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În această etapă am continuat cercetările de teren în România (Adrian Deoancă 

și Cornelia Florea) și în Bulgaria (Ștefan Dorondel și Stelu Șerban). Deoarece, din 

motive independente de voința directorului de proiect, doi dintre membrii echipei 

au fost nevoiți să părăsească proiectul (Alexandra Ion din motive personale, iar 

Daniel Cain din lipsă de timp, întrucât a devenit directorul Institutului de Studii Sud-

Est Europene al Academiei Române) am reluat parțial câteva dintre seminariile de 

teorie (istoria mediului, antropologia mediului, ecologie politică) cu cei doi colegi 

nou-sosiți în echipă (Adrian Deoancă și Cornelia Florea). 

Tot în această etapă am aprofundat cercetările de teren în Bulgaria și România.  

Acestea s-au desfășurat în localitățile de pe malul bulgar al Dunării, în regiunile 

Tutrakan – Silistra, Belene – Sviștov și Vidin, precum și în Sofia. Pe malul românesc, 

cercetarea etnografică a fost realizată în regiunile localităților Corabia (județul Olt), 

Rast și Cetate (județul Dolj) și Salcia (județul Mehedinți) de către Adrian Deoancă și 

Cornelia Florea. În cursul celor cinci luni de teren, membrii echipei au realizat peste 

100 de interviuri, au participat la o multitudine de discuții informale, au strâns 

observații etnografice detaliate și au lucrat în bibliotecile locale din Tutrakan și 

Vidin. 

 

Activitatea 2.1: Cercetări de arhivă la Budapesta și Viena privind istoria 

insulei Ada-Kaleh. Această activitate presupunea deplasarea la Viena pentru a 

intervieva experții din cadrul International Commission for the Protection of the 

Danube River (ICPDR) și pentru a cerceta arhiva instituției. Cum însă finanțatorul 

ne-a retras o parte însemnată din bani (peste 18000 lei), am renunțat la această 

activitate pentru acest an. Activitatea va fi realizată anul viitor. Totuși, cercetarea de 

arhivă realizată de Alexandra Ion (până în luna mai) a evidențiat faptul că proiectul 

hidrocentralei de la Porțile de Fier a rupt legăturile om-mediu care erau proprii 

acestei insule și modurile de viață specifice, imposibil de reprodus pe mal. 

Autoritățile au „catalogat” insula prin cercetări amănunțite interdisciplinare (de 

antropologie, biologie, au făcut replici după cladiri la scară 1:1, oamenii, 

animalele, plantele, clădirile), iar rezultatele le-au publicat în publicații științifice 

și randări arhitecturale; au încercat, de asemenea, să mute unele dintre morminte și 

fragmentele cetății pe insula Șimian din apropiere. Chiar și așa, proiectul de relocare 

Etapa II: Obiective generale si activități specifice etapei 
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a eșuat, mai ales din motive politice. Documentăm acest proiect într-un articol pe 

care plănuim să-l trimitem la History and Anthropology, anul viitor (A. Ion și S. 

Dorondel). Aspectul important de subliniat aici, și cel care dă și aspectul de 

originalitate a abordării din acest proiect, este că scoatem la lumină relațiile 

întrepătrunse ale actorilor umani și non-umani de pe insulă. În abordarea noastră, 

puterea (i.e. capacitatea de acțiune cauzală) este distribuită în aceste relații, atât 

pentru actorii umani cât și pentru cei non-umani, o viziune ce permite să 

surprindem modul în care aceste relații au fost remodelate spre sfârșitul perioadei 

de existență a insulei. În această lucrare explorăm modul în care diferiți actori cheie 

– statul comunist român prin proiectul său tehnologic, locuitorii non-umani ai 

insulei și comunitatea locală, în mare parte turcă – au experimentat sfârșitul insulei. 

Acest lucru ne permite să observăm două probleme care se leagă: cauza eșuării 

programului de relocare a statului precum și relațiile dinamice dintre natură și 

cultură de pe insulă. 

 

Activitatea 2.2: Selectarea localităților din Ucraina pentru cercetarea de 

teren, istorică și geografică. Această activitate consta în deplasarea în Ucraina, în 

localități de pe malul Dunării, pentru a selecta zonele în care vom face cercetare de 

teren și de arhivă anul viitor. Din cauza războiului care a izbucnit în luna februarie a 

acestui an, nu ne-am putut deplasa în Ucraina. Am prelungit așadar cercetarea de 

teren în Bulgaria, urmând să realizăm cercetarea de teren și de arhivă în Ucraina 

anul viitor, dacă situația geopolitică va permite. Dacă acest lucru nu va fi posibil – 

era imposibil de prevăzut această situație în anul 2020, când am depus proiectul – 

vom prelungi cercetările de teren în Bulgaria, în zona Silistra (care inițial nu era 

vizată ca zonă de cercetare). Vom alege ca cercetare zona Rezervației Naturale 

Srebârna, deoarece este o zonă interesantă: se află lângă insula Ciocănești (o insulă 

disputată de statul român și cel bulgar) și are statut de arie protejată. Mai mult, aici 

pare că a avut loc singura renaturare din spațiul socialist – un subiect pe care 

intenționăm să-l abordăm în cercetarea de anul viitor. 

 

Activitatea 2.3: Cercetarea etnografică a membrilor comisiilor de 

stabilire a graniței de stat între România și Bulgaria. Pentru luna decembrie a 

acestui an, am obținut acordul mai multor membri ai comisiei dar și al unor foști 

membri (aceștia din urmă sunt cei care, de altfel, ne-au prezentat membrilor actuali) 



6  

de a-i intervieva. Nu am reușit să găsim încă persoane care să ne faciliteze interviuri 

pe partea bulgară, dar continuăm eforturile în această direcție. Am realizat, în 

schimb, mai multe interviuri cu polițiști de frontieră, atât din România, cât și din 

Bulgaria. Instabilitatea graniței fluviale care depinde de traiectoria talvegului, dar și 

de diferendele rămase nesoluționate privind reatribuirea insulelor provoacă 

confuzie în rândul localnicilor. Acuzele privind braconajul la pescuit, inclusiv cu 

mijloace agresive precum pescuitul cu curent electric (caz constat în iunie anul 

acesta lângă insulele unificate Georgescu și Bezimen) sunt frecvente de o parte și de 

alta a fluviului. Există, de asemenea, și acuze reciproce privind vânătoarea ilegală, 

uneori chiar a animalelor domestice lăsate pe insule. 

