utilizată ca element de decor
la baza casei și la împrejmuire.
7. Rock used as decorative element at the
foundation of the house and at fencing
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6. Locuință tradițională cu adosări
ulterioare (2014)
6. Traditional house with leaned
modules, subsequently build (2014)

8. Gard din stuf (2011)
8. Reed fence (2011)
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10. Construcție nouă ce păstrează
9. Poartă din stuf, împrejmuire cu soclu
arhitectura casei tradiționale lipovenești
din beton, partea superioară din stuf
de a amplasa fereastra în funcție de
decupat și legat într-o formă apropiată
altarul de familie – descentrat (2015).
cu a celor din lemn (2011)
9. Reed gate, fencing with concrete socle, 10. New building that preserves the
architecture of the Russian Lippovans
the upper part is made from reed cut
traditional house that places the
and tied in a close form with the
window according with the family altar –
wooden ones (2011)
decentered (2015)

11. Locuință ce îmbină tehnici și materiale
tradiționale cu cele moderne,
planimetrie supradimensionată (2015,
foto Al. Chiselev)
11. House that combines traditional and
modern techniques and materials,
oversized planimetry (2015, foto Al.
Chiselev)

12. Învelitoare din stuf cu lucarne
ardelenești (2012)
12. Reed roof with skylights in Ardeal
style (2012)
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13. Locuință cu pod mansardat și lucarnă (2015)
13. House with mansard-roofed attic and skylight (2015)
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Meşteşugul prelucrării lemnului în arealul ariei protejate
Golul alpin Moldoveanu-Capra
Woodworking Craft in Protected Region Golul Alpin Moldoveanu-Capra
Adrian TITOV
Abstract
Located in Arges County, the region Golul Alpin Moldoveanu-Capra is placed
on the administrative area of the Arefu and Nucșoara communes that have very large
areas in the northern part of the county. In this beautiful region there were tens of
thousands of hectares of forest and thus woodworking was and still it is one of the
most spread crafts, both for construction and household effects making.
In 1990, commune Nucșoara (placed inside of the nature reserve) has over
32,000 ha of forest, and the residents who were crafting the timber were named
"buștenari". Here is placed a workshop of one of the last accomplished craftsmen, a
man for whom the timber has no secret – Rodoș Ioan. Surrounded by the forest, "nea
Rodoș" is turning the timber in masterpiece. For his numerous achievements he was
rewarded both home and abroad. In 2009 he won the prize for the most valuable
craftsman in the field of folk creation.
Keywords: Argeș, Golul Alpin Moldoveanu-Capra nature reserve, Nucșoara, Ioan
Rodoș, woodwork, craftman

În România, naturaliştii începutului de secol XX au avut iniţiativa de a
înfiinţa rezervaţii naturale şi chiar parcuri naţionale. Până la începutul secolului
al XX-lea preocupările legate de ariile protejate (AP) şi managementul
acestora au fost reduse la iniţiativele voluntare ale iubitorilor de natură,
concretizându-se rareori în măsuri specifice de conservare, realizate de
autorităţi sau de administratorii terenurilor pe care le declaraseră arii protejate.
Ariile protejate, delimitate ca zone în care scopul principal îl constituie
conservarea şi protecţia naturii şi a valorilor culturale, sunt importante pentru
toate segmentele societăţii. Au potenţial deosebit pentru a deveni modele de
dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se
promovează, mai mult decât în alte zone, managementul durabil al resurselor
naturale şi culturale (SANCIU, FLORESCU, 2009, 5).
În anul 2000, se adoptă Legea nr. 5 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a Arii protejate, care prezintă
pentru prima dată într-un act normativ lista ariilor protejate de interes naţional
(SANCIU, FLORESCU, 2009, 18).
Golul alpin Moldoveanu-Capra este o arie protejată de interes naţional,
ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip mixt:
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 189 - 196
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faunistică, floristică, geologică și peisagistică), situată în judeţul Argeş, pe
teritoriul administrativ al comunelor Arefu şi Nucşoara. Aria naturală aflată în
teritoriul sudic al Munţilor Făgăraş, grupare montană a Carpaţilor Meridionali,
are o suprafaţă de 5.000 ha şi reprezintă golul alpin ce se desfăşoară între
Vârful Moldoveanu (2.544 m) şi Vârful Capra (2.494 m). Rezervaţia naturală,
declarată arie protejată prin Legea nr. 5/ 2000, cuprinde un relief variat, cu
abrupturi stâncoase, lacuri glaciare, căldări suspendate, morene, culmi
înclinate, văi, izvoare, păşuni şi zone împădurite.
Flora este constituită (în partea inferioară a rezervaţiei) din specii
lemnoase, de fag (Fagus sylvatica) în asociere cu mesteacăn (Betula
pendula), iar pe malurile apelor sunt întâlnite specii de arbori precum: plopul
tremurător (Populus tremula), salcia căprească (Salix caprea) sau arinul negru
(Alnus glutinosa). Etajul coniferelor cuprinde specii de brad (Abies sp.), molid
(Picea abies), pin (Pinus sp.), zâmbru (Pinus cembra), tisa (Taxus baccata),
zada (Larix decidua); precum şi specii de arbuşti: jneapăn (Pinus mugo),
ienupăr (Juniperus communis) sau afin (Vaccinium myrtillus). Vegetaţia
ierboasă de pajişte şi stâncărie cuprinde specii rare de floră, dintre care:
floarea de colţ (Leontopodium alpinum), smirdar (Rhododendron kotschyi),
sângele voinicului (Nigritella rubra), ruşuliţa (Hieracium aurantiacum), omag
galben (Aconitum anthora), iedera albă (Daphne blagayana) sau genţiana
(Gentiana clusii) (SANCIU, FLORESCU, 2009).
Fauna este reprezentată de specii de mamifere: urs brun (Ursus arctos),
capră neagră (Rupicapra rupicapra), cerb (Cervus elaphus), căprioară
(Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx),
vulpe (Vulpes vulpes crucigera), veveriţa (Sciurus vulgaris) (SANCIU,
FLORESCU, 2009).
La începutul anului 2007, România avea inclusă cca 8% din suprafaţa
ţării în arii protejate. Cea mai mare parte a suprafeţei este în Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării (560.000 ha), în cele 13 parcuri naţionale (315.000 ha)
şi 14 parcuri naturale (756.000 ha).
La finele anului 2007, suprafaţa ariilor protejate creşte în mod
semnificativ prin desemnarea Ariilor de Importanţă Comunitară propuse (pSCI
– proposed Sites of Community Interest) şi a Ariilor Speciale de Protecţie
Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas). Astfel, în urma obligaţiilor ce îi
revin ca stat membru al Uniunii Europene, România a propus în 2007 un
număr de 381 de situri, reprezentând 17,84% din suprafaţa ţării, respectiv 108
SPA-uri şi 273 SCI-uri. Acestea se suprapun parţial. SPA reprezintă 11,89%
din suprafaţa ţării iar SCI reprezintă 13,21% din suprafaţa ţării (SANCIU,
FLORESCU, 2009, 21).
Situat în județul Argeș, Golul Alpin Moldoveanu-Capra se află pe
teritoriul administrativ al comunelor Arefu și Nucșoara, unități teritorial
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administrative cu suprafeţe foarte mari, amplasate în partea de nord a
judeţului Argeș. UAT Nucşoara excelează atât prin frumuseţile sale naturale
de excepţie, cât şi prin trecutul său istoric. Istoria acestui ţinut de legendă de
la poalele munţilor Făgăraş este fascinantă, tulburătoare, având în vedere
rezistenţa la agresiunile dictaturii, dar şi acurateţea sufletească, priceperea şi
hărnicia locuitorilor săi. Ea se compune din satele Nucşoara, Gruiu,
Sboghiţeşti şi Slatina. Cel mai vechi document în care este pomenit numele
satului Nucşoara datează din anul 1547 (7055) iunie 25, Bucureşti:”... Din mila
lui Dumnezeu, io Mircea Voevod şi domn a toată Ungro-Vlahiei, fiu al marelui
și bunului Radu Voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele
sfintei mănăstiri numita Argeş, că să-i fie ocina în Nucşoara care se numeşte
de la vadul Bujoarei până la rân şi până în văile lui Mănăilă...”.
Al doilea sat component al comunei Nucşoara este Slatina, situat în
partea nordică a comunei fiind ultima aşezare rurală de pe valea Râul
Doamnei. La 3 km sud-est de centrul de comunei, se află satul Sboghiţeşti, cel
care te întâmpină la ieşirea din Corbi, şi care te anunţă că deja ai păşit pe
teritoriul comunei Nucşoara. Din vechile documente reiese că printre primii
locuitori ai satului se afla unul pe numele său ”Zbughici”, de unde şi numele
satului Zbughiţeşti, înscris în actele oficiale de acum ca Sboghiţeşti. Aşa cum
Ioan Slavici spune că, acum mai bine de 1.300 de ani, pe vremea popoarelor
migratoare, primul locuitor din satul Nucşoara s-a aşezat în zona numită ”Sub
Nucă”, aşa şi locuitorii din satul Sboghiţeşti o zbugheau când năvăleau
popoarele migratoare, dintr-o parte în alta, şi numele satului a rămas, de la
această mişcare, Sboghitești. Situat la 2,5 km vest de centrul de comună se
află satul Gruiu (Secături). Din negura vremurilor, satul a apărut iniţial sub
numele de Secături. In privinţa numelui satului există două variante:
a. că pe acest teritoriu exista o pădure care a fost tăiată, ulterior
numindu-se ”secătură”, de aici și numele de Secături;
b. a doua variantă zice că primul locuitor aşezat aici, avea o deficienţă
mintală, s-a aşezat într-o zonă izolată şi ceilalţi locuitori din satele apropiate
(Nucşoara, Brădet) îi ziceau ”Secătura”, apoi mărindu-se numărul locuitorilor
din aceasta zonă, satului i s-a zis Secături. După 1965, vechea denumire de
Secături nu a mai plăcut autorităţilor locale de atunci şi satului i s-a dat
denumirea de Gruiu, după numele dealului pe care este aşezat satul.
Terenurile comunei Nucşoara au aparţinut în trecut anumitor boieri care,
mai apoi, le-au cedat mănăstirilor Argeş și Brădet. După reformele agrare ce
au avut loc de-a lungul anilor, acestea au intrat fie în posesia unor moşneni,
fie a unor moşieri. Dintre acestea amintim: Obştea Moşnenilor Brătieni-Argeş,
Obştea Moşnenilor Nucşoreni-Pojarna, moşia Iorguleştilor şi moşia Paul. În
ceea ce priveşte suprafaţa comunei Nucşoara, aceasta se întinde pe o
suprafaţă de 441 kmp. Cât despre comuna Arefu, aceasta este compusă din
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satele Arefu (reşedinţa comunei şi localităţile Căpăţânenii Pământeni şi
Căpăţânenii Ungureni). Suprafaţa totală este de 420,25 kmp. În această
superbă zonă, unde existau zeci de mii de hectare de pădure, prelucrarea
lemnului a fost şi încă este unul dintre cele mai răspândite meşteşuguri, atât
pentru construcţii, cât şi pentru confecţionarea obiectelor de uz casnic şi
gospodăresc. Lemnul, o bogăţie naturală, s-a bucurat de o mare preţuire încă
de pe vremea geto-dacilor. Menţiuni despre bogăţia în lemn a României găsim
şi pe Columnă, unde sunt ilustrate chiar şi esenţele de arbori (ex. stejarul).
Istoricul Vasile Pârvan scria:” …faţă de felul de viaţă imprimat de mediul
înconjurător, cel mai important material la îndemâna omului a fost lemnul.
Casele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, erau toate din lemn”.
(PÂRVAN,1926, 138).
Dacă în cadrul gospodăriei cu caracter autarhic, în trecut, ţăranul român
îşi confecţiona singur o serie de obiecte de uz curent, constatăm că pe măsura
dezvoltării istorice s-au diversificat o serie de meşteşuguri specializate pe care
le aflăm reprezentate încă într-o mare măsură, până la mijlocul secolului al XX
lea (DUNĂRE, 1964-1968, 62). Puţinele obiecte din lemn, ce au străbătut
veacurile, ne duc la concluzia că lemnul a fost folosit pentru construcţii, mobilier,
obiecte de uz casnic, mijloace de tracţiune şi armament. În realizarea lor, pot fi
menţionaţi în primul rând dulgherii, ca meşteri ai arhitecturii, constructori de
case şi acareturi, de diferite instalaţii tehnice şi monumente, apoi tâmplarii care
confecţionează într-o gamă atât de mare diferite piese de mobilier pentru
interioarele caselor (IRIMIE, NECULA, 1983, 14).
Pentru confecţionatul şindrilei sau şiţei din brad, sau – mai rar – din
stejar ori alte esenţe lemnoase, s-au specializat, de asemenea, ca meşteri,
şindrilarii. Se adaugă butnarii sau dogarii, pe care-i găsim, de obicei, în zonele
de munte, unde au la îndemână bradul, ca materie primă, sau mai jos, în zona
colinelor, stejarul ori fagul, din care se fac doagele pentru vase. Prelucrarea
lemnului în cherestea ia un mare avânt, în special, în zona de munte, care se
desfăcea, atât pentru export, cât şi în târgurile şi oraşele din Ţările Române.
Cheresteaua se livrează sub numele de plută (PALLY, 2014, 215).
În sate precum Arefu şi Nucşoara, alături de meşteri specializaţi în
construcţii de lemn, existau şi meşteri care prelucrau artistic lemnul, din care
confecţionau obiecte de uz casnic: ploşti, blide, buţi, putini, hârdaie, cofe,
doniţe, purtând denumiri generice: ploscari, blidari, butari etc. Aceştia
produceau vase de lemn, nu doar pentru nevoile propriei gospodării, ci şi
pentru comercializare în târguri. Într-o situaţie economică din anul 1904, Plasa
Stăneşti, din care făcea parte şi comuna Nucşoara, avea un număr însemnat
de dulgheri (51) şi şiţari (49), având o producţie anuală de 3.486 metri cubi
duşumea şi 7.164 metri cubi scândură. În perioada comunistă comunele Arefu
şi Nucşoara s-au remarcat prin exploatarea industrială a masei lemnoase.
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După revoluţie, comuna Nucşoara avea în anul 1990 peste 32.000 ha
fond forestier, iar locuitorii ce lucrau lemnul erau numiţi “buştenari”. Aici îşi are
atelierul unul dintre ultimii meşteri desăvârşiţi, un om pentru care lemnul nu
mai are nici un secret – Rodoş Ioan. Înconjurat de pădure, „nea Rodoş”
transformă buşteanul în operă de artă. Pentru numeroasele sale realizări, el a
fost recompensat, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional. În 2009, ia
premiul pentru cel mai valoros creator dintr-un domeniu specific creaţiei
populare. Ion Rodoş a reprezentat Argeşul la Bruxelles, în anul 2013, cu
prilejul unei expoziţii menite să promoveze cultura, tradiţiile şi potenţialul
turistic al judeţului nostru, expoziţie organizată la Parlamentul European.
Cocoşul de munte de Nucşoara, creaţia lui şi mândria localităţii căreia îi
face cinste, este piesa de rezistenţă a meşterului. Coada brodată – o
sumedenie de fâşii de lemn sculptate cu grijă şi măiestrie – i-au făcut pe cei
care au admirat lucrarea meşterului argeşean să considere Cocoşul de munte
de Nucşoara o adevărată operă de artă. Ion Rodoş a intrat şi în Cartea
recordurilor prin realizarea celei mai mari linguri de lemn din lume, lucrare
expusă în oraşul Mioveni, acolo unde Ioan Rodoş predă tainele „îmblânzirii”
lemnului tinerilor lui elevi.

