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Etapa I: Obiective generale si activități specifice etapei 

 

 

Prima etapă a presupus în primul rând pregătirea unui bagaj conceptual și 

metodologic comun absolut necesar într-o echipă interdisciplinară în care 

activează trei antropologi, doi geografi, un istoric și un biolog. În vederea 

obținerii unui limbaj comun și a unor metodologii de colectare și analizare a 

datelor care să ne permită o înțelegere comună, am parcurs împreună și am 

discutat cărți și articole de istoria și antropologia mediului, de ecologie politică, 

de geomorfologie și hidrologie. O a doua activitate majoră a membrilor echipei 

a fost să realizeze pagina web a proiectului în care am inclus și un blog. O a 

treia activitate majoră a fost să identificăm localitățile în care vom face 

cercetare de teren. Această etapă a presupus atât identificarea pe teren a 

relațiilor dintre comunitățile riverane și insulele cele mai apropiate, dar și 

stabilirea unor studii de caz în care insulele dunărene au jucat un rol hotărâtor 

în relația cu comunitățile sau statele riverane. Pentru a stabili aceste relații 

privilegiate am angajat trei tipuri de documentare diferită: cercetarea de 

arhivă, cercetarea etnografică de teren și cercetarea dinamicii geomorfologice 

pe baza harților istorice și a imaginilor satelitare. Asistentul de cercetare a 

transcris datele etnografice în vederea începerii analizei. Toate aceste 

activități se integreaza în obiectivului general al proiectului care îşi propune să 

înțeleagă modul în care dinamica naturală a insulelor dunărene se împletește 

cu și influențează soarta comunităților și a statelor riverane din Romania, 

Bulgaria și Ucraina pe o perioadă de aproape două sute de ani (1830 - 2020). 

Obiectivul proiectului este să analizeze și maniera în care animalele care 

locuiesc pe insulele dunărene participă la coproducția de evenimente politice, 

economice și epizotice. 

 

Întalnirea partenerilor și demararea proiectului a avut loc în data de 4 aprilie 

2021, la ora 13. Întâlnirea a avut loc online, așa cum online au avut loc multe 

dintre întâlnirile noastre de până în luna mai când incidența cazurilor de 

COVID 19 a scăzut simțitor. 

În cadrul acestei prime întâlniri au fost discutate urmatoarele aspecte legate 

de tema de cercetare: 
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− Trecerea în revistă a obiectivelor proiectului; 

− Inventarierea datelor disponibile sau necesare; 

− Îmbunătăţirea accesibilităţii partenerilor la informatii, modalități de 

centralizare şi procesarea a acestora; 

− Rezultate aşteptate pe etape şi faze de lucru; 

− Abordarea ştiinţifică a proiectului; 

− Concluzii preliminare. 

 

Activitatea 1: Realizarea paginii web a proiectului, a paginilor de 

Facebook, Instagram și Twitter ale proiectului 

Atât pagina web cât și paginile de Facebook, Instagram și Twitter ale 

proiectului sunt realizate și administrate de Alexandra Ion. Pagina web a 

proiectului (https://danislandsproject.wordpress.com/) conține și un blog pe 

care aproape toți membrii echipei au scris pe diferite subiecte, în urma 

cercetărilor de arhivă, de teren și a imaginilor satelitare. Toate intrările de pe 

blog beneficiază de imagini care fac mai ușor de înțeles conținutul acestor 

postări. În etapa imediat următoare am găsit de cuviință să invităm să scrie pe 

blogul proiectului și pe unii dintre interlocutorii pe care i-am intervievat pe 

teren. Astfel, câțiva dintre ei vor livra mici amintiri despre insulele dunărene și 

modul în care erau folosite acum câțiva zeci de ani. În acest fel, ilustrăm 

poziția unor antropologi, așa cum este și Tim Ingold (2014) care cerea 

antropologilor să lucreze cu interlocutorii de teren, nu doar sa-i studieze. În 

această privință, cercetarea din acest proiect este în primul rând collaborative 

anthropology (Holmes and Marcus 2008; Gatt 2018). Pagina de Facebook a 

proiectului (https://www.facebook.com/danislandsproject) are o audiență de 

272 followers, 7272 reach, pagina web are, până în prezent, 1175 de 

vizitatori, pagina de Instagram are 63 followers, iar pagina de Twitter are 98 

followers. Următorul grafic arată impactul internațional al proiectului: 

 

 

 

 

 

 

https://danislandsproject.wordpress.com/
https://www.facebook.com/danislandsproject
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Graficul 1. Impactul internațional al proiectului 

 

Activitatea 2: Identificarea localităților în care vom realiza cercetarea de 

teren etnografică și geo-morfologică 

Ștefan Dorondel și Alexandra Ion de la IAFR, Stelu Șerban, de la Institutul de 

Studii Sud-est Europene al Academiei Române (ISSEE) au realizat primele 

cercetări etnografice în zone de pe Valea Dunării, pe ambele maluri, atât cel 

bulgăresc, cât și cel românesc, în vederea selectării comunelor care vor 

beneficia de cercetarea de lungă durată. Gabriela Ioana-Toroimac ne-a însoțit 

în aceste cercetări în calitate de geograf. Pe baza rapoartelor noastre 

comune, dar și pe baza analizelor făcute de Marina Vîrghileanu – pe baza 

cercetării imaginilor satelitare, am selectat comunele care au insule în 

apropiere cu care au o relație socio-economică strânsă. Cercetări similare vor 

fi purtate anul viitor în Ucraina. Motivul este că incidența infectiilor de COVID-