Factorul care provoacă, totuși, în cel mai mare grad această instabilitate este 

diferența de legislație privind administrarea celor două maluri ale Dunării. Exemplul 

cel mai la îndemână este diferența de interval între perioadele de prohibiție a 

pescuitului. De obicei, spun pescarii bulgari, această perioadă începe mai devreme 

pe malul românesc, ceea ce permite pescarilor de pe malul românesc capturarea 

unei cantități mai mare de pește. Legislația privind protecția sturionilor este, de 

asemenea, diferită, fapt ce zădărnicește în mare măsură proiectele de repopulare cu 

specii de sturioni. Alte diferențe notabile sunt cele legate de managementul ariilor 

protejate care includ și insule. Pe malul bulgăresc, de pildă, există mult mai multe 

asemenea arii protejate, față de malul românesc, fapt care influențează exploatarea 

pădurilor de pe insule (aproape inexistentă pe malul bulgăresc, intensă pe malul 

românesc) și extinderea speciilor invazive (mult mai agresive pe malul bulgăresc). 

Deși ambele state sunt parte a Uniunii Europe, a cărei legislație ar trebui 

transpusă până la nivelurile locale (un principiu care, mai degrabă, ar apropia 

managementul celor două maluri ale Dunării), acest lucru este departe de realitate, 

după cum subliniam mai sus. Pe lângă inadvertențele în transpunerea și 

acomodarea legislației UE la nivelul guvernelor centrale, există și o diferență de 

capacitate executivă a agențiilor guvernamentale locale. În cazul poliției de frontieră, 

diferența în favoarea părții române este vizibilă și recunoscută de toți actorii 

implicați. Există situații, de pildă, în care agenții poliției bulgare de frontieră 

apelează la mijloacele de navigație ale părții române, mult mai performante, pentru 

rezolvarea unor cazuri ce țin de jurisdicția lor. De asemenea, pescarii bulgari 

recunosc capacitatea de intervenție rapidă a agenților români. Intervenții asimetrice 

din partea instituțiilor au loc și în ceea ce privește exploatarea forestieră a insulelor. 
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Cazul insulei neutre Chirța, aflată în aval de satul Gârcov, lângă Corabia, introdusă în 

planul de amenajament al Ocolului Sivic Corabia este un exemplu ilustrativ, ce va fi 

documentat mai în amănunt în campania de anul viitor de către colegul Adrian 

Deoancă. 

Slăbiciunea agențiilor de pe malul bulgăresc al Dunării a dus, cel puțin în 

trecutul apropiat, cu precădere în epoca socialistă, la situații incontrolabile, cu un 

efect puternic asupra dinamicii insulelor. Este vorba despre practica părții bulgare 

de scufundare a vaselor scoase din funcțiune în anumite zone, pentru a devia 

talvegul către malul românesc. Am început documentarea a două asemenea cazuri, 

zona insulei Milka din arhipelagul din dreptul orașului Belene și cea a brațului care 

desparte insula Vetren de aria protejată Srebârna. Anul viitor vom completa datele 

de teren cu cele de arhivă și cu bibliografia aferentă. 

Lipsa reacțiilor instituțiilor guvernamentale îndrituite să administreze granița 

de pe Dunăre este suplinită de activitatea agențiilor locale, precum poliția de 

frontieră, dar și de inițiative non-guvernamentale, precum cele ale naturaliștilor 

bulgari și români care desfășoară proiecte de cercetare comune pe insulele nou 

apărute și pe cele în litigiu. Aceștia din urmă propun declararea acestor arii drept 

zone neutre, neseparate de granițe de stat, destinate exclusiv cercetării. 

 

Activitatea 2.4: Cercetarea etnografică a experților veterinari și a celor de 

sănătate publică, în România și Bulgaria, privind impactul epizootic al porcilor 

mistreți. Intervievarea specialiștilor locali din România și Bulgaria, dar și a 

vânătorilor din zonele studiate a arătat că episodul celei mai recente epizootii de 

pestă porcină, 2018/ 2019, a diminuat prezența mistreților pe ambele maluri ale 

Dunării. În interviuri, prezența acestora este abia menționată. Efectivele de porci domestici 

au fost și ele, dealtfel, mult diminuate prin acțiunea în forță a autorităților. Gospodăriile, în 

cea mai mare parte, nu mai au porci domestici, iar despre creșterea lor ”pe/ în baltă”, 

practică tradițională, nu am identificat date. Totuși, pe partea românească, cel puțin, porcii 

mistreți continuă să fie vizibili. O fotografie (Foto 1) făcută de Adrian Deoancă arată că 

tradiția veche a coexistenței porcilor mistreți cu cei domestici continuă. 
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Foto 1. Coexistența porcilor mistreți cu cei domestici. Sursa: Fotografie personală Adrian Deoancă 
 

Insulele sunt percepute, totuși, ca vehicule/ agenți ai diferitelor specii care 

traversează de o parte și de alta Dunărea. Alături de specii native, mistreți, căprioare, 

etc., localnicii percep și problematizează intens apariția și efectele speciilor invazive, 

atât cele faunistice (cum e cazul șacalului auriu), cât și cele floristice (de exemplu 

Amorfa fruticosa L. = amorfă arbustivă, salcâm pitic). De apariția acestora sunt 

preocupați nu doar localnicii, ci și cercetătorii și activiștii de mediu, după cum am 

constatat în interviurile realizate în Tutrakan, Srebârna și Sofia. Această direcție 

rămâne să fie documentată și încheiată în ultimul an al proiectului. 

 

Activitatea 2.5: Cercetarea etnografică și istorică a impactului insulelor 

asupra eroziunii malurilor și a dispariției plajelor în arealele studate. Un caz 

aparte e sectorul Dunării de la Corabia, care are tendința de colmatare frecventă. 