Cocoş de munte
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Furci de tors
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Linguri
O altă realizare deosebită a meşterului este Colecţia celor 100 de linguri
sculptate, colecţie în care sunt reprezentate atât fauna locală, cât şi flora din
zonă. Meșterul popular mărturisea cu mândrie: „Eu în toate lucrările mele am
reprezentat doar floră şi faună pe care am văzut-o, pe care am simţit-o;
niciodată nu am să sculptez tigri sau elefanţi, chiar dacă am avut comenzi în
acest sens…Și mai e ceva: eu nu pot în lucrările mele să personific urâtul, nu
am realizat niciodată vampiri, vârcolaci, Dracula, chiar dacă aş fi făcut mulţi
bani la târgurile de la Bran cu aşa ceva, pur şi simplu nu pot”. Şi iată cum
arealul natural influenţează lucrările de artă decorativă a meşterilor din zonă.
Meșterul Rodoș
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La Nucşoara, în casa meşterului Rodoş există o impresionantă colecţie
de furci ornamentale furci de care meşterul refuză să se despartă indiferent de
sumă. Şi ca o coroană de regină în superba lui colecţie găsim – Hora bucuriei
– o furcă la care meşterul ţine foarte mult, fiind o demonstraţie a măiestriei lui,
lucrare pe care a executat-o chiar şi cu ajutorul lupei – după cum ne
mărturisea el.

Pentru realizarea tuturor acestor lucrări, meşterul îşi confecţionează
singur seria de dălţi, mărturisindu-ne că multe dintre ele sunt realizate din foile
metalice ale gaterelor din zonă.
Putem trage concluzia că în aria protejate Golul Alpin MoldoveanuCapra, natura influenţează arta etnografică, dar şi viaţa omului de zi cu zi,
pentru că oricum omul influenţează natura, sperând ca exploatările masei
lemnoase să se desfăşoare în mod responsabil în zonă.
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Conservarea patrimoniului cultural imaterial
Horezu – zonă etnografică protejată
Conservation of the Horezu Intangible Cultural Heritage
– Protected Ethnographic Area
Corina MIHĂESCU
Abstract
At Horezu, in Vâlcea County, are produced some of the most beautiful and
refined Romanian ceramic objects. The traditional elements, the ancient shapes and
patterns maintained throughout time, by means of the specific knowledge and
techniques, transform the pottery created here in objects of art and civilization.
Created by hand, using the potter’s wheel, the production of ceramics has its own
science, only known to the community of potters; every craftsman has his own style,
but they all respect the sequence of the operations, which have also become
traditional. The ability and artistic sense with which the craftsmen combine the colors
in the setting define the personality and the unique character of the Horezu ceramics
throughout time. The special technique of coloring, as well as other decoration
techniques using the horn, ancient patterns, such as the wave, the spiral, the star, the
snake, the fish, but especially the rooster – the symbol of the Horezu pottery, made in
a special artistic and chromatic palette, confer this phenomenon its unique character.
The traditional Horezu ceramics, together with their associated techniques, have been
included, since December 2012, on the UNESCO Representative List of elements of
Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Keywords: Romanian ceramic objects, rooster, Horezu pottery, Vâlcea County

În decembrie 2012, la Paris, cu prilejul celei de-a şaptea sesiuni a
Comitetului Interguvernamental de Protejare a Patrimoniului Cultural Imaterial,
UNESCO a decis ca Ceramica tradiţională de Horezu şi tehnicile asociate
acesteia să fie înscrisă în Lista elementelor reprezentative ale umanităţii. În
decizia finală de înscriere a elementului în cuprinsul prestigioasei liste a fost
analizat și modul în care el figurează într-un inventar al elementelor de
patrimoniu cultural imaterial, respectiv „Repertoriul elementelor de patrimoniu
cultural imaterial”, lucrare elaborată de Ministerul Culturii, prin Comisia
Națională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
Registrul/ Inventarul este administrat pe mai multe domenii – Tradiții și
expresii orale, incluzând limba, ca vector al patrimoniului cultural imaterial;
Tradiţii şi expresii; Artele spectacolului; Practici sociale, ritualuri şi evenimente
festive; Cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi univers; Tehnici legate de
meşteşuguri tradiţionale –, conform Convenției UNESCO. Ținând cont de
indicațiile de structurare a elementelor ce trebuie păstrate și valorificate în
cultura noastră tradițională, Ceramica tradiţională de Horezu este cuprinsă în
Registrul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial, în „aria”
Tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 197 - 204
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Extras din fişa elementului
Termen standard: Ceramica de Horezu
Denumiri locale/ regionale: Ceramica de Hurez
Areal de manifestare: Satul Olari, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea
Practicanţi – comunităţi, grupuri, persoane: Olari din oraşul Horezu şi
satul Olari, ce aparţine de oraş.
Categorie de vârstă: Între 20 şi 80 de ani
Sexul: Bărbaţi şi femei
Categorie socio-profesională: Olari
Naţionalitatea: Română
Starea actuală a elementului (viabilitate, pericole): Cunoştinţele şi
tehnicile de producere a ceramicii de Horezu sunt elemente vii de patrimoniu
cultural imaterial ce necesită protejare şi salvgardare pentru asigurarea
viabilităţii acestei olării tradiţionale unice în context naţional şi internaţional.
*
*
*
Localitatea Horezu şi satul aparţinător, Olari, sunt locuri pitoreşti, situate
în judeţul Vâlcea. Studiile de arheologie şi de istorie au avansat ipoteza că
centrul de ceramică de la Horezu ar putea să existe încă din Preistorie şi că în
urmă cu 300 de ani şi-a schimbat caracterul arhaic al producţiei sale.
Elementele tradiţionale, vechile forme şi motive s-au menţinut de-a lungul timpului şi dovedesc cunoştinţe, practici şi tehnici specifice producerii ceramicii tradiţionale de Horezu,
transmise din generaţie în
generaţie. Aceasta este unică,
meşteşug ce are particularităţi
specifice, care o diferenţiază
de alte centre de ceramică din
Oltenia sau din întreaga
Românie. Lucrată cu mâna, pe
roată, olăria din Horezu are o
ştiinţă aparte de lucru, cunoscută numai de comunitatea de
olari care o produce. Etape
laborioase dovedesc acest
fapt: alegerea şi extragerea
pământului – din locul numit
Dealul Ulmetului –, dospirea,
Foto 1. Ceramică nearsă
frământarea, curăţirea, tăierea,
Photo 1. Unburnt pottery
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udarea, malaxarea. Toate aceste procedee fac din pământ o pastă pe care
olarii din Horezu ştiu cum să o transforme prin ardere oxidantă într-o ceramică
de culoare roşie (foto 1).
Datorită tehnicilor speciale moştenite, transmise din tată în fiu, olarii simt
„la mână” pământul şi apreciază din ochi dimensiunile „gogoloţului” –
bulgărele de pământ care este transformat în obiecte de ceramică. Roata este
instrumentul ce permite obţinerea formei obiectului, folosind o tehnică aparte,
a digitaţiei, o ştiinţă a mişcărilor – un cod tradiţional de gesturi. Fiecare olar
are un fel anume de a modela, un stil aparte, dar toţi meşterii respectă ordinea
operaţiilor. Abilitatea lor de îmbinare a culorilor în decor defineşte
personalitatea şi caracterul unic al ceramicii de Horezu de-a lungul timpului.
Iată ce spune Nicoleta Pietraru:
„Pentru mine, ceramica de Horezu pe care o fac înseamnă să păstrez
tradiţia. Eu muncesc exact ca părinţii şi bunicii mei. Pentru aşternerea culorilor
pe vas, folosesc cornul de vită cu vârful unei pene de gâscă în capăt (foto 2).
Încerc să păstrez vechile modele: cocoşul, emblema noastră, a olarilor din
Horezu, arborele vieţii, şarpele casei, spirala vieţii, spicul grâului, decoraţii
florale, coroane, motive geometrice”.

Foto 2. Aşternerea culorilor pe vas
Photo 2. Putting colors on the clay pot
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Emblema centrului de ceramică de la Horezu este cocoşul (foto 3). O
legendă spune că, la vreme de noapte, cocoşii şi gâştele sunt păsările de
casă cele mai treze, iar „... cocoşii sunt şi năzdrăvani de firea lor. Ei strigă în
miezul nopţii şi nu uită, ferească Dumnezeu, să vestească de cu noapte
sosirea dimineţii. E un lucru într-adevăr dumnezeiesc să înceapă ei deodată în
crucea nopţii să cânte, fără să-i fi învăţat cineva! Şi în toată lumea, cucoşii îşi
împlinesc datoria tot aşa! Cine îi face să cânte aşa? Căci ei miezul nopţii nu-l
greşesc niciodată şi ceasornicul nostru ei sunt, săracii!

Foto 3. Cocoșul – simbolul ceramicii de Horezu
Photo 3. Rooster – the symbol of Horezu's ceramics
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Lumea zice că de aceea cucoşul e năzdrăvan, fiindcă are la coadă o
pană năzdrăvană. De cu seara, pana aceea este lăsată în jos. Cucoşul
adoarme şi el. Pana năzdrăvană însă se ridică, tot se ridică. La miezul nopţii
ea stă drept în vârful cozii, sus şi cucoşul după asta cunoaşte ceasurile lui şi
ţipă: cucuriguuu!” (*** Legendele faunei, 1994, 125-126)
Cocoşul vesteşte destrămarea întunericului şi măsoară apotropaic
timpul, el este un orologiu natural. „La romani, timpul era împărţit după prima,
a doua şi a treia cântare a cocoşului. Pliniu credea că ei sunt veghetorii noştri
nocturni pe care natura i-a creat ca să trezească pe muritori la muncă şi să le
întrerupă somnul.” (FLOREA, 1883, 239)
Cântecul cocoşului simboliza trecerea momentului critic şi anunţa
victoria soarelui şi a luminii asupra nopţii şi întunericului. El vestea nu numai
orele nopţii, ci şi curăţirea spaţiului nocturn de forţele ostile omului. (GHINOIU,
1988, 76).
Dicţionarul de simboluri animaliere îl înregistrează ca fiind, în mod
universal, un simbol solar (…), simbol al luminii care se naşte (…). „Cocoşul
este şi emblema lui Hristos, asemenea vulturului şi mielului. Precum Mesia, el
anunţă ziua ce urmează nopţii. De aceea şi figurează pe fleşele bisericilor şi
pe turnurile catedralelor. Poziţia aceasta, în vârful lăcaşurilor de cult, poate
evoca supremaţia spiritului în viaţa omenească.” (CLÉBERT, 1995, 84)
Cocoşul este considerat simbolul reînvierii şi al nemuririi sufletului.
Pentru a ne apropia de descrierea reprezentării sale pe vasele de ceramică de
Horezu, subliniem şi faptul că „în heraldică, cocoşul este totdeauna înfăţişat
din profil, cu capul ridicat şi cu ciocul deschis (cântând), cu coada înfoiată,
fiind emblema vigilenţei şi a mândriei”. (CLÉBERT, 1995, 84)
Asemenea copacului, şi cocoşul, prin imaginea sa plastică, poate defini
un stil propriu al olarilor. Realizat prin liberă desenare cu cornul sau prin
folosirea şablonului, cocoşul este redat cu toate părţile lui anatomice.
Diferenţa rămâne de „atitudine” şi de viziunea cromatică: „unul mai ţantoş,
altul mai mândru”, unul mai colorat, altul mai înfoiat… Adesea el ocupă spaţiul
central, adică fundul taierului şi are rol principal în sintaxa decorului. Alteori,
apar, în acelaşi loc, doi cocoşi afrontaţi sau de o parte şi de alta a unui copac.
Când sunt dispuşi circular, pe marginile taierului, olarii spun că au făcut „hora
cocoşilor”.
Sensurile prin care explică prezenţa sa pe ceramică sunt asemănătoare
cu cele formulate în lucrările pe care le-am amintit:
„Nu există nici un olar la noi care să nu facă cocoşi pe taiere, pentru că
asta este semnul nostru specific de Horezu. Au şi cei de la Oboga cocoş, da’
nu este ca al nostru. Cocoşul nostru este mândru, ager, ce mai, este cocoş
adevărat de Horezu.” (Constantin Mischiu)
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„Cocoşul este ceasornicul nostru. Cei bătrâni, dinaintea noastră, nu
aveau ceasuri şi ca să se scoale dimineaţa, să se ducă cu vitele la plai, se
luau după cântatul cocoşilor. Pentru că era atât de important pentru ei, că-i
scula şi la muncă, atunci l-au pus şi pe farfurii. L-au pictat, adică!” (Ion
Mischiu)
„Olarii bătrâni, de altădată, aveau o vorbă: ca să fii olar bun, trebuie să fii
ager ca şi cocoşul, iscusit ca şarpele, răbdător ca peştele.” (Ion Vicşoreanu)
(foto 4).
Fiecare meşter are stilul său de a marca simetria, alternanţa, ritmul sau
dinamica ornamentelor. Produsele nu sunt niciodată identice, chiar dacă sunt
făcute de acelaşi olar.

