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Ca urmare a exploziei demografice, impactul antropic a afectat dramatic mediul 
înconjurător pe parcursul ultimelor decenii: industrializarea şi agricultura extensivă au 
avut ca efect o poluare accentuată (cu nutrienţi sau diferite substanţe xenobiotice), au 
apărut numeroase modificări hidromorfologice în bazinele hidrografice ale râurilor, au 
avut loc defrişări masive, multe terenuri şi-au schimbat destinaţia, iar în ultimii ani, 
efectele schimbărilor climatice au determinat o modificare a regimului precipitaţiilor la 
nivelul continentului european. Cu un bazin hidrografic ce include 19 ţări şi o populaţie 
de peste 81 milioane de locuitori (ICPDR, 2005), Dunărea este unul dintre fluviile cel 
mai afectate de aceste schimbări, iar Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, este printre cele 
mai vulnerabile ecosisteme. Deşi este o zonă umedă, nivelul precipitaţiilor în această 
regiune este extrem de scăzut - de aceea, ecosistemele acvatice din Delta Dunării sunt 
dependente în mare măsură de debitul şi calitatea apei Dunării. 

Teritoriu unic în Europa datorită biodiversităţii sale ridicate, Delta Dunării a fost 
declarată Rezervaţie a Biosferei în 1990 şi inclusă pe lista Patrimoniului Natural 
Universal, a Convenţiei RAMSAR şi în programul UNESCO "Omul şi Biosfera". O 
inventariere a diversităţii biologice întreprinsă în perioada 1991-1997 a relevat existenţa a 
1615 specii de plante şi 3491 specii de vertebrate şi nevertebrate (Oosterberg et al, 2000). 

Cele două baraje construite pe Dunăre la Porţile de Fier I şi ÎI, precum şi lucrările 
hidrotehnice din bazinul hidrografic au afectat puternic transportul de sediment al 
Dunării, acesta descrescând cu peste 50% faţă de valoarea anterioară. Nivelul ridicat de 
nutrienţi transportat după 1970, corelat cu pierderea a peste 400.000 ha din lunca 
inundabilă a Dunării (drenate pentru practicarea agriculturii) au dus la eutrofizarea 
puternică a deltei după 1980 (Vadineanu et al, 2001) care a avut drept consecinţă 
scăderea drastică a biodiversităţii (Brezeanu et al, 1991). După 1990, ca urmare a 
reducerii cantităţilor de poluanţi transportate de Dunăre, se remarcă o ameliorare a 
biodiversităţii ecosistemelor acvatice din deltă. 

Aproximativ 20% din suprafaţa de 5.800 km2 a deltei se află pe teritoriul 
Ucrainei. Aici, cantitatea ridicată de aluviuni transportată de braţul Chilia şi depozitată la 
gura braţului, a dus la formarea unei delte secundare (Delta Chiliei), care avansează 
permanent către mare. Combinaţia unică de habitate adăposteşte specii rare, endemice şi 
relicte; datorită biodiversităţii sale ridicate, acest teritoriu a fost desemnat Rezervaţie a 
Biosferei începând cu anul 1998. 

Cercetările pe termen lung au arătat că o modificare esenţială survenită la nivelul 
parametrilor climatici a fost creşterea nivelului precipitaţiilor în nordul continentului, în 
timp ce pentru partea centrală şi de sud a Europei nivelul precipitaţiilor a scăzut cu până 
la 20% (IPCC, 2007). Ca urmare a acestui fapt, în ultimele decenii a fost influenţat şi 
debitul Dunării, datele staţiei de monitoring din Reni indicând tendinţa descrescătoare a 



debitului Dunării după 1960 (Michaylov, 2004). Scăderea debitului Dunării afectează în 
mod direct şi ecosistemele acvatice din deltă, astel încât pe parcursul acestui studiu a fost 
pusă în evidenţă o scădere a adâncimii lacurilor investigate. 

Scopul acestui proiect a fost o abordare unitară a cercetărilor hidrobiologice în 
Delta Dunării, atât în partea română cât şi în cea ucrainiană, în vederea elaborării unor 
instrumente utile pentru managementul acestei zone transfrontaliere. În cadrul proiectului 
au fost investigate următoarele ecosisteme: 

- Canalele Lopatna, Suez, Sulimanca (Ro) 
- Lacurile Matiţă, Merhei, Merheiul Mic (Ro) 
- Canalele Bystroe şi Vostochnyi (Ukr) 
- Lacul Anankin, lagunele Potapiv şi Deliukiv 

Cercetările întreprinse în perioada 2006-2007 în cele 11 ecosisteme acvatice au 
evidenţiat existenţa a 895 specii planctonice, macro-nevertebrate şi macrofite, 
ecosistemele din partea română prezentând o biodiversitate mai ridicată (745 specii), în 
timp ce în Delta Chiliei, mult mai tânără, au fost înregistrate 603 specii. 

Conform criteriilor reţelei transnaţionale de monitoring (TNMN), calitatea apei 
poate fi considerată ca fiind în clasa III (moderată) spre IV (slabă) datorită conţinutului 
ridicat de substanţă organică în special în timpul verii, când valorile COD-Cr au depăşit 
50 mgO/l. Conform claselor de calitate ucrainiene, Delta Chiliei este mai poluată (clasa 
III) spre deosebire de partea romană a deltei, încadrată în clasa II-III; cel mai poluat 
ecosystem a fost braţul Bystroe, urmat de laguna Potapiv şi canalul Lopatna. 

În timp ce poluarea şi eutrofizarea par să descrească (urmare a reducerii 
cantităţilor de nutrienţi transportate de Dunăre), ecosistemele deltei se confruntă în 
prezent cu efectele schimbărilor climatice: pe lângă scăderea adâncimii, s-a remarcat şi 
creşterea temperaturii, în special în perioada de vară; în consecinţă, în ecosistemele 
studiate s-au înregistrat "înfloriri" masive de cianobacterii în vara anului 2007. 

Analiza comparativă a celor două canale studiate în Ucraina, Bystroe şi 
Vostochnyi, evidenţiază poluarea mai ridicată a braţului Bystroe cu produse petroliere 
(ex. 0.51 mg/l în 2007, depăşind de 10 ori limitele admisibile) şi cu fenoli (6.4 mg/kg, 
depăşind de 5 ori limitele admisibile conform standardelor americane). Datorită 
interacţiunilor complexe dintre factorii abiotici şi cei biotici, valorile mai reduse ale 
abundenţei şi biomasei faunei bentonice observate pe canalul Bystroe nu pot fi atribuite 
exclusiv dragărilor executate pe acest braţ în vederea ameliorării navigaţiei. Totuşi, 
corelat cu contaminarea mai ridicată a sedimentului, acest fapt ar trebui să reprezinte un 
semnal de alarmă asupra integrităţii ecosistemului şi să se întreprindă cercetări pentru 
elucidarea cauzelor înainte de trecerea la faza a II-a a proiectului de realizare a şenalului 
navigabil de-a lungul braţului Chilia. 

Este importantă conştientizarea faptului că impactul hidromorfologic poate avea 
efecte negative majore pe termen lung: întreruperea conectivităţii longitudinale şi laterale 
poate duce la pierderea zonelor umede adiacente, acestea reprezentând în majoritatea 
cazurilor locuri de reproducere şi adăpost pentru multe specii, atât acvatice cât şi terestre; 
de asemenea, dragarea sedimentelor conţinând substanţe toxice, poate reactiva elementele 
stocate în sediment, acestea putând fi acumulate de-a lungul lanţului trofic, punând în 
pericol atât comunităţile acvatice cât şi sănătatea umană. 
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