Mărturie stau numeroasele ostroave și bancuri de aluviuni formate aici în diverse 

perioade ale istoriei moderne și care au statuturi legale, politice și economice 

variate. E vorba de trei ostroave românești, o insulă aparținând Bulgariei, două 

insule cu statut ambiguu și o serie de formațiuni aluvionare neutre, unele dintre ele 

învegetate, apărute în perioada 1985-2021 în proximitatea porturilor din localitate. 

Colmatarea, aluviunile și insulele influențează atât navigația fluvială cât și 

frontiera de stat. Șenalul navigabil în această zonă s-a îndepărtat în ultimele decenii 
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de apele teritoriale române și trece în prezent exclusiv prin aproprierea țărmului 

bulgar al Dunării. Mai mult, aceste dinamici au făcut ca una dintre insulele aflate la 

începutul secolului trecut în apele teritoriale bulgare să se alipească țărmului 

românesc. Astfel, granița dintre România și Bulgaria în această zonă este una 

terestră pe o lungime de aproximativ 3 kilometri, ceea ce are impact, printre altele, 

asupra drepturilor de pescuit. 

Potrivit administrației orașului, aluviunile, insulele și colmatarea din țărmului 

românesc dăunează masiv economiei locale. Acestea îngreunează sau împiedică 

activitatea din cele două porturi din localitate și a silozurilor construite în 

proximitatea portului comercial (Foto 2).  

Foto 2. Portul turistic, portul comercial și silozul vechi din Corabia. Foto (c): Ovidiu Petrița  

 
Barjele, șlepurile și alte nave de transport cu pescaj mare nu pot intra în danele portului 

comercial în perioadele cu ape mici. Din aceleași motive, navele mari de croazieră nu pot 

pătrunde și nici andoca în portul turistic. Mai mult, în lunile de vară, chiar și bărcile 

private ale localnicilor corăbieni au dificultăți la părăsirea debarcaderului. 

Guvernul central, prin activitatea agențiilor locale, transformă insulele. 

Menționam mai sus practica agresivă de scufundare dirijată a navelor casate în 

apropierea insulelor, care a dus în timp la colmatarea brațelor Dunării, uneori 

împingând șenalul navigabil către malul românesc. Exemplul ariei Srebârna – Vetren 

este elocvent. Acolo pe unde altădată trecea șenalul navigabil, lăsând insula Vetren/ 

Ciocănești pe partea românească a Dunării, în prezent, ca urmare a scufundării 

intenționate a unui șlep cu tot cu încărcătura de piatră, a apărut o nouă insulă, care 
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dublează ostrovul Vetren. Aici, traiectoria șenalului navigabil a fost mult modificată, 

actualmente trecând prin stânga ostrovului Vetren. Așezarea de pescari, care 

odinioară înflorise ca urmare a accesului la Vetren și la curentul principal al Dunării, 

era cu totul părăsită în 2022. 

Un alt context cu o și mai puternică amprentă antropică asupra dinamicii 

insulelor este programul recent de navigabilizare a Dunării, Fast Danube, care 

presupune adâncirea șenalului navigabil și intervenția masivă în albia fluviului. 

Similar programelor de îndiguire a Dunării care au despărțit lunca de cursul 

principal al fluviului, transformând lunca în teren productiv pentru agricultură și 

piscicultură, programul Fast Danube propune canalizarea Dunării prin separarea 

șenalul navigabil de restul apelor fluviului, ape în care sunt amplasate și insulele. 

Deloc întâmplător, programe de acest gen au stârnit reacția organizațiilor de mediu, 

divergențele dintre cele două părți regăsindu-se și în interviurile realizate în proiect. 

Aspectele hidrodinamice și geomorfologice ce favorizează apariția insulelor 

interferează cu infrastructura locală și cu activitatea economică a silozurilor de 

cereale, principala activitate economică și comercială în partea română a Dunării 

de Jos. În funcție de localizarea lor, silozurile sunt adesea în imposibilitatea de a 

livra cereale pe Dunăre din cauza colmatărilor, insulelor și nivelurilor scăzute ale 

apelor fluviului. Cele din aval de Corabia, de exemplu, tind să aibă mai multă apă și 

să încarce barje și nave în cea mai mare parte a anului, pe când reprezentanții celor 

trei silozuri din amonte (i.e. cele din dreptul portului comercial) se plâng că nu au 

mai folosit transportul fluvial de mai mulți ani. Administratorii silozurilor acuză 

administrația fluvială că nu-și îndeplinește obligația de a draga și de a menține 

canalul navigabil. Narațiunile locale spun că în vremea socialismului de stat se 

practica dragarea frecventă a acestui sector de Dunăre și că această activitate de 

mentenanță ar fi fost abandonată la începutul anilor ’90. Într-adevăr, potrivit datelor 

noastre, Administrația Fluvială a Dunării de Jos nu mai deține nicio dragă 

performantă. Dragările de urgență în dreptul silozurilor se realizează punctual, de 

către drage private, contra-cost, costurile fiind suportate de agenții economici 

privați care le contractează serviciile. Administrația locală a orașului Corabia nu 

vede cu ochi buni aceste practici ale silozurilor pe care le blamează că varsă 

sedimentele obținute prin dragare tot în albia Dunării, ceea ce favorizează 

colmatarea altor sectoare învecinate. 

Pe de-o parte, ostroavele dunărene împiedică dezvoltarea economică (de ex., 
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majorează costurile de transport ale silozurilor - principalii agenți economici din 

zonă și face zona mai mai puțin atrăgătoare pentru investitori privați) și încarcă 

infrastructura locală (incertudinea transportului pe Dunăre face ca recepțiile și 

livrările de cereale să se facă cu camioane de mare tonaj care distrug asfaltul 

drumurilor rutiere din localitate). Pe de altă parte, însă, ele joacă un rol pivotal în 

planurile de dezvoltare viitoare ale orașului. Există o serie de inițiative menite să 

remedieze problemele generate de insule, dar momentul demarării lor și eventualul 

lor succes rămân incerte. Proiectul Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul 

comun româno-bulgar al Dunării, derulat cu finanțare europeană de către 

Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați și Agenția pentru Exploatarea și 

Întreținerea Fluviului Dunărea Ruse, instituția omoloagă din Bulgaria, prevede 

lucrări de decolmatare și dragaj în zona portului Corabia. Pe lângă lucrările din 

proiectul Fast Danube, în 2021 erau prevăzute planuri de modernizare ale Portului 

Corabia  ce  includ  dragarea  unor  volume  substanțiale  de  aluviuni, unor 

cheuri, un drum de incintă portuară și o platformă betonată. Lucrările din acest 

proiect nu au pornit încă, deoarece costurile de execuție au fost subestimate și 

ofertanții s-au ferit să participe la licitație. Finalmente, un alt proiect desfășurat cu 

finanțare europeană, menit să conducă la amenajarea unei baze de agrement pe 

faleza Dunării din Corabia, prin lărgirea pârăului Coșcan și construirea unui bazin la 

capătul albiei acestuia pentru staționarea caiacelor și hidrobicicletelor a intrat în 

faza de execuție în luna noiembrie a anului 2022. 