Foto 4. Șarpele și peștii – motive ale ceramicii de Horezu
Photo 4. Snake and fish – ornaments of Horezu ceramics

Jirăvitul este procedeul decorativ folosit numai de olarii din Horezu care
este pe cât de simplu ca realizare, pe atât de fastuos ca aspect. El constă în
tragerea culorii proaspăt aşezate pe vas cu ajutorul cornului, prin deplasarea
direcţiei modelului iniţial cu un instrument numit „gaiţă” – un băţ prelungit cu
un ac metalic, utilizat pentru decoruri foarte fine. Această tehnică practicată cu
atenţie şi cu viteză totodată este o modalitate de decorare care necesită
salvgardarea, având în vedere caracterul său unic. Ceramica de Horezu este,
în general, smălţuită şi necesită două arderi: primul foc sau „foc de ruşală” şi
al doilea foc – „focul de smalţ”. Cuptoarele de la Horezu sunt de suprafaţă,
construite din cărămidă, în formă de trunchi de con, baza mare fiind pe sol.
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Formele ceramice sunt rezultatul experienţei acumulate de generaţii,
precum şi al cunoştinţelor şi practicilor transmise fără întrerupere: taiere
(farfurii) cu diamentre diferite, ciorbalâce (un fel de castroane mari), boluri,
ceşti de ţuică, ulcioare, străchini, icoane, suporturi pentru lumânări, glastre,
vaze de flori, ploşti (mai ales în trecut), căni pentru vin etc.; toată această
varietate de forme reflectă interesul comunităţii, dar şi al cumpărătorilor.
Eufrosina Vicşoreanu, olar din Horezu, ne mărturiseşte: „Mama m-a
născut în atelierul de olărie, iar tata m-a învăţat meseria de copil. Ceea ce ştiu
este că pentru a face olărie trebuie să munceşti cu pasiune, cu fineţe, dar şi
cu dragoste”.
Importanţa acestui element de patrimoniu cultural imaterial, olarii care
lucrează mereu în „Stilul Horezu”, dorinţa de a promova şi de a pune în
valoare tehnicile, cunoştinţele şi practicile legate de acest fel de ceramică au
determinat înfiinţarea, în 1971, a Târgului Naţional de Ceramică „Cocoşul de
Hurez”. Târgul conferă horezenilor sentimentul de continuitate a valorii lor
identitare. Comunitatea din Horezu se identifică cu acest element patrimonial
pe care îl recunoaşte ca făcând parte din moştenirea sa spirituală.
Numeroase documente de arhivă, cercetările întreprinse la Horezu de
reputaţi etnografi şi etnologi, din epoci diferite, lucrările de referinţă sunt o
dovadă că ceramica de Horezu este un fenomen care dovedeşte capacitatea
creativă de excepţie a celor care practică, păstrează şi pun în valoare o
importantă moştenire culturală, având totodată capacitatea de a transmite din
generaţie în generaţie un meşteşug tradiţional cu care se identifică.
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Tradiţii ale gustului în Isverna
(Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei)
The Tradition of Taste in Isverna
(National Park Domogled – Valea Cernii)
Narcisa ŞTIUCĂ, Silvia ZAMFIR
Abstract: The paper presents the research strategy and aims of a project
financed by the National Cultural Found Administration. The outlook of project implied
a triple approach: ethnographic, ethnological and anthropological. The implementation
of the project included both oral methods (interview, ample dialogue, personal
narrative), direct observation, and experiments such are demonstrative activities carried
out by the informers at the researchers’ request. The beneficiaries of this project are the
communities, including those who intend to develop touring programs, the local and
national authorities who apply strategies in immaterial cultural heritage, and young
researchers in ethnology from the University of Bucharest.
Keywords: Isverna, ethnological research, intangible cultural heritage

Coordonate teoretice şi metodologice
Proiectul cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional a avut doi
parteneri coordonaţi de Asociaţia Sinaptica: Facultatea de Litere a Universităţii
din Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Prezenţa
în echipele de cercetare a masteranzilor, doctoranzilor şi studenţilor de la
specializarea etnologie s-a impus datorită includerii în proiect a componentei
„alimentaţie tradiţională”, definitorie pentru specificul mehedinţean, unul dintre
obiective fiind acela de a identifica valorile patrimoniului cultural imaterial
succeptibile de a fi promovate în programe de dezvoltare zonală.
Ca urmare, am trasat următoarea strategie de cercetare: anchetele de
teren s-au realizat în trei zone ţinând cont de plasarea acestora pe teritoriul
judeţului Mehedinţi şi de interferenţele etnice şi culturale – zona de podiş, zona
de sud-vest şi zona de sud-est – cercetările derulându-se în total în 22 de
localităţi şi s-au urmărit patru scopuri: (1) identificarea ingredientelor,
alimentelor, preparatelor şi procedeelor specifice habitudinilor alimentare
mehedinţene, (2) înregistrarea prin metode şi mijloace complexe a datelor şi
informaţiilor etnografice, (3) verificarea operativităţii criteriilor de includere a
alimentaţiei tradiţionale în Repertoriul patrimoniului cultural imaterial (2009) în
vederea actualizării acestuia şi (4) stimularea interesului pentru temă a tinerilor
cercetători şi formarea unor tehnici personale de lucru prin exersarea metodelor
etnologice de cercetare.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 205 - 212
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Perspectivele de cercetare – etnografică, etnologică şi antropologică – sau concretizat în obţinerea de descrieri ale preparării şi înregistrarea reţetelor,
precum şi prezentarea instalaţiilor de gătit şi a instrumentarului destinat
pregătirii şi conservării. S-au avut în vedere, ca axă ordonatoare, „alimentele
primordiale” – aşa cum sunt ele numite de Ofelia Văduva (1996), adică grâul,
laptele, ouăle şi mierea –, cărnurile, vegetalele (legume, zarzavaturi, verdeţuri
şi fructe) urmărindu-se, diacronic şi sincronic, variabilitatea reţetelor şi ponderea
fiecărui grup alimentar în funcţie de zonă şi profil ocupaţional, decupaj temporal
şi impuneri confesionale.
Aceste informaţii culese, în principal prin metode orale (interviu,
convorbire, chestionar), dar şi prin experimente şi observaţie directă, respectiv,
participativă, au slujit interpretării antropologice a aspectelor legate de vechime,
modele şi mode, influenţe, interferenţe şi aculturaţie, motivarea păstrării unor
preparate considerate specifice în plan micro-zonal şi local.
Un interes deosebit l-am acordat caracterului cotidian, în raport cu cel
festiv şi cu cel ritual, toate acestea fiind plasate la nivel comunitar. Pe de altă
parte, au fost vizate, pe cât posibil, variaţiile individuale echivalente ale „stilului
de interpretare” din folclor – inovaţiile, simplificările, adaosurile, secretele
fiecărei persoane înregistrate – precum şi specializările repartizate pe gen,
vârstă şi competenţe.
La sugestia interlocutorilor, membrii echipelor au înregistrat reţete care se
încadrează în alimentaţia cotidiană dar prezintă caracteristici şi funcţii deloc
neglijabile, pe care nu le-am avut în vedere la elaborarea strategiei: preparate
„de criză” (inventate în timpul foametei, al privaţiunilor din perioada comunistă,
dar şi în afara perimetrului originar, în ţările în care astăzi migrează la muncă
tot mai mulţi mehedinţeni), „delicii ale copilăriei” (unele extrem de simple,
preparate chiar de copii, altele ocazionale şi foarte elaborate), preparatepanaceu (de la infuzii de plante până la alimente eficiente pentru tratarea
anumitor afecţiuni sau boli contagioase), „mâncarea de desagă” (proviziile
pentru călătorii lungi, dar şi cele destinate tinerilor care studiază la oraş şi trăiesc
la cămine sau cu chirie) şi „feluri de păcălit foamea” (gustări obţinute aproape
întotdeauna din resturile mesei anterioare sau din ingrediente conservate pe
timpul iernii). Interesul pentru acestea a fost nu doar unul antropologic,
concretizat în analiza factorilor de influenţă şi a răspunsului la aceştia, ci şi unul
etnografic, întrucât reţetele ca atare presupun soluţii care să modifice anumite
calităţi ale preparatelor (consistenţa, gustul, aromele, păstrarea prospeţimii).
Am mai urmărit, de asemenea, repartizarea meselor zilnice şi meniul
acestora în funcţie de sezon, implicarea în muncile curente, starea materială a
familiei, vârstă şi gen, obţinând nuanţe şi precizări cu totul preţioase. Cele mai
fertile discuţii au fost însă despre preparatele festive – din trecut şi de astăzi –
şi despre cele destinate anumitor ceremonii şi rituri ocupaţionale (e.g. urcatul şi
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coborâtul oilor) şi familiale (e.g. înmormântarea şi rânduielile post-funerare,
ciumarca).
Acestea respectă în mod evident anumite rigori dictate de patru principii:
(I) calitatea preparării (o mâncare gustoasă şi hrănitoare poate avea ca bază
orice ingrediente), (II) spiritul echilibrat şi parcimonios (tot ce s-a obţinut cu trudă
trebuie integral utilizat şi consumat, sărbătorile impun opulenţă, dar zilele
obişnuite, cumpătare), (III) adecvarea preparatelor la anotimp (fiecare dintre
bazele alimentare animale şi vegetale se mănâncă din belşug la timpul potrivit)
şi (IV) asigurarea confortului prin acumularea de provizii bine conservate şi
variate.
Experimentul, o metodă eficientă
Terenul este locul care-i oferă unui cercetător informaţii, experienţe, lecţii
deoarece, acesta poate fi definit atât spaţial, cât şi cultural sau social care
implică oameni, fapte şi realităţi. Aşa cum spune Francois Laplantine, în
lucrarea Descrierea etnografică, terenul devine pentru cercetător o scenă, iar
cercetătorul este cel care devine actorul principal, cel care simulează şi traduce
mesajele din interiorul grupului pe care alege să le prezinte publicului
(LAPLATINE, 2000, 10). Actorul, aşa cum îl numeşte Francois Laplatine pe cel
care cercetează un grup sau viaţa culturală, socială a grupului respectiv este
cel care-şi alege metodele de cercetare.
Narcisa Ştiucă vorbeşte în lucrarea Cercetarea de teren, astăzi despre
faptul că „cercetarea de teren reprezintă seva care alimentează orice studiu în
domeniu” (ŞTIUCĂ, 2007, 17) Cercetarea directă sau cercetarea de teren este
importantă prin faptul că luam contact cu terenul şi în felul acesta putem afla
informaţii care ne ajută de la oamenii direct implicaţi.
Termenul “cercetare” este definit ca un întreg ansamblu de activităţii care
sunt realizate într-o anumită ordine precum: alegerea temei, alegerea locului,
documentarea, constituirea echipei, pregătirea pentru a merge în teren,
realizarea înregistrărilor, clasarea şi prelucrarea informaţiilor, urmate de
intrepretare şi apoi publicarea informaţiilor culese din teren (ŞTIUCĂ, 2007, 11).
Pentru a realiza ansamblul de activităţi enumerate mai sus, cercetătorul
are nevoie de metode care pot fi: interviul directiv sau semi-directiv, observaţia
participativă şi directă sau convorbirea şi metoda experimentală. Interviul
directiv este acel interviu care se bazează pe un plan prestabilit după care se
ghidează cercetătorul pentru a obţine de la persoana intervievată informaţii pe
care s-a focalizat. Atât în cazul interviului directiv, cât şi cel semi-directiv,
cercetătorul trebuie să aibă capacitatea de a sintetiza informaţiile primite şi săl conducă pe cel intervievat spre direcţia obţinerii informaţiilor propuse
(GERAUDE et alii, 2001, 42).
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Observaţia directă este una dintre cele mai importate metode de cercetare
şi poate cea mai la îndemâna cercetătorului atunci când pătrunde într-un teren
de cercetare. Cercetătorul poate participa la diferite activităţii din comunitatea
pe care o studiază sau doar să observe casele, ocupaţiile oameniilor pentru a
cunoaşte mai bine viaţa socială şi culturală a comunităţii respective.
Experimentul este pentru cercetător o alternativă care asociază
implicarea fizică, cea intelectuală şi observarea. Prin acesta metodă, în funcţie
de subiectul cercetat, se pot verifica informaţiile oferite de cel intervievat.
Totodată, această metodă oferă cercetătorului experienţe pe care le poate folosi
pentru interpretarea informaţiilor din teren.
Pentru exemplificarea acestor metode de cercetare am ales un teren de
cercetare care s-a desfăşurat în judeţul Mehedinţi, în iulie 2017 în cadrul
proiectului „Gust şi estetică tradiţională”, având ca temă generală alimentaţia.
Judeţul Mehedinţi se află în partea de sud-vest al României, pe malul stâng al
Dunării ceea ce i-au permis acestui judeţ o bogată activitate de comerţ, de
transporturi navale, în special cel de mărfuri.
Ancheta de teren pentru acest proiect s-a desfăşurat în următoarele
localităţii: Braniştea, Cetate (Dolj), Ciochiuţa, Crivina (comuna Burila Mare),
Dîrvari (Obârşia de Câmp), Isverna, Prejna (comuna Balta), Gheorghieşti
(comuna Ponoarele), Cerneţi (Mănăstirea Sfânta Treime), Sviniţa (comunitate
sârbească), Glodeanu, Eibenthal (comunitate cehă/pemă), Noapteşa, Știucani,
Puţinei, Drobeta Turnu Severin (albanezi), Dubova, Eşaliţa, Gârla Mare, Jiana
Mare şi Orşova (turci). În toate aceste localităţi s-a deplasat câte o echipă de
cercetători unde au pus în aplicare metodele menţionate mai sus.
Pentru Isverna am ales să exemplificăm atât metoda interviului semidirectiv, convorbirea, cât şi metoda experimentului deoarece este locul în care
am petrecut cel mai mult timp pe teren, dar şi locul în care am descoperit oameni
receptivi şi dispuşi să ne ajute cu informaţii pentru proiectul nostru.
Prima persoană cu care am luat contact când am ajuns în Isverna a fost
Nicolicescu Maria, în vârstă de 81 ani care ne-a primit în curtea ei îmbrăcată
într-o cămaşă tradiţională specifică zonei. Cu tanti Maria am stat de vorbă
aproximativ două ore în care ne-a povestit despre preparate precum: mălai,
mâncare de cartofi, mâncare de melci, urzici sau morândău. Nu am ajuns din
întâmplare la tanti Maria, ci ne-a fost recomandată de un consilier al primăriei.
Maria Nicolicescu este o persoană cunoscută în satul Isverna pentru că soţul
acesteia a fost primar în sat. Totodată, această poziţie a soţului şi implicit, a
familiei, îi oferă o poziţie socială şi o stare materială mai bună faţă de ceilalţi
oameni din sat, deşi acest lucru nu este evidenţiat de ea. Este receptivă şi
răspunde întrebărilor atât cât ştie şi încearcă să facă o paralelă între ,,atunci” considerată perioada în care nu erau multe posibilităţi pentru obţinerea şi
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prepararea alimentelor şi „acum” – când anumite ingrediente se găsesc cu
uşurinţă şi pot fi achiziţionate.
Interviul cu Nicolicescu Maria începe prin numărul meselor pe care trebuia
sa le ia pe timpul verii, atunci când trebuiau să meargă şi la muncă:
„Dimineaţa mâncam când plecam la muncă, la 7, la 8 mâncam acasă ce mâncam- 2 ouă,
brânză, mămăligă (...) sau mălai, atunci mălaiul se mânca şi făşeam la ţest (...) şi noi ne duceam
şi făşeam o clacă, că aşa se spunea la noi, o clacă de 20-30 de oameni şi la 1 mâncam la stăpânul
la care eram: varză, fasole, cartofi. De dimineaţă eram la unul şi după-masă ne duceam la altu’
la muncă – la săpat, la secerat era cum ziceam noi – un fruştuc. Ne duceam dimineaţa de noaptea
şi veneau şi ne aduceau cartofi opăriţi cu brânză, castraveţi acri, şeapă, d’alea mâncam (...).
Fruştiucul îl luam pe la 9-10 şi de prânz mergeam la acasă ne da mâncare la fel şi apoi nu prea
se schimba mâncare că n-avea omul ce să facă.
N.Ș: Făceau doar un singur fel de mâncare? Făceau şi zeamă şi ceva scăzut.
N.M: Nu prea făceau scăzut, dar făceau ciorbă de fasole, varză puţin mai scăzută aşa şi
lapte acru cu mălai considerat felul trei (...).
N. Ș: Spuneţi-ne, mălaiu’ cum se face?
N.M: ... mălaiu’. Cernem făina într-o copaie, la noi se spune postavă (...). Cernem făina cu
sita, fierbem apa şi o punem în postavă, acolo cu făina, amestecăm bine, mai punem şi făină de
grâu ca să iasă bun dulce.
N. Ș: Cât de fierbinte trebuie să fie apa?
N.M. Fiartă (...) aşa se face ca să se strângă făina de porumb şi punem pe un fund aşa
rotund, apăsăm bine cu palmă şi o spoim tot aşa cu făină de grâu. Facem jarul aşa cu o greblă
mică, aşa-i spune, cu grebla aia tragem jarul, facem vatra şi dăm cu ea acolo. Țestul îl punem
până facem mălaiul în postavă, îl punem pe foc să se încingă şi pe urmă îl punem pe mălai.
N.Ș: Faceţi foc acolo sub el?
N.M: Păi da, ce rămâne foc acolo de la căldarea care fierbe pentru mălai...
N.Ș. Cât îl frâmântaţi? Mălaiul, cât trebuie să fie de tare?
N. M: Să fie frământat bine, să se amestece bine el, un sfert de oră (...)
N.Ș: Și nu puneţi nimic ca să crească?
N.M: La noi nu, da în alte părţi pune câte un pic de drojdie, aşa, să crească. Noi aşa îl
amestecăm în postavă şi punem pe fundul ăla.
N.Ș: Și cam cât stă acolo la copt?
N.M: În jur de o oră (...). ”