19 a fost în Ucraina la cote înalte în acest an, astfel că am preferat să 

amânăm cercetările de teren pentru anul viitor. Identificarea localităților a fost 

făcută tinându-se cont de principalul obiectiv al proiectului și de cele trei sub-

obiective care ne vor ajuta să înțelegem nu doar rolul socio-economic și 

epizootic al insulelor, dar și situarea metodologică multispecies sau more-

than-human în cercetarea insulelor dunărene.  
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Activitatea 3: Documentare pe baza analizei media a problematicii 

insulelor dunărene și a invaziei porcilor mistreți 

Cercetarea în mass-media, atât cea care se află în arhive, cât și cea actuală 

arată o cazuistică extrem de ofertantă și care se referă la sub-obiectivele 1, 

2 și 3. Cercetarea ziarelor vechi (de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la 

al doilea război mondial) arată faptul că insulele dunărene erau disputate 

pentru arendă, între bulgari și români, atât pentru exploatarea pădurilor, cât și 

pentru pășunat. Aceste dispute au rădăcini geopolitice și diplomatice (despre 

care vom detalia la activitatea 7) istorice în modul defectuos în care a fost 

trasată granița fluvială în 1830. Acest eveniment mai puțin analizat în 

istoriografia românească (dar și în cea bulgărească) este principala sursă, 

timp de decenii, a incidentelor înregistrate pe insulele dunărene. În ceea ce 

privește problematica invaziei porcilor mistreți din perioada postsocialistă 

(până la pesta porcină din 2018, care a decimat populația de porci mistreți 

care rezida pe insulele dunărene) – sub-obiectivul 3 în cercetarea noastră – 

este mai puțin reflectată în mass-media decât ne-am fi așteptat. Rapoartele 

sunt mai ales de partea bulgară, care se plânge de faptul că populațiile de 

mistreți de pe insulele dunărene trec înot fluviul și devastează grădinile și 

câmpurile agricole. Aceste articole de presă sunt susținute în interviurile pe 

care Ștefan Dorondel și Stelu Șerban le-au avut în Bulgaria cu birocrați și 

experți de la Obshtina Tutrakan și de la Gorsko (echivalentul bulgăresc al 

Romsilva). Unele ziare, mai ales cele locale, publică însă și fake-news-uri în 

care o imagine cu un porc mistreț aflat pe un buștean ce plutea pe apele unui 

lac din Scandinavia este dată drept dovadă că porcii mistreți de pe insulele 

dunărene trec pe partea bulgărească pentru a se hrăni.  

 

Activitatea 4: Stabilirea și parcurgerea unei bibliografii comune tuturor 

membrilor proiectului 

Cum proiectul presupune metodologii diferite, specifice tuturor disciplinelor 

reprezentate în proiect (antropologie socială, geografie și istorie), a fost 

stabilit un grup de autori care trebuie citiți și discutați și un corpus de literatură 

care însumează toate aceste perspective teoretice și metodologice sub forma 

ecologiei politice. Au urmat întâlniri repetate online la fiecare două saptamani, 

in care au fost discutate temele bibliografice si rapoartele de teren. În cadrul 
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acestor întâlniri au fost abordate subiecte de ecologie politică, de antropologia 

mediului, de managementul resurselor naturale și de istoria mediului), de 

metodologie (multisited ethnography, multispecies ethnography, sociologia 

translației, cercetarea și analiza multiscalară), de teorii antropologice ale 

statului și de antropologia birocrației. Am discutat de asemenea și 

perspectivele de geo-morfologie și hidrologie și metode de comparare a 

hărților vechi, istorice, cu imaginile satelitare pentru a determina dinamica 

insulelor în ultimele sute de ani. Autorii care analizează insulele sunt mai 

puțini și ei se referă, în general, la insulele maritime (vezi, spre exemplu, 

multe dintre articolele din Island Studies Journal – revistă indexată în Social 

Sciences Citation Index). Aceste insule nu au nici pe departe dinamica 

insulelor fluviale de care ne ocupăm noi (vezi, spre exemplu, Joseph 2021).  

 Ecologia politică este o disciplină relativ nouă și în mediile academice 

vest-europene și nord-americane care a fost puțin aplicată în estul Europei – 

abia recent au început cercetări care pot fi subsumate ecologiei politice 

(Dorondel 2016; Staddon 2009; Stahl 2010; Sikor et al. 2017; Dorondel, 

Serban, Tudor 2021). Cercetările de ecologie politică, dar și de antropologia 

mediului, așa cum sunt concepute în acest proiect, constituie o noutate în 

mediul academic românesc. Asfel, în cadrul acestor întâlniri au fost discutați 

autori ca Paulson & Gezon (2005), Vayda & Walters (1999), Escobar (1999), 

Crumley et al. (2001), Asdal (2003), Walker (2006) sau Neumann (2009). 

Acești autori (și alții care nu au fost citați, dar care au fost discutați pe 

parcursul acestor întâlniri) analizează relația om – mediu, precum și principalii 

factori politici, sociali și economici care influențează această relație. Ecologia 

politică ne ajută să înțelegem pluralitatea intereselor și a discursurilor față de 

mediu – în cazul nostru față de ideea de utilizarea a insulelor, atât de 

populație, cât și de statele riverane.  

 O importanță aparte o are teoria numită multispecies approach. Cum 

acest proiect este primul – după știința noastră – care propune o astfel de 

abordare în România și în întreg sud - estul Europei, a fost necesară o trecere 

în revistă a principalelor lucrări care abordează acest subiect. Au fost 

discutate articole și cărți precum Callon (1986), Latour (1993), Hamilton and 

Taylor (2017), Kirksey and Helmreich (2010) și alții. Această perspectivă 

teporetică și metodologică consideră că separația între Natură și Cultură este 
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una care are origini în filozofia occidentală. Perspectiva multispecies arată că 

antropologia ar trebui să se uite nu doar la maniera în care societățile umane 

schimbă natura, ci și cum realitățile sociale sunt modelate de interacțiunea cu 

procesele naturale (Witmore 2007; Sørensen 2013). Această perspectivă, pe 

care și noi o angajăm în proiect, critică pe urmele multor autori (vezi, de 

exemplu, Kopnina, 2017) articolul foarte aclamat, de altfel, al lui Kottack 

(1999: 33) din American Anthropologist care declara: “anthropology’s 

contribution is to place people ahead of plants, animals and soils”. Des-

centrarea perspectivei antropocentrice este una dintre mizele acestui proiect.  