In proiect am realizat și studii geografice de caz. Primul, realizat de Gabriela 

Ioana Toroimac, a vizat studiul hidrosistemului asociat Insulei Kikinete (aflat 

lângă satul Koshava, Bulgaria). Canalul dintre Insula Kikinete și mal s-a colmatat în 

timp, de aceea suprafața acvatică din interiorul său a scăzut, cu precădere după 

1990. Ulterior, plaja de la Slanotrân, situată în aval de canal, s-a redus ca suprafață, 

cu precădere după 2004. Mai târziu, plaja de la Koșava a crescut ca suprafață, cu 

precădere după 2011. 

Din compararea diacronică a imaginilor satelit din anii de schimbare (Fig. 1), 

înțelegem că plaja de la Slanotrân s-a erodat spre Dunăre (până în 2004). Ulterior a 

fost acoperită de vegetație (după 2004), de aceea pare a avea o suprafață mult mai 

mică. Plaja de la Koșava a crescut ca suprafață (până în 2013). Ulterior a fost erodată 

spre Dunăre și acoperită cu vegetație în partea opusă (după 2013).  
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Fig. 1. Dinamica hidrosistemului asociat Insulei Kikinete: a) variații statistice (cu roșu – 

statistical changing point); b) plaja Koșava (contur vechi suprapus peste imagine recentă); c) 

plaja Slanotrân (contur vechi suprapus peste imagine recentă) 

 

Aceste procese de eroziune-acumulare sunt tipice pentru albiile de râu. În 

comparație cu alte sectoare de pe Dunăre (e.g. Water Research Institute et al., 2020), 

au avut o intensitate moderată. Din punct de vedere hidromorfologic, este dificil de 

numit factorul responsabil de dinamica hidrosistemului din vecinătatea Insulei 

Kikinete, dinamica râului fiind asociată presiunilor antropice. 
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Evoluția insulelor din sectorul Giurgiu/ Ruse – Călărași/ Silistra 

Obiectivul acestui studiu de caz a fost de a înțelege evoluția în timp a insulelor 

situate în aval de Giurgiu (România)/ Ruse (Bulgaria) și în amonte de Călărași 

(România)/ Silistra (Bulgaria). Mai precis, ne-am întrebat dacă suprafața acestor 

insule a evoluat semnificativ statistic în timp.   

Pentru a răspunde acestui obiectiv, am utilizat imagini Landsat din perioada 

disponibilă (1984-2020). Am selectat o imagine pe an, din perioada de ape mici de 

la sfârșit de vară – început de toamnă. Imaginile au fost prelucrate pe baza indicelui 

SAVI (Soil Ajusted Vegetation Index). Mai precis, am delimitat sectorul analizat, 

apoi am extras automat suprafața umedă, suprafața cu vegetație și suprafața cu 

aluviuni, dar fără vegetație. Similar studiului de caz de mai sus, am utilizat teste 

statistice pentru a identifica tendința liniară a șirului de date – testul non-parametric 

Mann-Kendall, pentru pragul de semnificativitate statistică α = 0.05. 

Am constatat că suprafața acvatică și suprafața insulelor (suprafața uscată) nu 

au evoluat în timp, între 1984 și 2020, sugerând un echilibru între eroziune și 

acumulare pe acest sector al Dunării în această perioadă (Fig. 2). Însă, suprafața 

acoperită cu vegetație a crescut, iar suprafața fără vegetație a scăzut. Practic, 

bancurile de aluviuni au fost colonizate de vegetație. Desigur, insulele au migrat, cel 

mai probabil nu și-au păstrat poziția inițială, însă relația eroziune-acumulare s-a 

menținut cantitativ între 1984 și 2020. 

Această evoluție spre închiderea sistemului prin vegetalizare corespunde ca 

tendință generală de evoluție cu cea a hidrosistemului Insulei Kikinete. Rămâne 

deschisă întrebarea dacă întreaga Dunăre Inferioară, la granița cu Bulgaria, a 

înregistrat același model de evoluție.  
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Fig. 2. Variația suprafețelor umede și uscate din lungul sectorului Giurgiu/ Ruse – 

Călărași/ Silistra al Dunării 

 

Două ipoteze sunt emise cu privire la cauzele scăderii intensității proceselor 

hidromorfologice: (i) primii ani ai analizei au corespuns unei perioade active din 

punct de vedere hidromorfologic – perioadă de reajustare a hidrosistemului după 

construirea barajului de la Porțile de Fier II sau dragare, urmată de degradarea 

albiei; după această periodă de reajustare a urmat perioada de calm din prezent; (ii) 

scăderea frecvenței viiturilor mici (Pekarova et al., 2019) și probabil morfogene; 

spre exemplu Dunărea nu a înregistrat nicio viitură importantă după cea din iulie 

2010 (Zaharia et al., 2022). Aceste ipoteze vor fi testate ulterior prin alte studii 

cartografice diacronice sau prin studii antropologice, pornind de la percepția 

localnicilor. 
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Utilizarea imaginilor satelit achiziționate în proiect 

Obiectivul acestui studiu de caz a fost de a înțelege evoluția insulelor Dunării 

prin testarea imaginilor satelit achiziționate în proiect, în anul 2021 (QuickBird, 

GeoEye, WorldView). Principalul avantaj al acestor imagini este buna rezoluție 

spațială, < 1 m pe pixel în comparație cu imaginile Landsat folosite mai sus , cu o 

rezoluție spațială de aproximativ 30 m pe pixel. Dar principalul lor dezavataj este că 

nu au o periodicitate temporală; ele au fost făcute ocazional, în general în ultimii 10 

ani. Înțelegem astfel că cele două tipuri de imagini utilizate sunt complementare: în 

timp ce imaginile Landsat oferă periodicitatea specifică regimului hidrologic, 

imaginile QuickBird, GeoEye și WorldView ajută prin rezoluția spațială adecvată 

formelor de relief fluvial. Fig. 3 compară situația hidrosistemului Insulei Kikinete în 

trei momente – 23/09/2009, 14/07/2012 și 15/06/2021. Se poate remarca în 

special modul în care vegetația colonizează bancul de aluviuni din aval (de ex., plaja 

Slanotrân). Fig. 4 regrupează alte câteva studii de caz luate în considerare în proiect. 