Interviul continuă cu dezvăluirea unor secrete de preparare ale Mariei
Nicolicescu, dar şi prezentarea unor instrumente pe care le foloseşte la gătit
cum ar fi: postava, ştirca (un fel de mixer manual), ţestul. Pentru continuarea
interviului este nevoie de întrebări ajutătoare care să o conducă pe tanti Maria
spre reţetele pe care le prepară, fiind receptivă la fiecare provocare primită.
Pornind de la mesele pe care le luau atunci când mergeau la câmp la mesele
luate în familie chiar şi la mesele festive sau rituale cum ar fi: pomana pentru
cei morţi sau meniul de ciumarcă1 povesteşte cum se făceau înainte şi cum se
1

Ciumarca este o sărbătoare ce se celebrează în satele din județul Mehedinți în fiecare an,
fiecare localitate îşi stabileşte o perioadă din an în care pregătesc alimente. Originea acestei
sărbători este dată de neputința credincioşilor împotriva ciumei, azi, devenind un al doilea
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face acum. Vorbeşte chiar şi despre hrana pe care trebuia să o ia la şcoală când
erau copii şi care era alcătuită de ,,poame cu mălai în săculeţ”, iar ca desert
mâncau cuburi de zahăr, tot cu mălai. Mălaiul era un preparat la putere, care
de cele mai multe ori poate înlocui şi alte alimente.
O altă metodă pe care am avut-o în vedere în această cercetare de teren
este observaţia participativă îmbinată atât cu metoda convorbirii şi chiar cu
metoda experimentală. Convorbirea devine un interviu colectiv la care participă
patru persoane, femei, fiecare dezvălui-şi secretele culinare.
Persoana cu care am aplicat aceste metode este Drăgan Mariana, în
vârstă de 56 ani pe care am cunoscut-o întâmplător, stând de vorbă cu vecinele
la poartă, şi care au acceptat să fie înregistrată. Nu este născută în Isverna, ci
a fost „adoptată” prin căsătoria cu soţul ei, locul de origine fiind Bistriţa.
Mobilitatea de care a avut parte i-a permis cumva să acumuleze experienţe şi
gusturi din alte bucătării sau ingrediente – din Basarabia şi Viena, unde merge
des pentru că acolo locuieşte fiica ei. Aceasta a lucrat alături de soţul ei la
brutărie, unde a învăţat să facă plăcintă de brânză cu o foaie specială şi
„brânzoaie”.
Totodată, Drăgan Mariana a fost cea care ne-a invitat la ea a doua zi
pentru a ne arăta cum se pregăteşte mâncarea în Isverna. Meniul pe care s-a
hotărât să-l prepare a fost alcătuit din mâncare de fasole cu brânză veche,
brânzoaie şi plăcintă de brânză cu foi.
Ingredientul-surpriză al mâncării de fasole este brânza „aici nu se găteşte
fasole fără brânză, aia verde, nu aia uscată. (...). Brânza îi dă un gust mai bun,
aşa.” Cât timp am pregătit mâncarea de fasole, am făcut schimb şi de
experienţele de viaţă pe care le-a trăit fiecare, dar am pregătit şi brânzoiele care
au în compoziţie tot brânză iute, învechită. Nu doar am observat, ci am încercat
să dăm o mână de ajutor în bucătăria Marianei Drăgan. Experimentul îi oferă
celui care cercetează o anumită temă mai multe beneficii: unul dintre acestea
fiind vizualizarea elementelor de „stil”, a inovaţiilor şi talentului de a aplica reţeta.
Secretul pentru un aluat reuşit, spune Mariana Drăgan, este „se amestecă toate
ingredientele, se frământă bine şi se lasă la odihnit măcar 10 minute, apoi se
întinde, se unge cu untură şi se împătură cu untură şi se mai lasă o dată la
odihnit”. Important e să respecţi toate etapele ca să-ţi iasă preparatul la fel.
Metoda experimentală pe care am aplicat-o acasă la Mariana Dragăn, dar
şi în Prejna şi Ponoare, ne-a ajutat şi să verificăm veridicitatea informaţiilor pe
care ni le-a transmis atunci când ne-a vorbit despre reţetă. Această metodă este
posibilă în funcţie de receptivitatea fiecărei persoane. De cele mai multe ori, pe

hram al localităților respective. De fapt, ciumărcile au fost impuse în urmă cu şase secole de
Sf. Nicodim de la Tismana ca formă de religiozitate populară acceptată de Biserica Ortodoxă.
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teren, nu se întâmplă ca cei care vorbesc despre un anumit fapt să fie dispuşi
să şi exemplifice.
Subiectul pe care l-am cercetat în comunele din nordul Mehedinţilor ne-a
oferit totuşi şi această posibilitate, de o observa şi de a experimenta odată cu
cea care ne-a oferit reţeta preparatelor. De ce este de folos această metodă în
privinţa gătitului? Pentru că fiecare gospodină nu cântăreşte fiecare ingredient,
ci îl apreciază utilizând criterii şi valori proprii, greu de definit verbal. Hrana este
o rutină zilnică, de aceea gospodinele măsoară doar cu privirea, cu mâna sau
cu diverse recipiente anume păstrate. Reţetele au succes prin exersare, prin
adaptare, ajustare şi armonizare cu gusturile familiei devenind astfel
„specialităţile casei” purtătoare ale unor gusturi, arome şi consistenţe
inconfundabile.
Concluzii
Alimentaţia de pe teritoriul judeţului Mehedinţi continuă să fie strâns legată
de ocupaţiile tradiţionale care furnizează principalele ingrediente, fiind totuşi
permeabilă la noutate fie că vorbim despre inovaţii individuale, fie despre
tendinţe şi mode de origini diverse, cea mai evidentă fiind cea urbană iar mai
recent influenţele vestice aduse de muncitorii sezonieri din străinătate care revin
temporar în aşezările de origine. Cele mai rezistente la schimbare rămân însă
preparatele festive şi cele cu evident caracter ritual-ceremonial.
Profilul pastoral din nord se regăseşte în specificitatea preparatelor din
legume înnobilate cu brânză sărată, învechită şi a celor din carne de ovine.
Diversitatea este dată în această zonă şi de combinaţiile cu făinoase, dar mai
ales de utilizarea resurselor din natură (flora spontană sezonieră).
Considerăm că participarea la proiect a fost o experienţă foarte utilă nu
numai pentru beneficiarii direcţi, ci şi pentru tinerii cercetători în formare cu atât
mai mult cu cât, deşi alimentaţia tradiţională este o temă intens studiată în lume.
Cercetarea localităţilor mehedinţene a prilejuit evaluarea şi a altor componente
ale patrimoniului cultural imaterial – conectate sau nu cu tema – precum:
sărbători şi tradiţii, vestimentaţie, îndeletniciri casnice feminine şi a slujit
creionării stilului de viaţă local (pastoral, agro-pastoral, agricol, urban şi
periurban etc.) într-o abordare diacronică.
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Rolul Bisericii şi al familiei în păstrarea tradiţiilor
ruşilor lipoveni din Dobrogea
The Role of the Church and the Family in the Preservation
of the Russian Lipovan Traditions in Dobrogea
Cerasela DOBRINESCU
Abstract
The traditions of the Russian Lipovans have a strong connection with religion,
which played a major role in their preservation through the ages. In turn, the family is
the one which ensures that all the moral-religious principles are conserved. The
existence of the Starovers or Old Believers, despite their tumultuous history, is largely
due to the preservation of rules of a traditional way of life. The family’s role is paramount
in what means to trace the path each individual would follow.
Keywords: Dobrogea / Dobrudja, Russian Lipovans, Starovers, old rite, family

De-a lungul timpului, pe teritoriul Dobrogei, alături de populaţia autohtonă,
s-au aşezat numeroase etnii, atrase atât de politica regimului otoman, ce le-a
permis păstrarea nealterată a propriei identităţi, cât şi de bogăţiile regiunii,
propice pentru desfăşurarea activităţilor economice, menite să le asigure traiul
zilnic. Astfel, între populaţiile care au compus tabloul etnic al provinciei,
începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, s-au numărat şi ruşii
lipoveni, care, odată stabiliţi în spaţiul dobrogean, au reuşit să convieţuiască
alături de celelalte etnii, păstrându-şi, în acelaşi timp, limba, obiceiurile şi
tradiţiile.
Obiceiurile şi tradiţiile ruşilor lipoveni sunt în strânsă legătură cu religia,
care a avut un rol major în păstrarea acestora de-a lungul timpului. Pentru
staroveri (credincioşi ortodocşi de rit vechi), religia reprezintă cel mai înalt
coeficient de rezistenţă identitară, fiind factorul determinant al dislocării şi
emigrării acestei comunităţi către alte teritorii aflate în afara spaţiului rusesc.
Astfel, codul religios ortodox de rit vechi se impune ca mijloc prioritar de
coeziune, controlând şi reglând permanent conduita membrilor comunităţii
(COATU, 2006, 10). La rândul ei, familia este cea care veghează la respectarea
tuturor preceptelor moral-religioase.
Venind în Dobrogea, ruşii de credinţă veche s-au adaptat cerinţelor
impuse de autorităţi, au convieţuit alături de populaţia pe care au găsit-o aici,
reuşind să se integreze acestui spaţiu, dar păstrându-şi în acelaşi timp