 

Activitatea 5:  Cercetarea geografică și geomorfologică a insulelor 

dunărene pe baza hărților istorice și a imaginilor satelitare și a 

ortofotoplanurilor 

Analiza geografică a început cu etapa de documentare. Pentru a înțelege 

funcționarea Dunării de Jos ca hidrosistem fluvial am consultat lucrări care 

tipologizează albiile de râu (e.g. Castro & Thorne 2019; Wohl 2019), insulele 

fluviale (e.g. Wyrick & Klingeman 2011; Gurnell & Bertoldi 2020) sau prezintă 

alte studii de caz de evoluție a insulelor fluviale (e.g. Grivel & Gautier 2012; 

Gautier et al. 2021). Astfel, am înțeles că  Dunărea de Jos are o albie cu mai 

multe brațe separate de insule acoperite cu vegetație în cea mai mare parte și 

energie scăzută; malurile evoluează prin surpare, iar aluviunile rezultate 

contribuie, probabil, la formarea și evoluția insulelor. Alte studii despre 

insulele Dunării de Jos au ajutat la înțelegerea problematicii regionale: 

evoluția insulelor Dunării pe diverse sectoare (e.g. Constantinescu et al. 2015; 

Iordache et al. 2019, 2018, 2019; Marin 2019; Hachemi et al. 2021), 

compoziția pădurii de pe insule (e.g. Kiss et al. 2019; Hinkov et al. 2020) și 

cunoașterea tendințelor debitelor Dunării pe perioada monitorizării acestora 

(Pekárová et al. 2016, 2019) cu posibile implicații asupra evoluției insulelor. 

Am început prin a colecta documente cartografice și imagini satelitare 

cu acces liber. Scopul colectării acestor documente a fost să acoperim prin 

reprezentări grafice întreaga perioadă de timp a proiectului. În Tabelul 1 se 

regăsesc documentele strânse și utilizate în această etapă a proiectului. Cea 

de-a doua ridicare topografică a Imperiului Habsburgic (Harta Fligely) arată 

situația de la 1856. Planurile Directoare de Tragere se bazează pe ridicări 
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topografice din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Alte hărți topografice 

sovietice reflectă starea hidrosistemului dunărean în anii 1970 - 1980. 

Imaginile satelitare sunt mult mai ofertante pentru perioada recentă, deoarece 

misiunea Landsat are imagini disponibile în zonă, începând cu 1984 – 

rezoluție spațială de 30 m și rezoluție temporală de 15 zile, iar misiunea 

Sentinel-2 L2A are imagini disponibile începând cu 2017 – rezoluție spațială 

de 10 m și rezoluție temporală de 2 zile. 

Aceste documente georeferențiate în proiecția Stereo 70 au fost 

analizate în Sisteme Informatice Geografice (SIG), respectiv în programul 

QGIS prin metode specifice. Conturul insulelor Dunării și malurile acesteia au 

fost vectorizate pe hărți. În cazul imaginilor satelit, extragerea limitelor emerse 

ale insulelor și malurile Dunării, în format vectorial (poligon), s-a făcut prin 

folosirea unui indice automat de separare a sedimentelor emerse de cele 

submerse (indicele SAVI –  Soil Adjusted Vegetation Index). Bazele de date 

nou create au fost suprapuse pentru a identifica evoluția insulelor (ex: 

dinamica în timp a suprafețelor acestora).  

 

Document Scara/rezoluția Data Sursa (în regim open access) 

Cea de-a doua ridicare 

topopografică a Imperiului 

Habsurgic 

1 : 28800 1856 https://maps.arcanum.com/  

Planuri Directoare de Tragere 1 : 20000 ~1900 http://geo-spatial.org/harti/ 

Harta topografică sovietică 1: 100000 ~1976 http://geo-spatial.org/harti/ 

Harta topografică sovietică 1: 50000 ~1987 http://geo-spatial.org/harti/ 

Imagini multispectrale 

Landsat 

30 m 1984-

2021 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Imagini multispectrale 

Sentinel-2 

10, 20, 60 m 2017-

2021 

https://scihub.copernicus.eu/ 

Tabelul 1. Documente cartografice și imagini satelitare utilizate în proiect 

 

Recent, au fost achiziționate imagini satelitare WorldView și GeoEye la 

rezoluție spațială de detaliu (sub 0,80 m) pentru studii de caz din proiect. 

Acestea vor fi analizate în activitățile din anul al doilea al proiectului (2022). 

Alte baze de date hidrologice consultate pentru a cunoaște nivelul Dunării la 

momentul realizării imaginilor satelit au fost GRDC (2021) și Theia (2021). 

https://maps.arcanum.com/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/
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❖ Analizarea relațiilor dintre dinamica insulelor și granița din lungul 

Dunării: studiu de caz pe tronsonul Tutrakan-Silistra : o perspectivă 

geografică a obiectivului 1 

Până în prezent, am identificat două studii de caz pe problematica poziției 

insulelor față de graniță conform trasării acesteia de către Agenția de 

Informații Geospațiale a Apărării General de divizie ”Constantin Barozzi”, cu 

precizie de aproximativ 10 m (GeoMil, 2021). Insula Vrăjitoarea, situată la 

vest de Tutrakan, este traversată de granița România - Bulgaria (Fig. 1a – 

sus). Aceasta a rezultat prin unirea a trei insule vizibile pe harta de la 1976 

între care s-au depus bancuri de aluviuni (Fig. 1b), ulterior colonizate de 

vegetație și stabilizate. Insulele Ciocănești (România) și Devnya (Bulgaria) 

sunt unite la ape mici printr-un banc de aluviuni. Granița se suprapune acestui 

banc de aluviuni (Fig. 1a – jos). 

 

Fig. 1a. Studiul de caz al tronsonului Tutrakan-Silistra: a) poziția frontierei față de Insula 

Vrăjitoarea (sus) și insulele Ciocănești-Devnya (jos); b) dinamica în timp (1856-2017) a 

insulelor Dunării în amonte de Tutrakan 

Fig. 1b. Dinamica intensă a insulelor Dunării din lungul acestui tronson (e.g., ostroavele 

Turtucaia și Frumos s-au unit cu malul românesc între 1856 și 1900, iar ostrovul Kalimok s-a 

unit cu malul bulgăresc, după 1987).  
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❖ Analizarea relațiilor economice dintre dinamica insulelor și 

comunitățile ripariene: studii de caz ce contribuie la realizarea 

obiectivului 2 

În dreptul Insulei Koșava și al localității Slanotrân (amonte de Vidin, 

Bulgaria), pe malul drept al Dunării, se formase o plajă utilizată de localnici în 

scop recreativ. Această plajă se poate observa pe imagini satelit din 1984 

(Fig. 2a), în timpul fazei de ape mici a regimului hidrologic al Dunării (debit de 

aproximativ 3000 m3/s la Zimnicea). Ulterior plaja se erodează spre Dunăre, 

cu o dinamică importantă între anii 1984 și 1993 (Fig. 2b). În ultimii ani a fost 

colonizată de vegetație (parțial în 2015 și total în 2021 – Fig. 2a și 2b). 