Am constatat faptul că Insula Vană din apropierea localității Rast s-a caracterizat 

prin stabilitate în perioada 2013-2020. Bancul de aluviuni din amonte a atins 

suprafața maximă în 2013. În 2020, suprafața sa era mai scăzută, în timp ce forma s-

a schimbat. Insulele Vrăjitoarea (2010-2019), Kalimok și Radețki (2010-2021) s-au 

caracterizat tot prin stabilitate spațială. Aceste trei ultime studii de caz confirmă una 

din ipotezele emise mai sus – lipsa viiturilor importante pe Dunăre în ultimii 10 ani 

s-a caracterizat printr-o dinamică redusă ca intensitate a insulelor sale. 

 

Fig. 3. Insula Kikinete pe imaginile achiziționate în proiect (imaginile din stânga la ape mici, 

imaginea din dreapta la ape mari). 
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Fig. 4. Alte exemple de utilizare a imaginilor satelit achiziționate în proiect 
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Marina Vîrghileanu a analizat aspectul și configurația spațială a insulelor și 

canalelor, vegetația și modul de utilizare al insulelor. Anumite puncte de interes au 

fost localizate cu un instrument GNSS (Global Navigation Satellite System) pentru a 

putea fi folosite în analizele spațiale în mediul GIS, pentru realizarea de hărți, 

precum și în interpretări (Fig 5). 

Fig. 5. Puncte colectate în deplasarea de teren și track-ul deplasării. 

 

Primele observații au vizat ostrovul omonim din dreptul orașului Tutrakan, 

care s-a alipit de malul bulgăresc. Vechiul canal dintre mal și ostrovul Tutrakan a fost 

colmatat în întregime, dar este vizibil în teren printr-o microdepresiune în care este 

prezent excesul de umiditate (în special în perioadele cu ape mari). 

Din punct de vedere al vegetației, ostrovul este acoperit cu păduri plantate (în 

cea mai mare parte) și exploatate organizat. Lemnul exploatat aici este transportat 

pe mal cu ajutorul camioanelor, ceea ce confirmă colmatarea canalului. Ostrovul se 

extinde către sud, iar pe aluviunile nou depuse, vegetația forestieră (cu specii 

pionier) se dezvoltă rapid. Impactul economic rezultă din faptul că alipirea și 

extinderea ostrovului Tutrakan blochează accesul către ponton și obturează 

priveliștea de pe faleza recent renovată a parcului Danube Park din Tutrakan (Foto 

3). 
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Foto 3. (c) M. Vîrghileanu. Faleza recent reabilitată din Danube Park Tutrakan, în fața căreia 

se poate observa ostrovul Tutrakan unit cu malul și stabilizat prin acoperirea cu vegetație 

densă.  

 

Un alt set de observații s-a efectuat asupra Insulelor Kalimok și Radețki, situate 

în amonte de ostrovul Tutrakan (Fig. 6). Procese de eroziune a malurilor au fost 

identificate la Insula Kalimok pe partea dinspre șenalul navigabil (Foto 4a și d); în 

această zonă, malul are înălțime de aproximativ 2 m. În amonte, aceasta se extinde 

prin depunere de aluviuni care, la ape mici, formează o bară de nisip ce blochează 

intrarea în canalul dintre insulă și malul bulgăresc (Foto 4b). Scenariul de evoluție 

ar putea decurge ca cel al ostrovului Tutrakan, prin alipirea de malul bulgăresc. În 

partea din amonte a insulei (formată mai recent) se pot observa microforme de relief 

(Foto 4c): microdepresiuni paralele cu canalul principal, separate de fâșii de teren 

mai înalte (cel mai probabil vechi bare de nisip), ceea ce sugerează creșterea treptată 

a insulei către amonte, concomitent cu închiderea treptată a unor canale secundare. 

Acestea sunt acoperite cu vegetație arbustivă și păduri. 
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Fig. 6. Puncte colectate în observațiile de la Tutrakan (a - sus) și Insula Kalimok (b - jos)  

 

 

Foto 4. Insula Kalimok: a) și d) Eroziune de mal ce afectează insula spre șenalul navigabil; 
c) Microdepresiune pe Insula Kalimok; b) Intrarea dinspre Dunăre către canalul ce 

desparte Insula Kalimok de malul bulgăresc, aproape colmatat 
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În ceea ce privește Insula Pojarevo (Fig. 7), evoluția acesteia se înscrie tiparului 

insulelor dunărene, adică extindere prin adăugarea de aluviuni în amonte, 

stabilizate ulterior de vegetație. Și aici (la fel ca la Insula Kalimok) se observă (în 

partea de amonte a insulei) șiruri de microdepresiuni paralele în care se mai gasesc 

ochiuri de apă, separate de zone mai înalte (cordoane/ bare de nisip). Prin urmare, 

scenariul de extindere ar fi următorul: formarea unei bare de nisip ce se întinde de 

la extremitatea în amonte a insulei către o laterală, urmată de umplerea cu 

aluviuni (Foto 5a). Vegetația care acoperă insula este foarte bogată, motiv pentru 

care înaintarea către interiorul insulei nu a fost posibilă. S-a observat și efectuarea 

unor lucrări de explotare de nisip (Foto. 5b), locație marcată printr-un punct cu 

instrumentul GNSS.  