Pe parcursul acestei lucrări vom folosi pentru denumirea de ruşi lipoveni atât termenul de
staroveri, cât şi de lipoveni.
Delta Dunării VII, Tulcea, 2018, p. 213 - 220
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identitatea. Acest lucru s-a datorat în primul rând religiei, care a fost liantul
principal în ceea ce priveşte conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor. Relevantă, în
acest sens, este afirmaţia unei informatoare de teren din Ghindăreşti: „Lipovenii
au crescut lângă biserică şi biserica i-a unit.” (Inf. de teren – Maria Dănilă, n.
1953, loc. Ghindăreşti, jud. Constanţa, a consemnat Cerasela Dobrinescu, iunie
2007).
Pentru comunităţile lipoveneşti, biserica este cel mai însemnat edificiu şi,
totodată, reprezintă expresia deplină a libertăţii de care s-au bucurat staroverii
pe teritoriul dobrogean. Această realitate a fost exprimată foarte clar, în anul
1940, de către Terente Lisov, preşedintele de atunci al Comunităţii Lipovenilor
din judeţul Tulcea: „[…] noi, lipovenii, ne bucurăm în România de un bun pe
care nicăieri în altă parte nu l-am putea avea. Acel mare bun e libertatea.
Părerea mea este că această libertate nu se vede în nicio parte mai bine decât
în privinţa religiei şi a bisericilor noastre. Noi avem libertatea religioasă şi ca o
dovadă despre aceasta sunt bisericile mari şi frumoase cari s-au înălţat în mai
multe sate locuite de lipoveni”.(LISOV, 2 aprilie, 1940, Biserica Lipoveană din
România, în „Dobrogea jună”, 5-6.)
Importanţa religiei în viaţa staroverilor a făcut ca tot ceea ce ţine de
biserică să se desfăşoare după un anumit ritual, transmis din generaţie în
generaţie. Din respect pentru Biserică, nici un lipovean nu trece prin faţa
lăcaşului fără a face câte trei mătănii şi a se închina de trei ori la fiecare intrare.
Slujbele religioase, citite după vechi cărţi bisericeşti, se ţin şi astăzi în
limba slavonă, iar calendarul folosit este cel iulian (cu o decalare de 13 zile faţă
de calendarul gregorian). Preoţii staroveri se aleg de către comunitate dintre cei
mai buni credincioşi, obligatoriu cunoscători ai scrisului şi cititului în limba
slavonă şi având voce puternică, care apoi sunt trimişi la studii.
Potrivit celor spuse de preotul Tănase Gavrilă, unul dintre cei doi parohi
din Ghindăreşti, „preotul trebuie să fie un exemplu pentru toţi, el are obligaţia să
participe încă de mic copil la toate slujbele religioase”. Aşa cum ne-a mărturisit
la momentul desfăşurării anchetei etnografice (anul 2007), Tănase Gavrilă
provine dintr-o familie de preoţi, fiind fiul fostului mitropolit de rit vechi, Timon,
şi stră-stră-strănepotul primului preot care a slujit în Ghindăreşti, Pantelimon
(devenit ulterior ieromonah). În anul 2007, preotul Tănase Gavrilă slujea în
Ghindăreşti de 25 de ani.
Biserica lipovenească este ridicată în formă de cruce, iar ritualul
pătrunderii credincioşilor în interior este unul aparte. Astfel, femeile intră în
biserică pe uşa din faţă (intrarea principală), iar bărbaţii pe cele două uşi din
părţile laterale. În pridvorul de la intrare (paperti), deasupra căruia se înalţă turla
bisericii, rămân femeile sau persoanele care n-au voie să intre în biserică într-o
anumită perioadă, dar care pot asista la slujbă, în această categorie intrând şi
cei care au divorţat recent. Pridvorul este de fapt ultima încăpere din biserică,
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prima încăpere fiind considerată altarul. Femeile care n-au restricţii ocupă
jumătatea din biserică aflată spre ieşire, numită pronaos. Bărbaţii stau
întotdeauna în faţa femeilor, în naos, în apropierea corului bisericesc (kliros).
Ritualul legat de intrarea lipovenilor în biserică este consemnat şi în
memoriile lui Andrei N. Dunduc, un român basarabean care a ajuns în Jurilovca,
în anul 1959: „În biserică, bărbaţii stau în faţă, intrând pe uşile laterale, [iar]
femeile în spate. La intrare, există un antreu, în care se opresc cei ce ştiu din
convingere proprie că nu sunt demni de a intra în biserică”. (ANORE, 2008, 13)
Deşi în viaţa de zi cu zi credincioşii de rit vechi au adoptat hainele
neconvenţionale, veşmintele pentru biserică sau sărbătorile religioase au rămas
cele tradiţionale. O regulă nescrisă, dar respectată de toţi staroverii, este cea
conform căreia, în biserică, femeile, fetele, chiar şi fetiţele foarte mici, trebuie
să aibă capul acoperit, deoarece „Maica Domnului n-a stat niciodată cu capul
descoperit. Bărbaţii, dimpotrivă, intră în biserică cu capul descoperit, asemenea
lui Isus”. Conform tradiţiei, nimeni nu intră în biserică fără şiragul de mătănii
(lestovka). (Inf. de teren – Filat Ştefan („Colonel”), n. 1943, loc. Ghindăreşti, jud.
Constanţa, a consemnat Cerasela Dobrinescu, noiembrie 1994).
Locul unde se săvârşesc Sfintele Taine este altarul. Acesta este despărţit
de naos printr-un iconostas, de fapt, un perete acoperit de icoane pictate pe
lemn, în stil bizantin şi numai de bărbaţi, care au studiat temeinic limba slavonă
(EMILEAN, 2007, 93-94).
În timpul slujbei, doar bătrânii au voie să stea jos, pe nişte bănci înguste
de lemn (lavocika), dar numai în anumite momente ale slujbei. Pe aceste bănci
se află şi podrucinik-ul, un fel de pernuţă de formă pătrată, umplută cu lână, pe
care credincioşii îşi sprijină mâinile, aşezate pe podea, în timpul efectuării
mătăniilor. Pentru ruşii lipoveni, podrucinik-ul este „oglinda acestuia” şi
reprezintă un obiect ritualic nelipsit din viaţa oricărui starover. Importanţa
acestei piese reiese şi din spusele Evdochiei Stanilov, care, în anul 2005,
confecţiona podruciniki în oraşul Sulina: „Orice credincios trebuie să se închine.
Dimineaţă, la prânz, seara, în mijlocul nopţii, în casa lui sau în biserică; mătăniile
se fac numai pe un loc curat, folosind podrucinik-ul” (PETRICHEI, 2005, 25).
În biserică, există un loc special, numit pangar, unde pentru fiecare
decedat, timp de 40 de zile, se aşază câte o cruce din metal, iar în dreptul
fiecărei cruci se aprinde câte o lumânare. Lumânările pe care lipovenii le ard în
biserică sunt din ceară de albine pură, fără parafină, şi ard în interiorul bisericii,
nu într-un loc special amenajat în afara lăcaşului, aşa cum se întâmplă la
creştinii orotodocşi. Tipul de cruce care stă pe pangar este de fapt crucea pe
care o duce un copil, în timpul ceremonialului de înmormântare, de la casa
mortului până la cimitir. După 40 de zile, familia decedatului ia crucea acasă şi
achită preţul lumânărilor arse în această perioadă.
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Între obiectele de cult, crucea are o valoare fundamentală pentru
staroveri, fiind prezentă permanent în viaţa credincioşilor, în casă şi chiar pe
piept, în momentul morţii. Indiferent de mărimea crucii, inscripţiile de pe aceasta
au un rol apotropaic, fiind un scut împotriva duhurilor rele. Forma crucii la
credincioşii de rit vechi, aşa cum a fost menţinută în ciuda reformelor nikoniene,
este cea cu opt colţuri, cruce pe care staroverii o consideră ca fiind forma
primordială a celei purtate de Isus. Astfel, în concepţia ruşilor lipoveni, cele două
linii orizontale, existente în plus faţă de crucea celorlalte ramuri ale religiei
creştine, sunt explicate astfel: linia superioară reprezintă tăbliţa cu inscripţia
Isus Nazariteanul Regele Iudeilor, scrisă în trei limbi (latină, greacă, iudaică),
iar linia din poziţia inferioară ca fiind tăbliţa pe care se sprijină picioarele Celui
crucificat. (MACAROV, HALCĂ, 2005, 249).
Ruşii lipoveni acordă o deosebită atenţie icoanelor, iar locuinţele
staroverilor nu pot fi imaginate fără icoane. Icoanele i-au însoţit pe aceştia
pretutindeni, iar datorită lor orice încăpere se transformă în „templul lui
Dumnezeu”. Pentru credincioşii de rit vechi, icoana este o „fereastră” prin care
Dumnezeu îi „supraveghează neîncetat”, acesta fiind şi motivul pentru care
atunci când un starover intră într-o casă, primul lucru pe care îl face este de a
se închina în faţa colţului cu icoane.
Adoraţia pentru icoane este o moştenire primită de la vechii creştini ruşi,
care îşi duceau existenţa înconjuraţi de icoane. În Rusia vremurilor trecute,
icoanele existau pretutindeni: în izba ţăranului, în palatele prinţilor, în catedrale
şi biserici modeste, pe porţile oraşelor, pe străzi, în prăvălii, în închisori şi la
răspântii de drum.
Fiind un obiect considerat sacru, o icoană avea un tratament special, chiar
şi atunci când aceasta se degrada: „Dacă s-a întâmplat ca o icoană să fie
mistuită de flăcări, gura nici nu poate rosti că ea (icoana) a ars, doară că s-a
înălţat la cer. […] Dacă din pricină că este prea veche o icoană nu mai poate fi
folosită, [...] ea este lăsată să plutească pe apele unui râu sau se îngroapă
adânc în cimitir sau în grădină, iar locul acela trebuie ferit de orice
necurăţenie”.(FENOGHEN, 2009, 172-173)
Legătura cu Dumnezeu este una foarte strânsă, iar ruşii lipoveni nu
întreprind nicio activitate fără a efectua înainte semnul crucii. Acest ritual a fost
rezumat de scriitoarea Passionaria Stoicescu, la prima ediție a simpozionului
științific al Comunității Rușilor Lipoveni, care a avut loc la București, în anul
1993: „Te-ai sculat, faci cruce; te-ai spălat, faci cruce; ai de gând să duci paharul
la gură, faci cruce; ai de gând să mănânci, la fel […]; ieși din casă, faci cruce;
intri în casă, idem...Cruci peste cruci, de când te naști și până mori...”.
(MOLDOVAN, 2004, 25)
Un obicei vechi, transmis din generaţie în generaţie, îi determină pe
lipovenii din Carcaliu ca înainte de porni la un drum lung, să stea câteva minute
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în tăcere deplină, gândind la cele sfinte, cu scopul de a alunga tot ce ar putea
fi rău în acţiunea respectivă (***, 2007, 75). Conform legii creştine, staroverii
lucrează şase zile, iar a şaptea zi o dedică lui Dumnezeu. În trecut, în ajunul
marilor sărbători, se muncea numai până la jumătatea zilei, iar seara şi
dimineaţa se mergea la rugăciunea comună.(FENOGHEN, 2009, 172)
Duminicile şi sărbătorile religioase sunt respectate cu sfinţenie, iar
membrii comunităţilor participă la aproape toate slujbele religioase, deoarece
„sărbătorile se simt cel mai bine când eşti în biserică, lângă Dumnezeu” (Inf. de
teren – Damian Gavrilă, n. 1944, loc. Slava Rusă, jud. Tulcea, a consemnat
Cerasela Dobrinescu, mai 2008). Participarea la slujbele religioase este
inoculată din copilărie. Potrivit unei vechi cutume, cine nu frecventează biserica,
nu este înmormântat cu slujbă. Explicaţia acestor cuvinte, a dat-o chiar preotul
Tănase Gavrilă din Ghindăreşti: „Dacă omul n-a venit viu la biserică, mort
înseamnă că vine împotriva voinţei lui. De ce să-l bagi cu forţa în biserică?”.
(Conform celor declarate de preotul Tănase Gavrilă, paroh al bisericilor din
Ghindăreşti, judeţul Constanţa)
În satele cu populaţie majoritară ruso-lipovenească, înainte de sărbătorile
religioase, există obiceiul ca o bătrână, având „blagoslovirea” preotului, să
meargă pe la fiecare casă, pentru a aduna bani „de lumânări şi tămâie”. Ritualul
este acelaşi de fiecare dată: bătrâna spune „o molitvă a Domnului şi numele
sărbătorii pentru care strânge banii”, iar membrii familiei respective îi
înmânează o sumă de bani, în funcţie de posibilităţile materiale.(Inf. de teren –
Petrov Gheorghe, zis „Boeru”, n. 1952, loc. Ghindăreşti, jud. Constanţa, a
consemnat Cerasela Dobrinescu, iulie 2010)
Credincioşii de rit vechi ţin patru posturi, dar postesc şi în zilele de miercuri
şi vineri ale fiecărei săptămâni, în amintirea patimilor Mântuitorului. Lunea
postesc doar cei care vor să se vindece de anumite boli sau care trec prin situaţii
grele de viaţă (FENOGHEN, 2009, 199). Postul înseamnă renunţarea la
anumite mâncăruri „de dulce”, precum şi adoptarea unei atitudini smerite, şi
este ţinut de toată lumea, excepţiile fiind reprezentate doar de cei care
călătoresc sau cei aflaţi în imposibilitatea de a-şi alege hrana în perioada
respectivă. Restricţiile alimentare sunt foarte aspre, iar în Vinerea şi Sâmbăta
Mare se ţine post „negru”, ceea ce presupune renunţarea totală la hrană.
De-a lungul istoriei însă au existat şi perioade grele, când lipsa alimentelor
a făcut imposibilă respectarea acestei cutume. În acest sens, drept mărturie
despre anii grei de secetă şi foamete ce au urmat celui de-al Doilea Război
Mondial, stau amintirile unei bătrâne, „babika” Anna, din Slava Cercheză: „din
cauza lipsei alimentelor, nu puteam să ţinem post, laptele fiind singurul aliment
pe care îl aveam”. (ANORE, 2009, 11)
Ritualul mesei este unul cu valenţe sacre, o „împărtăşire din bucatele
binecuvântate de Dumnezeu”, la care participă toată familia. Credincioşii se
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închină în faţa icoanelor, apoi se aşază la masă. Cel mai în vârstă are obligaţia
de a spune rugăciunea adresată lui Isus, iar ceilalţi răspund cu „Amin!”. Toţi
membrii familiei mănâncă în tăcere şi nu se permit muzica şi dansul în timpul
mesei (FENOGHEN, 2009, 199). În familiile ruso-lipoveneşti, copiii cunosc, încă
din primii ani de viaţă, tot ceea ce înseamnă tradiţii şi viaţă religioasă.
Preocuparea părinţilor pentru educarea copiilor în spiritul conservării tradiţiilor
constituie principala particularitate a acestei etnii (CONDRAT, 2007, 7). Astfel,
primele daruri pe care le primeşte un copil, la câteva zile de la naştere, sunt
legate tot de religie: cruciuliţa (krestik) şi brâul (poias, pois).
La nuntă, mama are grijă să-i dăruiască fetei un şirag de mătănii
(lestovka). Mătăniile folosite de ruşii lipoveni, lucrate din piele, sunt folosite la
numărarea rugăciunilor, dar au şi o semnificaţie simbolică: reprezintă scara
înălţării spirituale de la pământ la cer, iar aspectul şiragului, de cerc închis, este
pus în corelaţie cu rugăciunea eternă, neîntreruptă (FENOGHEN, 2009, 207).
Existenţa staroverilor, în ciuda istoriei lor zbuciumate, se datorează în
mare parte păstrării unor reguli de viaţă tradiţională. Rolul familiei este major, în
ceea ce înseamnă trasarea drumului pe care urmează să meargă fiecare individ
în parte. Bazele credinţei creştine se pun acasă, în familie, iar tot aici se învaţă
primele cântece religioase, rugăciunile şi tot ceea ce presupune păstrarea
tradiţiilor şi a obiceiurilor specifice acestei etnii.
Cu ani în urmă, în vechile comunităţi starovere, părinţii erau răspunzători
de tot ceea ce făcea copilul lor, până când acesta împlinea vârsta de 30 de ani
(vârsta la care Isus a fost botezat), după care fiecare devenea responsabil de
faptele sale (CONDRAT, 2007, 6).
De regulă, cei ce vegheau asupra respectării tuturor cutumelor erau
bătrânii, care aveau grijă să transmită generaţiilor tinere ceea ce la rândul lor
primiseră de la înaintaşi. În acest sens, cunoaşterea pravilelor bisericeşti şi a
scrierilor sfinte era o garanţie a perpetuării credinţei starovere. Astfel,
cunoaşterea Abecedarului slavon, a Psaltirei şi a Ceaslovului se deprindeau
încă din primii ani de viaţă.
În familiile tradiţionaliste, copiii învăţau de la trei ani să se roage, de la
4-5 ani să ţină post, de la 7-8 ani participau la viaţa gospodărească a familiei,
ajutându-şi părinţii la unele treburi, iar de pe la șase ani ştiau să citească din
cărţile sfinte (FENOGHEN, 2009, 201). De asemenea, copiii talentaţi la desen
erau îndrumaţi către practicarea iconografiei, în acest sens stau mărturie cele
relatate de către meşterii iconari Serghei Mitre (Constanţa) şi Nichita Rufin
(Jurilovca), care au deprins tainele acestui meşteşug încă din primii ani de
şcoală (ZENOVEI, 2009, 14).
Pentru ruşii lipoveni, religia şi, implicit Biserica, înseamnă legătura cu
trecutul, cu primii staroveri care s-au opus reformelor nikoneine, dar, în acelaşi
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timp, reprezintă calea prin care
tradiţiile
acestei
etnii,
greu
încercate de istorie, se transmit
generaţiilor viitoare.