Depunerile de aluviuni din amonte de plajă (Fig. 2b) sugerează tendința de 

colmatare a canalului dintre insulă și mal. Colmatarea canalului și acoperirea 

cu vegetație se observă și în fotografia din Fig. 2c. Cauza acestei evoluții ar 

putea fi degradarea albiei Dunării cu 2-3 m în medie ca urmare a dragării 

fluviului (conform datelor și interpretărilor Water Research Institute, 2019).  

În amonte de Insula Vană, în apropierea malului românesc, s-a depus și s-a 

stabilizat un banc de aluviuni ce împiedică funcționarea portului recent 

construit la Rast (aval Calafat, România). Acest banc se vede ca fiind emers 

la debite sub 3500 m3/s al Dunării la Zimnicea începând cu anul 2006 (Fig. 

3a). Inițial se situa la aproximativ 1 km în amonte de insulă, apoi a migrat în 

aval până în 2010; ulterior s-a extins în suprafață și aproape s-a lipit de 

insulă; în ultimii ani, este emers pe o suprafață mică și la ape mari. Din 2016, 

acest banc începe să fie colonizat de vegetație în partea centrală, deci se 

stabilizează. Fotografia din Fig. 2b este demonstrativă pentru stabilizarea cu 

vegetație a bancului în formare. Factorii declanșatori ai formării bancurilor au 

fost probabil viiturile din 2005 – 2006, în timpul cărora Dunărea și afluenții au 

transportat cantități importante de aluviuni ce s-au depus în locuri favorabile 

acumulării. Un factor favorizant a fost relieful submers; spre exemplu, bancul 

de aluviuni apare pe imagini și în anii 1970 - 1980 (Fig. 3c), ceea ce confirmă 

că zona din amonte de Insula Vană e predispusă la depunerea de aluviuni. 
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Fig. 2. Studiu de caz al Insulei Koșava: a) vizualizarea plajei de la Slanotrân pe Dunăre, pe 

imagini satelitare; b) dinamica spațială a plajei de la Slanotrân; c) colmatarea canalului dintre 

insulă (stânga) și mal (dreapta) 

 

 

Fig. 3. Studiu de caz al Insulei Vană: a) dinamica recentă a bancului aluvial din amonte de 

Insula Vană; b) vegetația ce colonizează bancul aluvial din amonte de Insula Vană; c) 

dinamica istorică (1856-2017) a Insulei Vană 
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În zona portului Corabia s-au format și stabilizat bancuri de aluviuni care 

împierdică funcționarea acestuia. În septembrie 1998 apare primul astfel banc 

de aluviuni ce se extinde cu aproximativ 75% din suprafața sa, până în 

septembrie 2000 (Fig. 4a). În toamna anului 2004 apar primele forme de 

vegetație pe ostrovul recent format, semn că începe să se stabilizeze (Fig. 

4b). În anii 2009 - 2010 ostrovul se extinde, la fel și vegetația de pe acesta. În 

anul 2015 un alt banc de aluviuni apare în dreptul portului turistic Corabia, de 

dimensiuni considerabile (Fig. 4c). De asemenea, apar depuneri de aluviuni 

între Insula Băloiu și țărmul românesc ce îngreunează intrarea vaselor în 

port, situație diferită față de anii precedenți când depunerile erau 

predominante între Insula Băloiu și țărmul bulgăresc. Acesta poate fi efectul 

extinderii și stabilizării ostrovului apărut în anii 1998 - 2000, cu rol de barieră 

împotriva pătrunderii curentului de apă în canalul dintre Băloiu și țărmul 

românesc, diminuând astfel energia de transport și favorizând depunerea 

aluviunilor. În perioada 2019 - 2020, bara de aluviuni din fața portului turistic 

este în continuare vizibilă, atât la suprafața apei, cât și submers (Fig. 4d).  

 

a.
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b.

 

c.
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d.

 

Fig. 4. Studiu de caz Corabia: a) formarea și extinderea bancului aluvial în dreptul localității 

Corabia (2000), din amonte de Insula Băloiu; b) dinamica bancului de aluviuni din dreptul 

portului Corabia in perioada 2001-2006; c) dinamica bancului de aluviuni din dreptul portului 

Corabia in perioada 2011-2015; d) dinamica recentă a bancului de aluviuni din dreptul portului 

Corabia; 

 

Conform imaginilor și observațiilor prezentate, se poate concluziona faptul că 

sectorul dunărean de la Corabia este un sector predispus colmatării și 

depunerii aluviunilor, cu o dinamică accentuată. Mărturie stau numeroasele 

ostroave și bancuri de aluviuni care s-au format în perioada 1985 - 2021 în 

acest sector, fie în apropierea malului bulgăresc, fie în apropierea celui 

românesc. Dacă analizăm suprafața totală a insulelor formate în acest sector, 

se poate observa că în timp se păstrează aceeași tendință a valorilor, cu mici 

diferențe cauzate de nivelul apei în diferiți ani (Graficul 2).  
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Graficul 2. Studiu de caz Corabia: suprafața totală a insulelor dunărene formate în dreptul 

localității Corabia între 1985 și 2020 

 

De asemenea, se poate observa faptul că perioada 2005 - 2006 este de 

referință pentru schimbarea zonei în care se depun aluviunile (în apropierea 

malului bulgăresc înainte de aceasta și în apropierea malului românesc după 

aceasta), precum și a curentului principal al Dunării. Această schimbare ar 

putea avea atât cauze naturale (schimbarea curentului principal în urma 

viiturilor din anii 2005-2006 care au determinat modificări ale patului albiei – 

cel mai probabil), cât și cauze antropice (dragare în acest sens – puțin 

posibil). Valorile suprafețelor insulelor formate in apropierea malului romanesc 

sunt in continua creștere din 1998 și pana in prezent (Graficul 3).  