 

 
Fig. 7. Insula Pojarevo - puncte colectate cu GNSS 

 

 
 

Foto 5. a) Microforme de relief – vedere asupra canalului dintre bancul de aluviuni din 
amonte și Insula Pojarevo; b) Exploatare de nisip din albia Dunării, pe brațul drept în 

vecinătatea insulei Pojarevo 
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Activitatea 2.6. Transcrierea interviurilor de către personalul tehnic și 

analiza comparativă a datelor etnografice, istorice și geografice. Ana Maria Nae, 

tehnicianul angajat în proiect, a trimis cele 100 interviuri la transcris, la Scriptoman, 

verificând apoi acuratețea transcrierii. Odată transpuse în format electronic, vom 

coda toate aceste date folosing programul open-source de analiză calitativă TAMS 

Analyzer. Pentru analiza datelor etnografice vom folosi și imaginile realizate pe 

insule. Membrii proiectului au vizitat diferite insule și au făcut fotografii care 

evidențiază diferite aspecte. Am combinat, astfel, observația participativă (de 

exemplu, a practicilor pescarilor) prin mersul pe jos ca metodă de experimentare 

kinestezică a insulelor (vezi O'Neill și Roberts, 2020, pentru o discuție a mersului 

ca metodologie în științele sociale), cu interviurile semi-structurate și discuțiile 

libere. Fotografiile au un rol esențial, spre exemplu, atunci când documentăm 

resălbăticirea insulelor (rewilding) sau dominația speciilor străine invazive de 

plante și animale (foto 6). 

 
 

Foto 6. Explorarea insulelor dunărene. Exemplu de resălbăticire (rewilding) și de specii 
străine invasive (alien invasive species): vița-de-vie sălbatică (Vitis vulpina L.) și castravetele 

sălbatic (Echinocystis lobata (Michx.)). Sursa: Fotografie personală, S. Şerban 

 

În ceea ce privește analiza geografică, echipa a utilizat imagini Landsat din 

perioada disponibilă (1984-2021). Gabriela Ioana-Toroimac a selectat o imagine pe 

an, din perioada de ape mici de la sfârșit de vară – început de toamnă, corespunzător 

unui debit al Dunării de aproximativ 3000 m3/s. Aceste imagini au fost prelucrate pe 
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baza indicilor NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) și SAVI (Soil Ajusted 

Vegetation Index). Acești doi indici sunt relevanți pentru identificarea arealului 

ocupat de vegetație, a aluviunilor fără vegetație (i.e., plaja) și a suprafeței umede. 

Gabriela a extras valorile ariilor corespunzătoare acestor suprafețe. Ulterior, a 

aplicat teste statistice pentru a identifica o ruptură statistică în seria de date 

(changing point) – testul non-parametric Pettitt și tendința liniară a șirului de date – 

testul non- parametric Mann-Kendall, pentru pragul de semnificativitate 

statistică α = 0.05. Studiul Marinei Vîrghileanu s-a focalizat pe tronsonul Slanotran 

(BG) – Corabia (RO), în lungime de aproximativ 160 km (Fig. 8), care cuprinde mai 

multe studii de caz din proiect, contribuind astfel, prin analizele spațiale și hărțile 

rezultate, la cercetările privind relațiile dintre dinamica insulelor și granița din 

lungul Dunării și la problematica privind funcționalitatea porturilor dunărene. 

Scopul este de a identifica un pattern al evoluției recente a insulelor dunărene 

în aval de barajul Porțile de Fier, prin a cărui construcție au fost alterate debitul și 

volumul de sedimente transportate (modificate, totodată, și ca urmare a dragării 

pentru asigurarea navigației), schimbând astfel direcția evoluției insulelor din 

cursului inferior al Dunării. 

Pentru acest studiu, au fost folosite imagini satelitare multispectrale Landsat 

(https://www.usgs.gov/landsat-missions), cu o rezoluție spațială medie (de 30 m). 

Au fost selectate aceste imagini datorită faptului că arhiva disponibilă cuprinde 

imagini colectate încă din 1972 (din 1984 la rezoluția de 30 m) cu o frecvență de 14 

zile, ceea ce permite efectuarea de analize diacronice pentru un interval mai mare 

de timp (fiind cea mai longevivă arhivă de date satelitare, disponibile totodată și 

gratuit). 

 

https://www.usgs.gov/landsat-missions
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Fig. 8. Comparație vizuală între compozitul falscolor al unei imagini Landsat 8 OLI și 
indicii spectrali rezultați prin procesare, necesari pentru delimitarea apei, aluviunilor și 

vegetației. 

 

 

 

 

Analiza a vizat intervalul 1984-2021 (37 de ani), fiind luate în analiză 10 

momente temporale, selectate în funcție de evenimente importante pentru dinamica 

insulelor (de ex., inundații) sau în funcție de disponibilitatea imaginilor fără 

acoperire noroasă, astfel: 1984, 1988, 1991, 1996, 2000, 2003, 2006, 2011, 2016, 

2021. Toate imaginile au fost preluate la ape mici, în anotimpul toamna, pe cât 

posibil, preluate în apropierea zilelor în care s-au înregistrat debite mici (de 

aproximativ 3000 m/s) (Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Datele imaginilor Landsat folosite în studiu, colectate în apropierea 
zilelor cu cel mai mic debit înregistrat 

Nr. 
crt. 

Anul Cel mai mic debit Data imaginii Landsat 

1. 2021 25.09.2021 04.11.2021 

2. 2016 06.10.2016 04.09.2016 

3. 2011 14.09.2011 23.09.2011 

4. 2006 26.10.2006 27.10.2006 

5. 2003 17.09.2003 01.09.2003 
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6. 2000 08.09.2000 08.09.2000 

7. 1996 03.08.1996 27.07.1996 

8. 1991 23.09.1991 23.09.1991 

9. 1988 29.08.1988 22.08.1988 

10. 1984 12.09.1984 12.09.1984 

Sursa datelor: Valori ale debitelor (parțial): https://hydroweb.theia- 
land.fr/hydroweb/view/R_DANUBE_DUNAREA_KM0516?lang=en); Imagini satelitare Landsat: 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

Din punct de vedere metodologic, fluxul de lucru a presupus parcurgerea unei 

serii de etape pentru pregătirea imaginilor și extragerea informațiilor din acestea, 

astfel: 