Cruci ortodoxe de rit vechi
Old Rite Orthodox Crosses

Fete îmbrăcate în haine tradiţionale pentru biserică
Girls wearing traditional clothes for church
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Școala de vară „Geodiversitate în Maramureș”
– proiect educațional în premieră
”Geodiversity in Maramureș” Summer School
– Educational Project for the First Time
Ioan DENUȚ, Alexandra SÎNGEORZAN, Kovács RÉKA, Ioan BEREȘ
Abstract
The paper presents the latest extensive educational project developed by the
"Victor Gorduza" County Museum of Mineralogy Baia Mare in partnership with the
Geological Society of Romania – Baia Mare Branch, Maramureş County School
Inspectorate and ”Vasile Goldiş” West University Arad – Baia Mare Branch. The Summer
School "Geodiversity in Maramures" project was initiated at the beginning of 2017 and
took place between 21st-26th August at the Izvoare Resort in Maramures County. The aim
of the project was to provide for a group of 25 students an appropriate introduction to
geology (a discipline missing from the current school curriculum), to present them the
impressive geodiversity of Maramureş County and to instill proper behavior in relation to
the environment and natural resources. This paper presents how the project for the
„Summer School” was designed, its purpose and objectives, and how all these plans were
transferred into reality within the first edition of the "Summer School".
Key words: educational project, geodiversity, mineralogy, nature reserve, Maramureș
County

Scopul și obiectivele proiectului
În cadrul Programului educațional, din Proiectul de management după
care este manageriat în prezent Muzeul Județean de Mineralogie „Victor
Gorduza” Baia Mare (MJMVG), s-a prevăzut faptul că este foarte important ca
una dintre preocupările principale ale muzeului trebuie să fie educația muzeală.
Prin prisma acestul deziderat, după demersuri anterioare privind colaborarea
cu alte instituții, la începutul anului 2017 s-a început lucrul la un proiect intitulat
„Geodiversitate în Maramureș” cu scopul de a aduce în atenția elevilor, precum
și a specialiștilor din domeniul educației, știința Pământului „Geologia” – o
materie care lipsește din actualele programe școlare din învățământul
preuniversitar. Scopul declarat al acestui proiect a fost acela de a oferi unui grup
de elevi oportunitatea de a beneficia de o introducere adecvată în geologie, de
a le prezenta geodiversitatea impresionantă a județului Maramureș și de a le
insufla un comportament adecvat în relația lor cu mediul înconjurător și cu
resursele naturale.
Au fost stabilite patru obiective principale prin prisma cărora a fost elaborat
mai departe proiectul. În primul rând s-a vizat introducerea elevilor în cele mai
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importante concepte geologice referitoare la domeniile mineralelor, a rocilor și
fosilelor. Corelat cu acest prim obiectiv, prin cel de al doilea s-a urmărit conștientizarea și sensibilizarea elevilor cu privire la importanța, pentru dezvoltarea societății
umane, a resurselor naturale și cu precădere a celor minerale. Următorul obiectiv
l-a reprezentat familiarizarea elevilor cu conceptul de „arie naturală protejată”,
definirea și explicarea modului în care o zonă devine arie naturală protejată,
precum și reglementările naționale specifice pentru protecția acestora. Și, în
consecință, ultimul obiectiv vizat a fost de a canaliza atenția participanților cu privire
la importanța cunoașterii și protejării patrimoniului natural, în special al celui de
sorginte geologică, bine reprezentat în județul Maramureș. Astfel, prin obiectivele
urmărite, s-a creat practic o „platformă de bază” de pe care să fie dezvoltate
sesiunile de prezentare și activitățile de teren programate.
Instituții implicate
Pentru o bună desfășurare a proiectului, MJMVG a invitat pentru a colabora
la acest demers educațional mai multe instituții, prin ale căror contribuții să fie cât
mai deplin implementate obiectivele proiectului. Unul dintre cei mai importanți
parteneri a fost reprezentat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș,
discuțiile cu reprezentanții acestuia fiind primele demarate. Principala atribuție a
Inspectoratului Școlar a fost selectarea elevilor care au participat la prima ediție
a școlii de vară, iar apoi, în perioada de desfășurare efectivă a proiectului, de a
asigura, prin intermediul profesorilor însoțitori, buna desfășurare a activităților,
siguranța și protecția elevilor.
Societatea Geologică a României – Filiala Baia Mare a avut rolul de
finanțator, prin obținerea sumei de 10.000 lei de la Consiliul Județean
Maramureș, în urma depunerii propunerii pentru realizarea acestui proiect. Pe
lângă această contribuție vitală, membrii Societății Geologice au avut, de
asemenea, responsabilitatea realizării și susținerii sesiunii de prezentare
referitoare la pietrele semiprețioase și ornamentale.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – Filiala Baia Mare și-a asumat
rolul de a susține financiar implementarea proiectului prin oferirea sumei de 2.500
lei și, de asemenea, de a asigura susținerea prin lectori a unor prelegeri.
Cei trei parteneri, alături de MJMVG, au reprezentat partenerii principali
din cadrul proiectului. Pe lângă contribuția acestora, proiectul s-a bucurat și de
susținerea S.C. CMC S.RL. Cărbunari, care a avut bunăvoința de a asigura un
important material didactic, reprezentat printr-un set de 40 de plăcuțe șlefuite,
din toate tipurile petrografice aflate în lucru în cadrul societății.
În calitate de inițiator și coordonator principal al proiectului, Muzeul
Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, și-a asumat încă din start
o serie de activități și anume: întocmirea și urmărirea aplicării acordurilor de
parteneriat, asigurarea materialelor didactice și informative și a întregii logistici
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necesare, organizarea și susținera sesiunilor de prezentare pentru domeniile
mineralogie, petrologie, paleontologie și arii naturale protejate, organizarea
deplasărilor pe trasee în teren și ghidaje de specialitate și susținerea financiară
a activității, cu suma de 2.000 lei, provenită dintr-o sponsorizare făcută de S.C.
ElectroSistem S.R.L Baia Mare.
Bugetul de venituri și cheltuieli
Pentru buna desfășurare a proiectului au fost necesare resurse
financiare, astfel încât participarea elevilor la eveniment să fie oferită în totalitate
gratuit. În figurile de mai jos sunt prezentate sursele de finanțare (Fig. 1),
precum și cheltuielile (Fig. 2) realizate pentru implementare proiectului.

VENITURI
SURSA
Consiliul Județean Maramureș - prin finanțarea proiectului
depus de Societatea Geologică a României – Filiala Baia Mare
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” – Filiala Arad
S.C. Electro Sistem S.R.L. Baia Mare

SUMA
10.000 Ron
2.500 Ron
2.000 Ron

Fig.1. Sursele de finanțare a proiectului
Figure 1. Sources of project financing

CHELTUIELI
CATEGORII
Cazare
Masă
Transport
Materiale promoționale (tricouri, flyere, postere, mape, pixuri,
hărți, caiete, carnete de teren etc.)

SUMA
6.500 Ron
2.000 Ron
700 Ron
2.812 Ron

Fig. 2. Cheltuieli realizate în cadrul proiectului
Figure 2. Expenditure incurred under the project

Pentru a promova evenimentul au fost gândite și realizate o serie de
materiale promoționale. Acest demers a început cu realizarea unei sigle
reprezentative pentru eveniment care să permită identificarea acestuia. Au fost
realizate tricouri (Fig. 3) cu sigla evenimentului și cu organizatorii și sponsorii, o
broșură (Fig. 4) ce a cuprins descrierea activităților, un afiș ce a fost diseminat
în mai multe locații din județ, precum și către mass-media, iar pentru participanți
au fost realizate mape ce au conținut hărți ale județului Maramureș, pixuri,
carnete de teren, pliante.
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Fig. 3. Tricou cu sigla evenimentului
Figure 3. T-shirt with the event logo
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Fig. 4. Broșura de prezentare
Figure 4. Presentation brochure

Activitățile din cadrul proiectului
Fiecare dintre cele șase zile a avut un program bine stabilit, după cum urmează:
Ziua 1: Prima zi a proiectului a debutat cu întâlnirea organizatorilor și a
participanților la sediul MJMVG, întâlnire în cadrul căreia a fost vizitat Muzeul și
s-a adus la cunoștința tuturor participanților scopul, obiectivele și acțiunile vizate
pe perioada de desfășurare a proiectului. După acest prim obiectiv, a urmat
deplasarea către Stațiunea Izvoare. Pe traseu au avut loc două opriri, prima la
o lucrare subterană din Baia Sprie – un fost depozit de explozibil reamenajat
pentru a putea fi vizitat (Foto 1), iar cea de-a doua oprire a fost la aria naturală
protejată „Coloanele de la Limpedea” (Foto 2) – una dintre cele trei arii naturale
protejate aflate în custodia MJMVG. La fiecare dintre cele două locații elevii au
primit informații legate de obiectivele vizitate și informații referitoare la
caracteristicile geologice observate.
După ce s-a ajuns la destinație, respectiv la Cabana CSS II, a avut loc o
sesiune de informare privind programul și orarul zilnic stabilit, regulile ce trebuie
respectate în cabană și pe traseele montane și alte aspecte necesare pentru
desfășurarea în bune condiții a activităților.
Prima zi s-a încheiat cu o sesiune de prezentare a conceptului de arii
naturale protejate, descrierea categoriilor de arii protejate de pe teritoriul
României, prezentarea detaliată a ariilor naturale protejate din județul
Maramureș și a regulilor de conduită în aceste perimetre.
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Photo 1. The underground area of Baia Sprie

225

Foto 2. Coloanele de la Limpedea
Photo 2. Columns from Limpedea

Ziua 2: În cea de-a doua zi, a avut loc prima excursie de teren, pe traseul
Stațiunea Izvoare – Barajul Runcu (Foto 3) – Cheile Tătarului – Pleșca (Foto 4)
– Stațiunea Izvoare. Traseul a avut un grad de dificultate ușor, timpul de
parcurgere al acestuia fiind de circa șase ore, incluzând pauza de masă și
opririle pentru explicații și detalii referitoare la obiectivele întâlnite. Elevii au
observat în mod direct modul de construcție al Barajului Runcu, baraj de
greutate realizat din anrocamente, și au parcurs, la pas, singurele chei din
România formate în andezit – Cheile Tătarului, monument al naturii, care, după
umplerea lacului de acumulare, va fi parțial inundat (datorită situării Cheilor în
amonte de digul barajului, în momentul în care acesta va fi dat în folosință
porțiunile din chei cu o altitudine mai mică decât cota luciului apei, vor fi
acoperite de apă). După parcurgerea traseului, seara s-a încheiat cu proiecția
unui film cu tematică de științe ale naturii, intitulat „Forța apei”.

Foto 3. Barajul Runcu
Photo 3. Runcu Dam

Foto 4. Zona Pleșca
Photo 4. Pleşca Area

Ziua 3: Această zi s-a axat mai mult pe sesiuni de prezentare, debutând
cu o introducere în mineralogie (Foto 5), în care le-au fost prezentate elevilor
concepte legate de formarea mineralelor, clasificarea mineralelor și utilizări ale
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acestora în viața de zi cu zi, pentru a putea înțelege ce impact major și ce
importanță deosebită au acestea pentru existența noastră.
Cea de-a doua sesiune a avut ca subiect pietrele semiprețioase și
ornamentale. În cadrul acestei prezentări, un reprezentant al Societății
Geologice – Filiala Baia Mare, împreună cu un mineralog amator, implicat în
identificarea zonelor în care aceste pietre semiprețioase apar pe teritoriul
României, au oferit informații referitoare la modul de colectare, de prelucrare și
de înnobilare ca bijuterii a pietrelor ornamentale și semiprețioase.
Ziua s-a încheiat cu o scurtă excursie de teren pe traseul Poiana Soarelui –
Mlaștina Vlășinescu (Foto 6), arie naturală protejată, unde elevii au putut să
vadă cum arată o turbărie și să observe exemplare de Drosera rotundifolia, o
plantă carnivoră de mici dimensiuni care este caracteristică acestei zone.