 

Graficul 3. Studiu de caz Corabia: suprafața totală a insulelor nou formate în apropierea 

țărmului românesc, în dreptul localității Corabia între 1985 și 2020 
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Problema colmatărilor frecvente din zona portului Corabia sunt favorizate de 

ostrovul apărut în anii 1998 - 2000 în amonte de port și extinderea 

considerabilă a acestuia după inundațiile din 2005 - 2006, care favorizează 

depunerea aluviunilor în apropierea malului românesc, generând 

disfuncționalități în exploatarea porturilor și în circulația navelor. In acest sens, 

sectorul din apropierea malului românesc a devenit predispus la colmatare 

(se întrunesc condițiile geomorfologice pentru acest proces). 

 

Activitatea 6: Cercetare etnografică în localitățile selectate din România 

și Bulgaria privind impactul insulelor asupra populației riverane 

În urma analizelor istorice, etnografice și de dinamica insulelor dunărene am 

ales localitățile din România și Bulgaria în care vom face cercetări de teren de 

lungă durată. Localitățile din Ucraina vor fi selectate anul viitor. Astfel, am ales 

două zone în care vom face cercetare etnografică: zona orașului Tutrakan 

(care include și câteva sate din apropiere cum sunt Brashlen și Nova Cerna) 

și zona Vidinului, cu satele Slanotrân, Koshava și Antimovo. În România am 

ales Gostinu (jud. Giurgiu), Rast (Jud. Dolj) și Corabia (jud. Olt). Tutrakan 

este important pentru cercetarea noastră deoarece alipirea insulei Bezimen 

(insula bulgărească) de insula Georgescu (sau Vrajitoarea cum este 

cunoscută official, insulă românească) ne propune un caz interesant de 

bulversare a graniței dintre România și Bulgaria. În tratatul de stabilire a 

acestei granițe semnat în 1908 se stipulează, între altele, stabilirea graniței la 

mijlocul șenalului navigabil/talvegul ca și întrunirea o dată la 10 ani a unor 

comisii mixte care să atribuie insulele nou apărute celor doua state riverane 

sau să reglementeze situații disputabile, precum traiectoria talvegului sau 

unificarea unor insule aparținând ambelor state (cazul insulelor Georgescu și 

Bezimen, care s-au unit în urmă cu mai mult de 30 de ani, caz documentat în 

interviurile de teren realizate anul acesta în Tutrakan), în realitate, întrunirea 

acestor comisii s-a făcut mult mai rar și fără să se ajungă la un acord. Mai 

mult, din cercetările de până acum, se pare că după 1990 nu a mai avut loc 

nicio întrunire de acest gen. Această situație a dus la o stare de confuzie în 

primul rând la nivelul populației locale riverane Dunării, fie în rândul unor 

categorii specifice, precum pescarii (interviuri în Tutrakan, județul Silistra, și 

Kutova, județul Vidin), fie pentru grupurile eterogene care folosesc insulele în 
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scopuri turistice (interviuri în Antimovo, județul Vidin, și Tutrakan). În realitate, 

în prezent talvegul nu mai este granița fluvială dintre cele două state. Din 

interviurile realizate la AFDJ Galați și IAPPD Ruse, agenții guvernamentale 

responsabile de amenajarea șenalului navigabil, rezultă că lucrările de dragaj 

se fac exclusiv pe baza stabilirii unor puncte critice pentru navigație, fără să 

se ia în considerație menținerea graniței fluviale. S-a ajuns astfel ca insulele 

Georgescu și Bezimen de lângă Tutrakan printre care trecea acum 50 de ani 

talvegul și care se aflau la o distanță de 150 de metri să fie azi unificate, 

talvegul prezent fiind mutat spre malul bulgăresc. De asemenea, accesul pe 

insulele nou apărute ca și apartenența la fiecare dintre cele două state este 

stabilit ad-hoc de cele două administrații ale poliției de frontieră (interviu 

IAPPD Ruse). Cercetarea etnografică contribuie aici la realizarea sub-

obiectivului 1.  

 Cercetarea etnografică arată că administrarea întregului curs al Dunării 

la granița bulgaro – română se face de către o multitudine de agenții 

guvernamentale. La nivelul cel mai înalt există cooperarea directă din AFDJ 

Galați și IAPPD Ruse care amenajează șenalul navigabil. Deși nu există 

insule pe șenal, lucrările executate de cele două agenții influențează dinamica 

insulelor (interviuri la cele două agenții). De asemenea, fiecare dintre ele 

trebuie să coopereze cu agențiile care administrează restul luciului apelor 

Dunării. De pildă, pentru relocarea materialul dragat din șenalul navigabil 

AFDJ Galați trebuie să ceară permisiunea Apelor Române care administrează 

luciul apelor Dunării din afara șenalului navigabil, inclusiv apele dintre și de pe 

insule (intreviu AFDJ Galați). În fapt, această parte a apelor Dunării, cea din 

afara șenalului navigabil, este administrată pe lângă agenții privind strict 

apele, Apele Române, respectiv Baseinovi Directsia, de agenții precum regiile 

pădurilor de stat, cele privind pescuitul și vânătoarea și cele de protecția 

mediului înconjurător. Legislațiile și măsurile fiecărora dintre acestea se aplică 

fără o cooperare interguvernamentală sau cu una foarte slabă (în comparație 

cu cele două agenții care administrează șenalul navigabil). Mai mult, pe însăși 

fiecare parte a Dunării activitatea de management a acestor agenții se 

întrepătrunde fără o strictă coordonare (interviu Parcul Național Russenski 

Lom, Ruse). În cazul special al insulelor, deși administrarea acestora nu este 

atribuită direct unei agenții, pe teritoriul lor și în imediata vecinătate activează 
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agenții precum cele forestiere (prin tăieri și reîmpăduriri, interviuri Vidin și 

Corabia), de exploatare a nisipului și pietrisului (interviu IAPPD Ruse, 

Baseinova Directsia Pleven), de mediu (interviu Ocolul Silvic Tutrakan), de 

reglementare a pescuitului și vânătorii (interviuri cu pescari și vânători în 

Tutrakan și Vidin, Bulgaria, Dorobanțu, România). Lipsa de coordonare a 

adminstrării părții de ape ale Dunării din afara șenalului navigabil a dus la 

apariția unor situații care afectează grav activitățile economice și cotidiene 

precum blocarea totală a portului Rast (interviuri la primărie) și Corabia 

(interviuri autorități locale), ori dispariția de plaje. În această din urmă 

categorie am reușit documentarea aproape în întregime a cazului Slanotran – 

Koshava, Bulgaria, prin interviuri și lucrul în arhivele din Vidin. La un nivel 

satisfăcător de documentare am ajuns și pentru lucrările de amenajări 

forestiere și funciare din aria Silistra – Tutrakan, Bulgaria, care au avut un 

efect indirect asupra dinamicii insulelor (lucrul în arhivele statului din Silistra). 