- Corectarea atmosferică a imaginilor satelitare (Adler-Golden et al., 1998), în 

vederea eliminării efectelor atmosferei și obținerea unor noi imagini care să 

conțină la nivelul pixelilor informație măsurabilă, cuantificabilă, în termeni de 

reflectanță la suprafața terestră; 

- Aplicarea și testarea comparativă a unor indici de matematică spectrală 

(Chuvieco et al., 2002), între care NDVI = Normalised Difference Vegetation Index 

(Rouse et al., 1973), GreenNDVI = Green Normalised Difference Vegetation Index 

(Gitelson and Merzlyak, 1998) și SAVI = Soil-Adjusted Vegetation Index (Huete, 

1988), în vederea diferențierii următoarelor clase tematice: apă, aluviuni, vegetație; 

- Extragerea datelor geospațiale în format vectorial din imaginile procesate 

prin tehnici SIG/ GIS (Sisteme Informaționale Geografice), cu privire la: conturul 

insulelor, malurile Dunării, conturul poligoanelor cu aluviuni și vegetație (informații 

despre acoperire și/ sau utilizare = land cover/ land use); 

- Interpretarea spațială și statistică a dinamicii insulelor în sectorul analizat. 

Primul rezultat al analizei derivă din testarea comparativă a indicilor spectrali 

utilizați pentru delimitarea corectă a conturului insulelor și extragerea informațiilor 

legate de acoperire (land cover), mai exact ai claselor: apă, aluviuni și vegetație. În 

Fig. 8 se pot vizualiza comparativ și in raport cu imaginea în combinație falscolor 

infraroșu indicii NDVI, GreenNDVI și SAVI. Compozitul falscolor infraroșu este util 

pentru interpretarea vizuală, dat fiind faptul că benzile spectrale folosire de acesta 

sunt complementare (infraroșu apropiat, infraroșu de undă scurtă, vizibil-roșu), iar 

clasele de acoperire a terenurilor se diferențiază printr-un contrast mai mare. Apa 

apare prin nuanțe închise datorită faptului că absoarbe radiația infraroșie, 
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aluviunile reflectă foarte mult în toate cele trei intervale spectrale (de unde rezultă 

culoarea deschisă), iar vegetația verde se identifică prin culoarea roșu deoarece 

clorofila are maximum de reflectanță în infraroșu apropiat și minimum în vizibil-

roșu. Se poate identifica faptul că indicii NDVI și SAVI au tendința de a supraestima 

clasele de vegetație și aluviuni. Indicele GreenNDVI este mai senzitiv la conținutul 

de clorofilă decât NDVI, motiv pentru care nu supraestimează clasa și a fost ales 

pentru cartografierea automată a malurilor Dunării, conturul și tipul de acoperire al 

insulelor. 

La o privire de ansamblu a întregului sector analizat (Fig. 9), schimbările nu 

sunt tocmai evidente din punct de vedere spațial, din cauza scării mici de 

reprezentare. 

Din punct de vedere statistic, se poate observa că nu există schimbări 

semnificative în ceea ce privește numărul insulelor (Fig. 10), însă este evidentă o 

creștere a suprafeței totale a insulelor cu aproximativ 30% în prezent, comparativ 

cu 1984, precum și a suprafeței medii, ceea ce indică o predispoziție în acest sector 

pentru depunerea aluviunilor și chiar colmatarea unor sectoare. Este important de 

menționat faptul că în anul 2003 s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al apei din 

perioada analizată, motiv pentru care suprafața totală a insulelor are valoarea cea 

mai ridicată, iar perioada 2005-2006 a fost caracterizată de inundații. 

 

 

 
Fig. 9. Reprezentarea spațială a insulelor dunărene și a categoriilor de acoperire (1984 și 

2021) în sectorul Slanotrân - Corabia, rezultată din procesarea imaginilor satelitare 
Landsat 
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Fig. 10. Grafice ilustrând situația statistică a dinamicii insulelor dunărene (1984-

2021) în sectorul Slanotrân - Corabia 

 
Suprafața acoperită cu vegetație, ca indicator al stabilității insulei, a înregistrat, 

de asemenea, o creștere continuă în ultimii 37 de ani, de aproximativ 45% în 2021 , 

comparativ cu 1984 (Fig. 11). 

 

 
Fig. 11. Acoperirea cu vegetație a insulelor dunărene în sectorul Slanotran – Corabia între 

1984 și 2021 
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O serie de hărți diacronice au fost create pentru studiile de caz, cu scopul de a 

ilustra dinamica spațio-temporală a insulelor. Printre acestea se numără Acalia-

Dobrina-Pietriș-Nebuna (Fig. 12), Rast (Fig. 13), Kozlodui- Copănița (Fig. 14), 

Corabia (Fig. 15). 

 

 
Fig. 12. Detaliu privind dinamica insulelor dunărene Acalia – Dobrina – Pietriș – Nebuna 

între 1984 și 2021 
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Fig. 13. Detaliu privind dinamica insulelor dunărene în dreptul portului Rast între 1984 și 

2021
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Fig. 14. Detaliu privind dinamica insulelor dunărene Kozludui - Copănița între 1984 și 
2021 
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Fig. 15. Detaliu privind dinamica insulelor dunărene în dreptul portului Corabia între 1984 

și 2021
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Din analiza hărților și statisticilor prezentate mai sus, pe baza datelor din 

ultimii 37 de ani, se pot formula o serie de caracteristici specifice evoluției cursului 

inferior al Dunării, astfel: 
 

- Creșterea continuă a suprafeței totale a insulelor: predispoziție pentru 

colmatare, necesitatea dragării pentru asigurarea navigației;  

- Creșterea continuă a suprafeței acoperite cu vegetație: asigurarea 

stabilității insulelor și dificultăți în îndepărtarea acestora prin dragare; 

- Dinamica încetinită în contextul ultimilor 37 de ani; 

- Formă din ce în ce mai alungită a insulelor; 

- Pattern-ul evoluției insulelor Dunării Inferioare: (1) acumulare de 

sedimente în amonte; (2) alăturarea la maluri (prin colmatarea canalelor dintre mal 

și insule) și/sau unirea cu alte insule; (3) acoperirea cu vegetație.  

