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 Zonele umede pot fi definite ca fiind:  
structuri ecosistemice complexe acvatice şi 
terestre având rol major în reglarea şi 
echilibrarea proceselor climatice (variaţiile 
de temperatură, umiditatea, regim 
hidrologic), ale celor ecologice (prin 
localizarea unei mari biodiversităţi) 
economice - producţia resurselor naturale. 
 
 Principalele caracteristici ale schimbărilor 
climatice extreme sunt secetele prelungite în 
alternanţă cu ploi deluviene cu efecte 
dezastruoase asupra mediului terestru. 



 Relaţia şi rolul zonelor umede în raport cu 
manifestările climatice extreme, constă în 
capacitatea acestora de atenuare a 
efectelor negative ale extremelor climatice 
asupra mediului, la nivel regional şi local. 

 

 În context se impune protecţia şi 
dezvoltarea zonelor umede. 



 Zona inundabilă a Dunării – 417.617 ha cea mai mare zonă 
umedă din Europa şi printre cele mai mari din lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Structura zonei inundabile: 40% lacuri permanente, canale, 

gârle, mlaştini, stufării, 40% terenuri inundabile periodic: 
20% terenuri rar inundabile. 

 

 



 Principalele funcţii ale zonei inundabile: 

 prima funcţie – hidrologică – reglator al 
regimului hidrologic al Dunării, atenuarea 
inundaţiilor; 

 a doua funcţie – ecologică – diversitatea 
ecosistemică asigură cea mai mare 
biodiversitate – mii de specii de plante şi 
animale acvatice şi terestre; 

 a treia funcţie – climatologică – asigură 
moderarea climatului excesiv continental, a 
schimbărilor climatice extreme; 

 a patra funcţie – economică – mari producţii de 
peşte (până la 14 mil. kg/an, producţia agricolă 
cereale 5000-7000 kg/ha) păşuni, păduri, 
creşterea animalelor; prin resursele sale 
naturale era socotită cea mai bogată zonă din 
România. 



Starea actuală  
structural funcţională  

a zonei inundabile a Dunării  



 

 Începând din anii 1952-1965 şi după 1970 au avut 
loc mari lucrări hidrotehnice de amenajare a zonei 
inundabile. 

 Construirea digului în lungime de 1157 km; 
Dunărea a fost separată de zona sa inundabilă. 

 360.000 ha au fost amenajate strict agricol. 

 70.000-80.000 ha pot fi socotite productive 
agricole în condiţii speciale de întreţinere şi 
exploatare. 

 280.000 ha terenuri foarte slab productive agricol 
(înmlăştinirea secundară, procese negative de 
evoluţie a solurilor, salinizare, deteriorarea 
structurii solului, oxidare). 

     



   Reconstrucţia zonei inundabile şi refacerea 
structurilor şi funcţiilor sale naturale, o 
necesitate obiectivă impusă în condiţiile 
schimbărilor climatice şi încălzirii globale – 
program naţional propus şi susţinut de 
Uniunea Europeană. 

 

Ca urmare a schimbărilor climatice şi a 
ineficienţei lucrărilor de îndiguire 
periodic au loc grave inundaţii cu 
implicaţii economice negative. 
 