Aceasta este perspectiva etnografică asupra obiectivului 2.  

 Ipoteza ca anumite specii de animale, mistreții și cerbii, în special, trec 

de o parte și de alta a Dunării folosind insulele ca puncte de tranziție a fost 

confirmată în cele mai multe interviuri. Totuși, datele colectate sunt foarte mult 

aplatizate ca urmare a valului de gripa porcina din 2018. Toti subiecții 

intervievați afirmă că după această dată, trecerea Dunării de pe ambele 

maluri de către porcii mistreți este aproape inexistentă. Am înregistrat totuși 

pentru perioada de dinainte de 2018 aprecieri legate de acest fenomen, care 

însă pare să fi afectat doar complexele industriale de creștere a porcilor de 

consum, complexe destul de dezvoltate pe malul bulgăresc al Dunării între 

Ruse și Tutrakan (interviu Agenția Județeană a Ministerului Mediului din 

Ruse, Bulgaria). Nu a existat un contact direct între porcii mistreți și cei 

domestici pe malul bulgăresc, însă mai mulți subiecți de pe ambele maluri ale 

Dunării susțin că acest contact există în anumite locuri de pe malul românesc, 

uneori chiar pe insulele care aparțin României (interviuri Tutrakan, Bulgaria, și 

Islaz, Corabia, România). Este de reținut și reacția disproporționată a 

autorităților bulgare în situația gripei porcine din 2018 care a dispus în 

anumite locuri lichidarea întregii populații de suine (interviu Belene, Bulgaria). 

Comparativ, interviurile făcute până la acest moment arată o netă diferență de 

percepție a mișcării porcilor mistreți pe cele doua maluri ale Dunării. În timp 
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ce pe malul românesc pagubele provocate de aceștia sunt continue și 

afectează activitățile agricole, pe malul bulgăresc mișcarea porcilor mistreți 

este integrată în cadrul mai larg al migrației de scurtă durată, intervalul 

toamnă - primăvară, când o parte a terenurilor nu sunt cultivate, a tuturor 

speciilor locale între Dunăre și Stara Planina, munții care traversează de la 

est la vest Bulgaria. Cercetarea etnografică reliefează o privire aparte asupra 

obiectivului 3.  

 

Activitatea 7: Cercetarea de arhivă 

Cercetarea noastră în arhive a urmărit documentarea a două chestiuni 

fundamentale: a) Necesitatea revizuirii modului defectuos în care a fost 

trasată granița fluvială în 1830, principala sursă, timp de decenii, a 

incidentelor înregistrate pe insulele dunărene. Aceasta presupunea 

efectuarea unor măsurători comune privind trasarea talvegului, pe baza 

cărora, în urma unor negocieri diplomatice, să fie încheiată o Convenție 

româno-bulgară privind delimitarea graniței dunărene; b) Aplicabilitatea 

Convenției din 1908, care a stabilit drept principiu trasarea frontierei pe 

mijlocul canalului navigabil principal și, respectiv, talvegul mobil al Dunării. 

Prevederile acestei Convenții implică o serie de viitoare provocări pentru 

autoritățile celor două state riverane. Principiul mobilității frontierei impunea ca 

granița fluvială să rămână în mod permanent pe șenalul navigabil, cu toate 

schimbările naturale care puteau surveni în albia Dunării. Mai enumerăm 

problema apartenenței insulelor în funcție de poziția lor față de frontiera de 

stat, cât și chestiunea unei proceduri periodice de constatare a schimbărilor 

survenite în albia fluviului, respectiv de trasare a liniei frontierei în 

conformitate cu schimbările care au intervenit. Deși Convenția Fluvială 

româno-bulgară din 1908 prevedea întrunirea unei Comisii mixte, la fiecare 10 

ani, pentru a revizui granița de pe Dunăre, în concordanță cu modificarea 

talvegului, în practică o astfel de comisie nu a funcționat niciodată. Ceea ce a 

lipsit a fost (și este) voința politică a celor două guverne de a pune capăt 

incidentelor legate de exploatarea resurselor de pe aceste insule. Reținerea 

lor este justificată de dificultățile ce s-ar ivi prin trecerea unor insule de la un 

stat la altul, precum și de eventualele despăgubiri impuse de această 

potențială schimbare de teritoriu.  
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Documentarea acestor chestiuni enunțate a impus cercetări în Arhivele 

Naționale, mai precis, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Străine, 

Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, Biblioteca Academiei Române – 

Secția Manuscrise și Corespondență, Colecțiile speciale ale Bibliotecii 

Naționale a României. Pe lângă dificulțățile provocate de pandemie (program 

restrâns al arhivelor și bibliotecilor), în timpul cercetării ne-am lovit și de 

impedimente majore: imposibilitatea de a studia atât fondul Convenții de la 

Arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Străine (momentan 

indisponibil), cât și fondul personal Grigore Antipa, păstrat la Muzeul Naţional 

de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Cercetările întreprinse în perioada   

aprilie - noiembrie 2021 vor fi continuate în lunile următoare, prin accesarea 

unor fonduri din arhivele județene, precum și din arhivele diplomatice de la 

Sofia. Documentare noastră nu s-a rezumat doar la cercetarea unor fonduri 

arhivistice, ci și la revista presei române și bulgare în chestiunea incidentelor 

legate de insulele dunărene. 