Foto 5. Sesiune de inițiere în mineralogie
Foto 6. Traseu spre Mlaștina Vlășinescu
Photo 5. Initiation session in mineralogy Photo 6. Route towards Mlaştina Vlăşinescu

Ziua 4: Pentru această zi a fost planificată o excursie de teren pe traseul
Stațiunea Izvoare – Vf. Igniș. Acest masiv muntos este parte dintr-un sit de
importanță comunitară (SCI), desemnat în scopul protejării biodiversității și
menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei
sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate pe
teritoriul zonei protejate. De asemenea, constituie un obiectiv important datorită
stației meteo care se află amplasată la cea mai ridicată cotă și datorită faptului
că oferă o panoramă deosebită asupra orașului Baia Mare și împrejurimilor
(Foto 7).
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Foto 7. Panorama de pe Vf. Igniș
Photo 7. Panorama of Peak Ignis

Ziua 5: În această zi a avut loc sesiunea de inițiere în petrografie, unde
au fost prezentate tipurile de roci, modul lor de formare și utilizările lor, precum
și o serie de noțiuni introductive de paleontologie, utilizând eșantioane din
colecția didactică a Muzeului de Mineralogie.
Partea a doua a zilei a fost rezervată pentru activități de orientare turistică:
împreună cu membrii clubului de speologie Montana au fost realizate
exemplificări de orientare pe harta, modalități de aprindere a unui foc precum și
noțiuni elementare de escaladă montană (Foto 8).
Seara s-a încheiat cu observații astronomice realizate cu un telescop al
Clubului de Astronomie din Baia Mare (Foto 9), susținute de un cadru didactic
membru și cu un imens foc de tabără.

Foto 8. Atelier de escaladă montană – noduri
Photo 8. Mountain climbing workshop – knots

Foto 9. Observații astronomice
Photo 9. Astronomical observations
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Ziua 6: Ultima zi a fost rezervată pentru discuții și împărtășirea impresiilor.
Au fost, de asemenea, completate o serie de chestionare pentru a determina
gradul de satisfacere a așteptărilor participanților, pentru a putea culege
informații privind modul în care elevii au perceput această experiență și
eventualele sugestii pe care aceștia le au pentru edițiile viitoare. Școala de vară
s-a încheiat cu exprimarea unor concluzii din partea reprezentanților instituțiilor
partenere, înmânarea diplomelor de participare și reîntoarcerea la Baia Mare.
Feedback
În urma interpretării chestionarelor de feedback s-a putut observa că, în
ansamblu, elevii au fost mulțumiți de condițiile oferite, de natura traseelor
montane și de calitatea informațiilor obținute. Trebuie să menționăm faptul că
au fost foarte apreciate de către elevi partea a doua a sesiunilor de prezentare,
în care, după informațiile teoretice oferite, elevii au avut posibilitatea de a lucra
efectiv cu eșantioanele pregătite – minerale, pietre semiprețioase și
ornamentale, roci și fosile – din colecția didactică a MJMVG și colecțiile
personale ale lectorilor.
Concluzii și propuneri pentru edițiile viitoare
Succesul pe care l-am obținut cu prima ediție a școlii de vară
„Geodiversitate în Maramureș” ne face să dorim repetarea acestei experiențe
și în anii ce urmează. Prin implementarea acestui proiect am observat o serie
de aspecte ce ar trebui îmbunătățite, pentru a facilita buna desfășurare a
acestuia. O primă idee pentru edițiile viitoare este diversificarea și adaptarea
programului pentru mai multe grupe de vârstă. De asemenea, modul de selecție
a participanților ar putea fi schimbat, selecția urmând a se realiza prin
organizarea fie a unui concurs de eseuri, fie prin completarea unui formular
online de aplicare.
Un alt aspect pe care am dori să îl dezvoltăm este legat de vizitele pe
teren, în sensul includerii în program și a celorlalte arii naturale protejate pe care
Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” le are în custodie.
În concluzie, considerăm că acest eveniment este un exemplu reușit de
proiect educațional realizat în afara Muzeului și, de asemenea, considerăm
oportună menținerea și dezvoltarea acestuia în oferta educațională a Muzeului.
Ioan Denuț1,2, Alexandra Sîngeorzan1, Kovács Réka1, Ioan Bereș1
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Rolul Centrului de Vizitare-Informare
în promovarea ariilor protejate
The Role of Visiting-Information Center
in Promoting de Protected Areas
Adela BĂLAN
Abstract
At the end of 2015, the Administration of the Măcin Mountains National Park
opened in the Greci villlage, Tulcea County, the Visiting and Information Center. The
role of this center is to provide tourists information about the natural and ethnocultural
values of the Măcin Mountains National Park area and to promote the environmental
education.
Keywords:

Visitor-Information Center, Greci, Macin Mountains National Park,
environmental education

Ariile protejate sunt suprafețe valoroase desemnate prin legislație pentru
a proteja specii rare și zonele lor de răspândire. În funcție de importanța lor
acestea sunt desemnate și recunoscute, la nivel mondial, european, național
sau/ și regional.
Administrația Parcului Național Munții Măcinului (APNMM), filială a
Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, are în administrare Parcul Național
Munții Măcinului (PNMM), împreună cu ROSCI0123 Munții Măcinului,
ROSPA0073 Măcin-Niculițel, ROSCI Podișul Nord-Dobrogean (partea care se
suprapune cu ROSPA0073 Măcin-Niculițel și partea care nu se suprapune
situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și un număr de nouă
rezervații naturale, totalizând o suprafață de 68.756,24 ha, din care 11.151,82
ha reprezintă suprafața Parcului Național Munții Măcinului.
Suprafața administrată include în totalitate sau parțial perimetre din
componența următoarelor unități administrativ-teritoriale: I.C. Brătianu, Smârdan, Somova, Măcin, Greci, Turcoaia, Cerna, Horia, Floreşti, Hamcearca,
Luncaviţa, Văcăreni, Jijila, Isaccea, Niculiţel, Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant,
Frecăţei.
Administraţia Parcului Național Munţii Măcinului a desfăşurat și
desfășoară şi în prezent activități de conştientizare și promovare a valorilor
naturale și culturale locale.
Centrul de Vizitare-Informare al Parcului Naţional Munţii Măcinului,
inaugurat la finele anului 2015 este amplasat în intravilanul comunei Greci,
judeţul Tulcea (foto 1).
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Foto 1. Centrul de Vizitare-Informare
al Administrației Parcului Național Munții Măcinului (arhiva APNMM)
Photo 1. Visiting-Information Center
of Macin Mountain National Park Administration (APMN archive)

Amplasarea la Greci a Centrului de Vizitare-Interpretare reprezintă
soluţia optimă de prezentare a biodiversităţii bioregiunii stepice, asigurând în
acelaşi timp condiţiile necesare pentru confortul şi siguranţa vizitatorilor.
Rolul acestui centru este de a oferi vizitatorilor informaţii despre
habitatele şi speciile caracteristice bioregiunii stepice, dar și despre tradiţiile şi
obiceiurile din zona hercinică. In cadrul Centrului de Vizitare-Informare, de la
deschiderea până în prezent, au fost desfăşurate activităţi de promovare şi de
conştientizare precum cele desfăşurate în cadrul brandului Tradiţii, Oameni şi
Natură, care însumează activități diferite, dar toate cu un numitor comun:
acela de a conștientiza importanța intrisecă a bogățiilor pe care le asigură
aceste arii protejate pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de ele.
Câteva dintre activitățile găzduite de Centrul de Vizitare-Informare sunt:
întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţilor din localităţile din zona de
competenţă, Ziua Parcului Național Munții Măcinului – 24 mai (foto 6),
organizarea unei tabere de creaţie Natură şi culoare în Munţii Hercinici (foto
7), seminarii de informare a comunităților locale, activităţi de educaţie
ecologică, vizite ghidate, vizionare de film. Astfel că Centrul reprezintă un loc
de întâlnire și, în același timp, un punct de informare și de plecare cu o
imagine clară a ceea este și cum ar trebui apreciată o arie protejată.
In ariile protejate sau în apropierea lor, menținerea valorilor culturale și a
tradițiilor este la fel de importantă ca menținerea valorilor naturale.
Centrele de vizitare-informare au un rol important în dezvoltarea şi
implementarea unei strategii de comunicare eficientă, asigurînd transmiterea
ofertelor turistice zonale, optimizându-le astfel asimilarea informaţiei asupra
potenţialului turistic. Centrul de Vizitare-Informare de la Greci îşi propune o
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scurtă incursiune în istorie (timp) pentru a oferi informaţii referitoare la valorile
naturale şi etnoculturale ale zonei Parcului Naţional Munţii Măcinului.
Aceste informaţii pot fi accesate într-un mod facil şi uneori interactiv (prin
joc), vizual, auditiv sau tactil.
Acest Centru îndeplinește trei funcții majore:
1. Functia de conservare.
Are rolul de a conștientiza importanța conservării in situ a elementelor
de biodiversitate și vestigiile materiale şi spirituale privind tradiţiile locale şi
naţionale româneşti (numai românești??).
Cultura şi obiceiurile locale sunt parte componentă a bunăstării sociale
pentru comunităţile din jurul PNMM, şi implicit sunt importante pentru APNMM.
Necesitatea conservării şi promovării acestora este vitală, acestea constituind
un adevărat potenţial de atracţie pentru toţi cei ce aleg să viziteze zona, iar
comercializarea produselor tradiţionale poate fi o sursă de venit regulată
pentru membrii comunităţilor. În ultimii ani, parte din acest tezaur de obiceiuri
şi tradiţii s-a pierdut, dar de curând reprezentanţii autorităţilor locale au
conştientizat necesitatea găsirii modalităţilor de renaştere a acestora, precum
şi posibilitatea implicării tinerilor în astfel de proiecte. Zona PNMM nu ar fi
completă fără acest segment de spiritualitate şi identitate istorică şi culturală
specifică, iar APNMM trebuie să-şi coordoneze strategiile în aşa fel încât să
includă şi acest aspect.
2. Funcţia educativă
Pentru desfășurarea activităților cu rol educativ, Centrul dispune de
următoarele spaţii pentru: organizarea de expoziţii temporare privind
meşteşugurile și tradiţiile comunităţilor (foto 2); expoziţii interioare permanente
despre biodiversitate şi valori culturale; expoziţii exterioare permanente – de
prezentare a patrimoniului geologic al zonei (foto 3); proiecții de filme/
conferințe; activități didactice (foto 4, 5).

Foto 2. Sală expoziție permanentă
Photo 2. Permanent exhibition room

Foto 3. Expoziție exterioară
Photo 3. Outdoor exhibition
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Mesajele transmise prin intermediul expozițiilor sunt susținute și de alte
mecanisme de transmitere de mesaje, precum fluturaşi cu informații privind
ariile protejate, newsletter (un buletin cu ultimele noutăţi), publicarea de
informaţii pe un anumit subiect (promovarea unei specii/ habitat etc.),
materiale informative despre UAT-urile din zona de competență, puse la
dispoziție de acestea sau, pe cât posibil, create de Administrația Parcului
Național Munții Măcinului.
3. Monitorizare turism
Datorită poziției sale strategice față de intrarea pe traseele turistice ale
PNMM, Centrul de Vizitare-Informare reprezintă punctul de plecare pentru
vizitarea unui număr important de trasee. Din localitatea Greci se pot accesa
traseele turistice: Dealul cu Drum, Țuțuiatu, Cozluk, dar și traseul tematic
Poveștile Măcinului, precum și cele pentru practicarea cicloturismului.
Instrumentele prin care realizăm monitorizarea acestui segment sunt
Registrul de turiști, chestionarele, numărul de bilete vândute și, nu în ultimul rând,
Cartea de onoare. Acestea ne oferă informații privind locul de proveniență a
vizitatorilor, numărul de turiști, traseul vizitat, feedback-ul în urma vizitelor în teren.
De la deschiderea sa, Centrul de Vizitare-Informare a fost vizitat de reprezentanți
ai comunităţilor locale, elevi, studenţi, turiști din țară și din străinătate (Japonia,
Germania, Elveția etc.), reprezentanți mass-media (Fig.1).
Un Centru de Vizitare-Informare, cum este cel al Administraţiei Parcului
Naţional Munții Măcinului, constituie un pilon de bază în reușita unui
management al biodiversităţii și totodată al patrimoniului cultural local. Ne
dorim ca acest Centru să reprezinte un punct de atracție zonal, cu care să se
mândrească comunitățile locale și să beneficieze de pe urma promovării
bogățiilor hercinice, atât etnoculturale, cât și a biodiversității.
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Fig. 1. Numărul vizitatorilor de la inaugurare
Figure. 1. The visitors number of Center of Macin Mountain National Park
Administration

Rolul Centrului de Vizitare-Informare în promovarea ariilor protejate

Foto 4, 5. Programul educativ Școala Altfel 2017
Photos 4, 5. Non-formal education 2017

Foto 6. Ziua Parcului Național Munții Măcinului 2017
Photo 6. Macin Mountains National Park Celebration 2017

Foto 7. Expoziție de pictură – tabăra Natură și culoare
Photo 7. Painting exhibition from Nature and colour camp
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Proiectul educativ „Mă-ntorc la tine, Mare Neagră!”
The Educational Project ”I'm Coming Back to You, Black Sea!”