 

Activitatea 2.7: Participarea la conferințe internaționale. Membrii 

proiectului au participat la 8 conferințe internaționale și 2 conferințe naționale la 

care au comunicat rezultate din cadrul proiectului. 

Participare conferințe internaționale: 

1) Vîrghileanu, M. and Ioana-Toroimac, G.: Remote sensing – based analysis of 

the islands dynamics in the Lower Danube River, EGU General Assembly 2022, 

Vienna, Austria, 23-27 mai 2022, EGU22- 5333, https://doi.org/10.5194/egusphere-

egu22-5333. 

2) Dorondel, S. and Șerban, S.: From Fluvial Border to Land Border: Island 

Movements, State and Fishermen along the Lower Danube, Time for Geographers, 

UGI-IGU Paris, The Centennial Congress, Paris, 18-22 iulie 2022. 

3) Ioana-Toroimac, G. and Șerban, S: Fluvial Processes, In-stream Mining and 

Societies: Interplay on the Lower Danube River, Time for Geographers, UGI-IGU Paris, 

The Centennial Congress, Paris, 18-22 iulie 2022. 

4) Dorondel, Ș.: Nomadic Islands: Danube River, Nation States and Riparian 

Communities, From ‘Thinking through Islandness’ to ‘Doing Islandness’, 

Universitatea din Munchen, Departamentul de Antropologie, Munchen, 19-20 mai 
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2022. 

5) Dorondel, Ș.: Neoliberal rural decayed infrastructure and the aesthetics of 

useless in Romania, Visual Cultures in Southeast Europe: Globalization, Gender, 

Power & Resistance. Congresul InASEA, Universitatea din Graz, Austria, 15-18 

septembrie 2022. 

6) Șerban, S.: Visualising Danube Infrastructure and State Legitimacy in 

Socialist Bulgaria, Visual Cultures in Southeast Europe: Globalization, Gender, Power 

& Resistance. Congresul InASEA, Universitatea din Graz, Austria, 15-18 septembrie 

2022. 

7) Dorondel, Ș.: The Ethnography of a Flood and the Anatomy of Power in Rural 

Romania, Disturbance on the Danube: State, Infrastructure and the Environment, 

New Europe College, Bucharest, 29-30 septembrie 2022. 

8) Șerban, S.: Disturbance on the Danube: State, Infrastructure and the 

Environment, New Europe College, Bucharest, 29-30 septembrie 2022. 

9) Șerban, S.: Authenticity in Environmental Anthropology. Doing Fieldwork on 

the Lower Danube Islands, Imaginary Evidence: Establishing authenticity in the 

social sciences, November 17th-18th 2022, Online Conference. 

 

Participare conferințe naționale: 

1) Dorondel, Ș., Șerban, S., Cain, D.: Ostroavele dunărene: actor 

internaţional, agent economic şi factor social, Congresul Național al Istoricilor 

Români, Universitatea din Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022. 

2) Florea, C.: Turismul și relația cu mediul în arealul plajelor tinere din 

albia Dunării, Simpozionul interdisciplinar „Natură și Cultură”, ediția XXXIII, 

Ploiești, 10-11 noiembrie 2022. 

 

Publicații: 

1) Dorondel, Ș. and Șerban, S.: A New Ecological Order. Developement and the 

Transformation of Nature in Eastern Europe. Pittsburgh, PA: Pittsburgh University 

Press, 2022. 

2) Cheval, S., Dorondel, S. et al. 2022: Climate Change Perception in Romania.

 Theoretical and Applied Climatology. https://doi.org/10.1007/s00704-022-

04041-4 (IF 3.409). 

3) Dorondel, Ș. and Gătejel, L. (eds.): Disturbances. River, State and 
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Infrastructure. Book proposal acceptat de Purdue University Press. 

4) Dorondel, Ș. and Șerban, S.: An Ethnography of Mud and Soil in the Lower 

Danube Floodplain, in Andres Leon Araya and Preeti Sampat (eds.), The 

Anthropology of Land. Trimisă spre evaluare la Duke University Press. 

5) Dorondel, Ș., Mitroi-Tisseyre, V. and Tall, Y.: Assessing the Unseen: Local 

fishermen Knowledge and Scientific expertise in Eastern Europe and West Africa, in 

O’Gorman, E., Carey, M., Swart, S. and San Martín, W. (eds.), Routledge Handbook of 

Environmental History. London: Routledge (trimisă spre evaluare). 

6) Șerban, Ș.: Slow Ecology. Local Knowledge and Natural Restoration on 

the Lower Danube. Trimis la evaluare la Environmental Values (I.F. 1.831). 

 

Blog: 

O activitate importantă în cadrul proiectului a fost publicarea de scurte relatări 

din cercetările de teren ale mebrilor echipei. Mai mult, începând cu acest an, am 

publicat și scurte materiale scrise de colaboratorii noștri de cercetare din teren, atât 

din România, cât și din Bulgaria. În acest fel, dăm cuvântul celor care trăiesc în zonele 

pe care noi le cercetăm și le dăm astfel voce. Nu doar noi, cercetători veniți din afară, 

scriem despre acești oameni și despre locurile în care ei trăiesc, dar și ei scriu despre 

ei înșiși. Blogul proiectului (https://danislandsproject.wordpress.com/blog) are un 

mare succes. Mai mulți cercetători din străinătate ne-au transmis că citesc postările 

de pe blog cu mare interes, inclusiv pentru fotografiile pe care le publicăm (pe care 

altfel nu am putea să le publicăm în articole sau cărți deoarece sunt foarte scumpe 

la tipărire). Un succes mare a avut eseul foto realizat de Ovidiu Petrița, fotograf 

amator din Corabia. 

Pagina de Facebook a proiectului 

(https://www.facebook.com/danislandsproject) continuă să aibă o audiență mare. 

În decursul perioadei ianuarie-noiembrie 2022 am avut 8 postări pe blogul 

proiectului, 1103 vizitatori și 2110 vizualizări din România, Bulgaria, Ungaria, țări 

ale UE, SUA și alte țări. Pagina a continuat să crească, ajungând la 343 urmăritori, 

iar postările, cu un reach organic de peste 700 persoane/postare, au fost vizualizate 

din România, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Germania, Austria și alte țări. Pe 

Instagram avem 93 urmăritori, iar pe Twitter 131 urmăritori. 
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