La scurt timp după trasarea graniței pe Dunăre, insulele care au revenit 

Principatelor Dunărene au intrat în domeniul statului, reprezentând o 

constantă sursă de venituri. Încă din ianuarie 1832, circa 20 de insule de pe 

Dunăre încep să fie arendate, pentru o perioadă de trei ani. Clauzele 

contractului de arendare reglementează strict nu doar raporturile economice 

dintre cumpărător și locuitorii de pe insulele mari ale Dunării, ci și condițiile 

exploatării economice a ostroavelor. La scurt timp după Războiul de 

Independență, guvernul de la București va redacta chiar un regulament 

special, Condițiuni generale pentru arendarea Șanalului Dunărei de pe partea 

stângă împreună cu ostroavele aflate pe dânsul. În timpul cercetării noastre 

am studiat dosarele păstrate în fondul Ministerului Agriculturii și Domeniilor – 

Arendări (păstrat la Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale), descoperind 

o cazuistică extrem de ofertantă: conflicte între populația riverană și arendași, 

legate de dreptul de a pescui sau de a exploata resursele naturale oferite de 

insulele dunărene; procese între stat și arendași, legate de nerespectarea 

clauzelor contractului de arendare. Informațiile obținute stau la baza unui 

articol în lucru, care va fi trimis spre publicare unui jurnal indexat Web of 

Science.   
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Cercetarea de arhivă aduce o perspectivă inedită si luminează studiul 

de caz privind relația om - mediu pe insula Ada Kaleh, dar și asupra dispariției 

insulei (studiul de caz numărul 3 din subiectivul 2 din Cererea de finanțare).  

Până în 1970, insula Ada Kaleh putea fi vizitată la latitudinea 44°42′58″N și 

longitudinea 22°27′20″ E, 4km SE de orașul Orșova, în mijlocul Dunării. Insula 

a fost locuită încă din Antichitate, trecând pe aici succesiv Cavalerii teutoni, 

habsburgi, otomani, români, trupe militare, civili, sau contrabandiști (Țuțui 

2010). Într-un ziar străin din 18 august 1935 citim despre o călătorie pe insula 

Ada Kaleh. Vizitatorii traversează râul pe o barcă și coboară pe insulă 

îndreptându-se spre strada lungă și îngustă cu bazare. Aici găsesc negustori 

care stau la mese lungi, unde vând zahăr, cărți poștale și țigări. De acolo, 

cărarea îi duce pe lângă grădini și case închise, cu „mulți copaci pe toată 

insula”. Li se spune că străinii nu au voie să intre în case, să nu tulbure 

curățenia cu pantofii sau vorbirea lor: „majoritatea caselor nu pot fi văzute: 

sunt înconjurate de copaci și un gard înalt, un câine latră, dar nimeni nu este 

curios de străini.” În cele din urmă, ei conving o femeie turcă (majoritatea 

populației de pe insulă era de origine turcă) care le permite, cu reticență, să 

arunce o privire în casa ei. Aici descoperă o lume rămasă închisă pentru cei 

care nu erau de pe insulă, curățenie și simplitate, vase de cupru și un covor 

multicolor pe podeaua “albă ca zăpada”. 

Într-un alt ziar citim un articol din 1969, unde autorul privește Ada 

Kaleh de pe malul românesc: „insula care există și nu există. Dacă mă uit în 

partea cealaltă, văd o insulă. Există moscheea turcească pe ea, există chiar 

și cetatea și în unele locuri văd oameni.” Dar deja la acest moment vizitatorii 

nu mai aveau voie pe insulă, locuitorii plecaseră, muncitorii demolau clădiri, 

iar alții dezrădăcinau copacii pentru a face loc noii hidrocentrale de la Porțile 

de Fier. La scurt timp după aceasta, insula a fost scufundată și acum a rămas 

doar o amintire. Chiar și așa, în timp ce insula fizică a dispărut sub ape, 

fragmente din cetate fiind mutate pe insula Șimian din apropiere, iar unele 

obiecte aduse la muzee locale sau păstrate în colecții private, imaginea 

insulei este încă foarte prezentă. 

Cele două povești despre Ada Kaleh scot la iveală o trăsătură a 

acestei insule: ea era în același timp conectată, dar rămânea închisă. 

Navigând pe râu, nu putea fi trecută cu vederea. Și totuși, oamenii de pe Ada 
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Kaleh și-au păstrat secretele ascunse de ochii curioși ai vizitatorilor în spatele 

zidurilor înalte ale caselor, în timp ce insula era o destinație turistică.  

În același timp, pe Ada Kaleh s-a construit o relație aparte nu doar cu 

comunitățile ripariene, dar și între locuitorii insulei și elementele non-umane – 

cetatea, râul, animalele, plantele. Insula este un peisaj de granita si la 

intersectia multor retele de interactiuni între om-natură, iar Ada Kaleh, prin 

pozitia pe Dunare si istoria sa a devenit o lume in sine prin specificul acestor 

relatii. Cetatea era deconstruită de locuitori si caramizile refolosite. Vegetatia 

patrunsă printre crăpături devine loc pentru insect si animale. Pe zidurile 

cetății si pietre cresc licheni care permit apoi dezvoltarea unor anumite 

ciuperci. Cetatea a devenit un habitat aparte pentru șopârla de zid care 

proliferează în această zonă (I. Fuhn 1969; ȘOPÂRLE 1965). 

Un alt exemplu îl constituie simbioza cu Dunărea. Insula era inundată 

periodic primăvara și toamna când „femeile se strângeau în fața caselor și 

spălau rufe din pragul ușii, iar când scădea apa, culegeau peștii rămași pe 

uscat. Dacă inundațiile țineau până iarna, apa îngheța și aveam patinoar 

natural chiar în curte” (Gheorghe Bob în Carmen Mihalache și Magda 

Andreescu 2012 : 14). 

Nu în ultimul rând, istoria Ada Kaleh este un studiu de caz fascinant 

pentru a înțelege relația insulei cu statul, birocratizarea relațiilor și relații 

economice. La mijlocul anilor 1960 au apărut planuri de scufundare a insulei 

Ada Kaleh, în contextul construirii hidrocentralei de la Porțile de Fier. Mai 

multe echipe au fost însărcinate cu documentarea insulei înainte ca ea să 

dispară, incluzând membri de la Academia Română, Direcția Monumentelor 

Istorice, topografi și administratori. Scopul principal era mutarea și 

reconstituirea unor elemente componente pe insula Simian din apropiere, 

crearea unui muzeu în aer liber cu părți ale cetății și cu unele dintre locuințe. 