Mariana CUZIC, Laura Gina DOXAN, Valentina STUPINEANU
Abstract
The project ”I'm coming back to you, Black Sea!” aims at developing the skills of
communication, documentation, exploration and the students’ creativity. Through this
project, we draw the attention of the pupils and, with their help, among the community,
to the importance of the Black Sea for our country.
The project was initiated in 2015 by the Gymnasium School No. 12 in Tulcea,
and in 2016 and 2017 the events took place at the Danube Delta Ecotourism Museum
Center (ICEM, Tulcea), as a partner.
Through the knowledge upon the Black Sea, from a geographical, biological,
historical, cultural, economic and scientific point of view, we contribute to gaining
knowledge, motivations, values that pupils and their community need, in order to
realize the serious consequences of human actions.
Besides the scientific value, the Black Sea has always been a source of
inspiration for plastic art and poetry. From this perspective, the project aimed at
valorizing the artistic creations of the primary and secondary school students on this
topic and the knowledge upon some Tulcea writers.
Keywords: educational project, Black Sea, primary / secondary school students

Introducere
Proiectul Mă-ntorc la tine, Mare Neagră! urmărește dezvoltarea
abilităților de comunicare, documentare, explorare și creativitate a elevilor.
Prin acest proiect atragem atenția elevilor și cu ajutorul lor, comunităţii din
care fac parte, asupra importanței Mării Negre pentru țara noastră.
Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga
comunitate, iar educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile
divergente privind starea mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul
educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere. Scopul proiectului nu a
fost de a impune copiilor un anumit fel de a gândi. Antrenarea elevilor în
activități de documentare, de elaborare a unor comunicări științifice prin
abordarea interdisciplinară a problemelor biomului Marea Neagră îi ajută cum
să înveţe, cum să gândească – inclusiv cum să rezolve problemele, să ia
decizii, să cântărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale.
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Proiectul a fost inițiat în anul 2015 de către Școala Gimnazială Nr.12 din
Tulcea, iar în anii 2016 și 2017 evenimentul s-a desfășurat la Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării (ICEM Tulcea), cooptat în calitate de partener în proiect.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea nivelului de cunoştinţe,
motivaţii, valori de care au nevoie elevii și comunitatea din care fac parte
pentru a conștientiza consecințele grave ale acțiunilor umane asupra acestui
ecosistem marin reprezentat de Marea Negră.
Folosirea muzeului ca mediu în procesul de învăţare facilitează
completarea cunoştinţelor şi asigură asimilarea mai ușoară a informațiilor
despre flora și fauna marină, despre particularitățile ecosistemului marin
pontic.
Pe lângă valoarea științifică, Marea Neagră a fost întotdeauna o sursă
de inspirație pentru artă plastică și poezie. Din această perspectivă, proiectul
și-a propus să valorizeze și creațiile artistice ale elevilor din ciclul primar și
gimnazial pe această temă și cunoașterea unor scriitori tulceni.
Metode şi tehnici de lucru
Desfășurarea activităților a avut loc pe data de 31 octombrie, Ziua
internațională a Mării Negre, zi marcată în lume printr-o serie de activități
cultural-educative, expoziții de fotografii, concursuri, târguri, jocuri distractive,
prin care se urmărește conștientizarea în vederea adoptării unui
comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și costier, fiind însă,
în același timp, și un prilej de sărbătoare.
Ediția din anul 2015 a fost organizată la Școala Gimnazială nr.12,
Tulcea și a cuprins două secțiuni: secțiunea de comunicări și creații literare și
o miniexpoziție de pictură și machete. În anii 2016 si 2017 proiectul educativ
Mă-ntorc la tine, Mare Neagră! a fost structurat pe trei secțiuni:
1. sesiune de comunicări interdisciplinare și creații literare;
2. expoziție de picturi și machete – Energii maritime;
3. activitate de divertisment – Carnavalul Mării Negre.
Evenimentele s-au desfășurat în cadrul Centrului Muzeal Ecoturistic
Delta Dunări și au fost promovate în presa locală și pagina de facebook a
instituției (foto 1).
La sesiunea de comunicări interdisciplinare și creații au fost 28 de elevi
participanți în anul 2016 si 27 de elevi în anul 2017. Aceștia și-au susținut
comunicările oral, cu suport Power-Point. Au fost prezenți și profesorii
coordonatori, iar lucrările au fost moderate de un reprezentant din partea
muzeului. Sala de conferințe a Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării a
asigurat mijloacele necesare unei sesiuni de comunicări (videoproiector,
sonorizare etc.) (foto 2).
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Comunicările au fost apreciate după mai multe criterii precum: calitatea
şi relevanţa informaţiilor, originalitatea tratării temei alese, calitatea
bibliografiei utilizate, calitatea expunerii, adecvarea la subiect, sistematizarea
informaţiilor, utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în comunicarea
orală, conform normelor în vigoare. Au fost evidențiate lucrările al căror
conţinut este relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca
text, cât şi ca imagini, elemente multimedia utilizate etc.) și cu informaţii bine
structurate, clare şi concise.
Aspectul estetic al lucrării a fost subliniat în cazul unor lucrări în care
elevii au știut să folosească un design potrivit temei şi adecvat utilizatorilor,
care să nu atragă atenția de la conținut, dar să fie suficient de diversificat
pentru a păstra atenția publicului auditor. În tabelel 1 și doi sunt prezentate
lucrările prezentate de elevii înscriși și cadrele didactice coordonatoare.
Tabelul 1. Sesiunea de comunicări interdisciplinare și creații literare (2016)
Tabel 1. Session of interdisciplinary communications and literary creations (2016)
Nr.
crt.
1.
2.

Elevi autori
Mititelu Bianca
Schimbischi Sabina

3.
4.
5.
6.
7.

Cepriaga Florentina
Tudor Alexandru
Costin
Batog Denis
Moraru Alin Florin
Mutilică Maria Daiana
Horciu Iulia

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cuzic Răzvan
Vavilov Iris

Dascălu Alexandra
Tatarciuc Sara

Lazăr Maria
Mazoche

Coordonator/
secțiunea
Prof.Costea Liliana
Geografie
Prof.Costea Liliana
Geografie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Emilean Anisia
Istorie
Prof.Dr.Stupineanu
Valentina - Biologie
Prof.Dr.Stupineanu
Valentina Biologie
Prof.Mareș Cezarina
Fizică
Prof.Mareș Cezarina
Fizică
Prof.Mareș Cezarina
Chimie
Prof.Mareș Cezarina
Chimie

Titlul comunicării
Furtunile din bazinul vestic al Mării Negre
Furtunile din bazinul vestic al Mării Negre
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Histria
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Histria
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Tomis
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Tomis
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Callatis
Cetăți de legendă la Pontul Euxin-Callatis
Pești din Marea Neagră
Pești din Marea Neagră
Linia de plutire
Linia de plutire
Chimismul apei Mării Negre
Chimismul apei Mării Negre
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Nr.
crt.
15.
16.
17.
18.
19.

Elevi autori
Nedelcu Maria
Rusu Ana Maria

Vârvorea Avram Laura
Iove Ericka Valentina

Caragață Amalia
Ciobotaru Florina

20.
21.

Jipa Daniel

22.

Sărbu Bianca
Ungureanu Raluca

23.
24.

Rădan Andra

25

Vavilov Iris

26

Gherasim Felix

27

Costandache Andreea

28.

Moraru David

Coordonator/
secțiunea
Prof.Caracostea Viorel
Matematică
Prof.Caracostea Viorel
Matematică
Prof.Dr.Stupineanu
Valentina - Biologie
Prof.Dr. Stupineanu
Valentina - Biologie
Prof.Silifon Nicoleta
Religie
Prof.Silifon Nicoleta
Religie
Prof.Corețchi Radu
Ed.fizică
Prof.Răican Paul
Matematică
Prof.Răican Paul
Matematică
Prof.Damian Fănica
Creații literare
Prof.Cernățeanu
Mihaela Creații literare
Prof.Cernățeanu
Mihaela Creații literare
Prof.Damian Fănica
Creații literare
Prof.Damian Fănica
Creații literare

Titlul comunicării
Matematică la malul Mării Negre
Matematică la malul Mării Negre
Cum protejăm Marea Neagră?
Cum protejăm Marea Neagră?
Creștinismul la Marea Neagră
Creștinismul la Marea Neagră
Regele apelor
Chestionar la malul Mării
Chestionar la malul Mării
Dacă
(proză)

Misterele adâncurilor
Nemărginire-poezie

Tabelul 2. Sesiunea de comunicări interdisciplinare și creații literare (2017)
Tabel 2. Session of interdisciplinary communications and literary creations (2017)
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

Elevi autori
Gheorghe Andrei
Lefter Andrei
Emilean David
Mutilică Maria Daiana
Bărbuță Adelina
Oancă Bogdan
Batog Denis
Moraru Alin
Ciupercă Andreea
Popaene Nicola

Coordonator
Prof. Anisia Emilean

Prof. Anisia Emilean

Titlul comunicării
Histria
Tomis

Prof. Anisia Emilean

Callatis

Prof. Anisia Emilean

Poetul Ovidiu

5.

Moraru David
Caragață Amalia
Ciobotaru Florina

Prof. Nicoleta Silifon

Contribuția sfinților străromâni
la sfințirea timpului și spațiului
de la țărmul Pontului Euxin

6.

Ciobotaru Florina
Moraru David

Prof. Frusina
Antonescu

Fenomene fizice în Marea
Neagră
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Coordonator

Titlul comunicării

7.

Cuzic Răzvan
Bîja Alin

Prof.dr. Valentina
Stupineanu

Păsările de la Marea Neagră

8.

Grigore Bianca
Sîrbu Bianca

Prof.dr. Valentina
Stupineanu

Viitorul Mării Negre este în
mâinile noastre

9.

Elmedi Amalia
Popa Carmen Emilia
Ungureanu Daria

Prof.dr. Valentina
Stupineanu

Pești din Marea Neagră

10.

Nedelcu Maria
Nichifor Ana Maria

Prof. Caracostea
Viorel

Matematică la malul Mării
Negre

11.

Sandu Daniel

Creații literare

12.

Conțolencu Andrei

Creații literare

13.

Trapoli Ștefania

Creații literare

14.

Baiu Ana

Creații literare

15.

Trapoli Robert

Creații literare

Expoziția de desene, picturi și machete Energii maritime a reunit peste
60 de lucrări și a fost organizată pe primul nivel al Centrului Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării (foto 3).
Carnavalul Mării Negre a avut în fiecare an 20 de elevi participanți.
Fiecare copil și-a prezentarea costumul cu entuziasm, printr-un joc de rol:
interpretarea unui personaj (ex. Zeul Mării, Zeul Neptun, viețuitoare ale Mării
Negre, sirena, piratul). Parada costumelor a fost urmată de jurizarea lor, în
funcție de originalitate și mesajul transmis către public (foto 4). Toți
participanții, de la cele trei secțiuni, au primit diplome și trofee (foto 5).
Concluzii
Toate activitățile interactive dedicate Zilei Internaționale a Mării Negre,
deși au avut aceeași temă, s-au desfășurat diferențiat. Scopul a fost
cunoașterea Mării Negre, din punct de vedere geografic, biologic, istoric,
cultural, economic și științific și câștigarea unor cunoştinţe, motivaţii, valori de
care au nevoie elevii și comunitatea din care fac parte pentru a conștientiza
consecințele grave ale acțiunilor umane.
Pe lângă valoarea științifică, Marea Neagră a fost întotdeauna o sursă
de inspirație pentru artă plastică și poezie. Din această perspectivă, proiectul
și-a propus să valorizeze și potențialul artistic creativ al elevilor din ciclul
primar și gimnazial pe această temă și intermedierea unor întâlniri cu scriitori
tulceni. Stimularea creativității elevilor a avut ca finalitate expoziția si
participarea la carnaval.
Muzeul, în calitate de partener, a reușit să-și îndeplinească obiectivele
propuse: cunoaşterea, educarea şi recreerea.
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Foto 1. Afișul evenimentului
Photo 1. The poster of the event
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Foto. 2: Sesiunea de comunicări științifice și creații literare
Photo 2. Session of interdisciplinary communications and literary creations

Foto 3: Expoziția Energii maritime (2016, 2017)
Photo 3. The exhibition Marine Energies
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Foto 4: Aspecte de la Carnavalul Mării Negre
Photo 4. Aspects from Black Sea Carnaval

Foto 5. Diplome și trofee acordate în 2016 și 2017
Photo 5. Diplomas and trophies awarded in 2016 and 2017
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Papers presentation terms
for DELTA DUNĂRII journal

Papers can be sent by mail (floppy, CD, DVD), having enclosed a printed
copy at the address:
Cristina Dinu
“Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute
32 Progresului St,
820009, Tulcea, Romania
having mentioned on the envelope “for DELTA DUNARII volume” or via email
at: naturale@icemtl.ro or icemtl@icemtl.ro, with the same mention above in the
“Subject” field. For large files, an archiving program (WinZip, WinRar) shall be
used. The text will be .doc or .rtf type.
The organization of papers will have the following format:
Page layout: Custom size (width 17 cm, height 24 cm), Portrait, Margins
(top and bottom 2.25 cm, inside and outside 1.75 cm), Gutter 0 cm; mirror
margins, Header 2.25 cm and Footer 1.75 cm. Please do not insert page
numbers or other text in the Header and Footer.
Title: Arial, 14 points; sentence case; centre, paragraph 1 line. Write the
title both in Romanian and in an international language.
Authors: Arial, 12 points, sentence case, right, paragraph 1 line
Abstract: Arial, 11 points, sentence case, alignment Justified, paragraph
1 line. All articles are required to be drafted in an international language; the
abstract shall be in English.
Keywords: Arial, 9 points, lower case, paragraph 1 line, in the same
language as the abstract.
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Paper text: Arial, 11 points, sentence case, Alignment Justified,
paragraph 1 line, paragraph indentation first line 1 cm, will have the following
structure: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion,
Conclusions, References (to be written on row separate from the remaining text,
with bold letters). Latin names shall be italicized.
Quotations: All articles and books cited in the text (e.g.: BĂNĂRESCU, 1964;
IONESCU et alii, 2005) will be listed in the references.
Reference list: Arial, 10 points, paragraph 1 line, 2 cm reverse indentation,
shall be written in the form:
- for author book: author's name, year of publication, title, volume (number
and title), edition, series (collection), number in the series or collection, place of
publication. Example:
BĂNĂRESCU, P., 1964, Pisces – Osteichthyes, in Fauna R.P.R., XIII, Academiei
R.P.R. Publishing House, Bucharest.
- for articles: author's name, year of publication, title of article, name of
publication or collective volume, tome, number, publisher, place of publication and
article pages. Examples:
OLTEAN, M., NEGREAN, G., POPESCU, A., ROMAN, N., DIHORU, G., SANDA,
V., MIHĂILESCU, S. 1994, Lista roşie a plantelor superioare din
România, Studii, sinteze şi documentaţii de ecologie, nr. 1, Academiei
Române Publishing House, Bucharest.
POPESCU-GORJ, A., COSTEA, Elena, 1961, Cercetări hidrobiologice şi piscicole în
bălţile Oltinei, Hidrobiologia, 2, Academiei R.P.R. Publishing House,
Bucharest: 23-125.
Illustration: drawings and photographs inserted in the paper will also be sent
separately (.jpg, .bmp, .tiff type of file, 300 dpi resolution). If scanning is not
possible as requested, the author may send the original illustration (drawings,
photographs, slides). Original illustration shall be returned to the author after
publication of the volume.
Tables and graphs: Arial, 10 points, paragraph 1 line. Their names must be
translated into international language used in the abstract. For graphs grayscale
hatches will be used.
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*
Delta Dunării magazine is issued every two years. To facilitate the timely
issue of the volume please observe the deadline for sending the papers December 1 of the year preceding the issue of the volume.
Only materials scientifically documented, consisting of studies, articles,
notes, reviews, will be accepted.
The materials arrived at the editorial office after this date will be included in
next year's issue. The Editor reserves the right to rigorously select by scientific
criteria the materials submitted for publication. The papers that do not comply with
the drafting conditions presented above will be returned to be re-done, provided that
the deadline set is not exceed.
Hoping that our endeavour has been properly understood, we invite you to
become one of our magazine loyal collaborators.

Editorial Office
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