Dar documentația avea și rolul de a păstra memoria a ceea ce avea să se 

piardă sau, în cazul plantelor și animalelor, pentru a le asigura supraviețuirea. 

Așadar, timp de câțiva ani, echipe de arhitecți, arheologi, botaniști, zoologi, 

geografi și ingineri au măsurat insula, au desenat-o, au fotografiat-o, au 

strâns probe și specimene. Hărțile, graficele, fotografiile și desenele rezultate 

au ‘despachetat’ și deconstruit insula, transformând-o în inscripții mobile, pe 
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hârtie. Așa cum cărămizile din cetate au fost înregistrate, numărate și 

demontate, la fel s-a întâmplat cu întreaga insulă. 

În consecință, insula s-a extins și a călătorit prin spațiu, departe de 

originile sale dunărene. Fragmente din ea au ajuns în arhive, în grădini 

botanice, în săli de muzeu sau în case private. Pentru cei care nu au văzut 

niciodată Ada Kaleh, acum există o altă insulă care trăiește între coperte 

vechi de dosare și în colțuri uitate de arhivă. În arhive se păstrează mii de 

pagini de documente și corespondență despre proiectul documentării și 

strămutării insulei. Limbajul este unul al jargonului administrativ. Cu toate 

acestea, surprindem și alte voci și puncte de vedere care păstrează un ecou a 

ceea ce însemna „experiența Ada Kaleh”: fotografii ale vieții de zi cu zi pe 

insulă, colțuri de natură sau vocile zoologilor și botaniștilor fascinați de viața 

de pe insulă. Acești oameni erau străini de insulă, dar acțiunile lor s-au 

împletit cu ultimii ani de existență ai insulei. 

 

                

Foto 1. În Arhiva Institutului Național al Patrimoniului 

 

Activitatea 8: Transcrierea interviurilor de către personalul tehnic și 

analiza datelor obținute 

Ana Maria Nae, asistentul de cercetare din proiect, se ocupă cu transcrierea 

datelor pe care le obținem din interviurile etnografice. Ana Maria Nae este și 

biologul (MA în Biologie, specializată în biologia plantelor) din grupul nostru 

care va analiza datele etnografice pe care le colectăm privind migrația unor 

plante exotice, atât pe insule cât și în satele în care facem cercetarea de 

teren și ne va ajuta să înțelegem acest fenomen din perspectiva biologului.  
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Activități de diseminare a cunoștințelor 

Am început și diseminarea cunoștințelor pe care deja le-am acumulat în 

proiect. Astfel, Ștefan Dorondel a făcut o prezentare online a proiectului 

intitulată River Islands as Webs of Life : State, Communities and Nature along 

the Lower Danube în cadrul Lunchtime Colloquium de la Rachel Carson 

Center for Environment and Society (Universitatea Ludwig Maximilian din 

München, Germania). Proiectul fusese deja anunțat ca fiind finanțat. 

Prezentarea, la care au participat 62 de participanți din Europa și America de 

Nord, a fost filmată și postată pe pagina oficială de Youtube a institutului și 

are deja 325 de vizionări (https://www.youtube.com/watch?v=mrQLv4rJ8Fg).  

Alexandra Ion și Gabriela-Ioana Toroimac au ținut o comunicare online 

(11.11.2021) la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Prezentarea 

intitulată Insulele Dunării pe hărți: o călătorie în timp și spațiu a avut o 

audiență excelentă (32 de participani) și va fi postată pe pagina Youtube a 

instituției.  

Alexandra Ion și Ștefan Dorondel vor prezenta online la Convention of 

the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, New 

Orleans, SUA, 2 - 3 decembrie 2021 lucrarea The Death of an Island: 

Danube, Memory and Materiality of Ada Kaleh.  

Ștefan Dorondel și Stelu Șerban vor ține comunicarea Land, Soil and 

Levees: State and the Ecological Transformation of the Lower Danube 

Floodplain la Universidad de Costa Rica la workshopul The Anthropology of 

Land, San Jose, 29 noiembrie - 3 decembrie. Workshop-ul este sponsorizat 

de Wenner-Gren Foundation. Prezentarea va fi transformată într-un capitol de 

carte ce va fi trimisă pentru publicare la Cornell University Press.  

 

Concluzii  

Pe baza cercetărilor interdisciplinare descrise pe scurt în acest raport s-a 

realizat un bagaj comun de concepte, teorii și metode care vor permite o 

abordare unitară, chiar dacă disciplinar diferită, a relațiilor dintre insulele 

dunărene și populația și statele riverane. Insulele fluviale sunt folosite de 

multiple specii: porci mistreți, căprioare, păsări, pești și oameni. Aceste insule 

se constituie în ceea ce noi numim o rețea de specii (webs of life) la care 

contribuie atât animale, pești și oameni, dar care au o dinamică detectabilă 

https://www.youtube.com/watch?v=mrQLv4rJ8Fg
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istoric. Insulele încastrează și fenomene ca dinamica fluviului, mișcarea 

aluviunilor, eroziunea lor și a malurilor fluviului.  

 Cercetarea din multiple perspective disciplinare, dialogul intens dintre 

aceste discipline va aduce, suntem siguri, noi perspective teoretice ce vor fi 

materializate în studii publicate în reviste internaționale cu impact mare. 

Ambiția proiectului este însă de a viza nu doar contribuții teoretice la studiul 

relației om - natură ci și contribuții metodologice. Cercetând insulele nu doar 

din perspectiva omului, ci a multiplelor specii care compun „web of life”, 

încercăm să înțelegem cum putem schimba metodologic înțelegerea relației 

dintre om și mediul natural. Prin schimbarea perspectivei de a privi insulele – 

nu dinspre om către insulă, ci invers, cum ar privi insula omul și activitățile lui 

– încercăm să propunem noi înțelegeri a acestei relații ajunsă într-un moment 

foarte tensionat.     
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