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Proiectul Crișan + Caraorman + Mila 23 - Ecoturism pentru viitor își propune
nu doar să dezvolte o destinație ecoturistică de marcă proprie în Delta Dunării,
ci și să solidiﬁce identitatea comună a regiunii cuprinsă de triunghiul geograﬁc
și cultural al celor trei localități. Totodată, acest demers poate încapsula un
model de dezvoltare durabilă potrivit pentru Delta Dunării, inovativ, eﬁcient și
ușor de replicat. Cele trei comunități sunt abordate unitar, deși acțiunile sunt
diferite la nivelul ﬁecăreia. Ideile promovate de proiect, materializate în inițiative și
proiecte-pilot realizate în parteneriat cu membrii comunităților, sunt circumscrise
unor domenii variate, relevante, de altfel, pentru întreaga Deltă: educațional,
turistic, gastronomic, economic, identitar. Reevaluarea cu imaginație a raportului
om-mediu
u și utilizarea cu înțelepciune a naturii ca motor de dezvoltare pot
pune Triunghiul
nghiul Crișan + Caraorman + Mila 23 pe harta creativității europene,

Nume: .............................................................
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Delta
Dun`rii

2

Delta Dunării, una dintre cele
mai frumoase delte din lume, se
formează la întâlnirea Dunării,
al doilea ﬂuviu din Europa ca
dimensiune, cu Marea Neagră.
Din următoarele pagini vom aﬂa de
ce Delta Dunării este considerată
o adevărată comoară naturală și
culturală. Vom învăța de ce este
valoros miezul Deltei (regiunea din
jurul comunei Crișan), cum obișnuiau
să trăiască oamenii locului și care
dintre ocupațiile tradiționale pot ﬁ
încă valoriﬁcate pentru un trai mai
bun. De asemenea, vom trece în
revistă principalele atracții turistice
ale zonei și vom învăța să le prețuim
la fel de mult cum o fac vizitatorii.
Vom descoperi ce înseamnă: deltă,
rezervație a biosferei, biodiversitate,
birdwatching, pachet turistic și alte
lucruri folositoare pentru a trăi ca
în secolul XXI, beneﬁciind însă de
valoarea tradițiilor pe care le-am
moștenit și păstrându-le nealterate
pentru urmașii noștri. Delta este unul
dintre locurile cele mai căutate din
lume și vom găsi aici argumentele
pentru a ﬁ și mai mândri de ea!
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Delta Dun`rii
Ce este o delt`?
ALUVIUNE, aluviuni
- Material format din
bolovani, mâl, nisip și
pietriș, adus de apele
curgătoare și depus pe
fundul albiei, pe luncă sau
la vărsare.
MAREE, maree - Mișcare
oscilatorie zilnică și
alternativă (de înaintare sau
de retragere de la țărm) a
apelor mărilor și oceanelor,
datorită atracției Lunii și a
Soarelui.
LIMAN, limanuri - 1. Țărm,
mal, port. 2. Lac rezultat
prin bararea cu aluviuni a
gurii de vărsare a unui râu.

Delta Dunării este limitată:
Delta este o formă de relief care se formează prin acumularea
• la sud-vest de podișul Dobrogei
aluviunilor (mâl, nisip sau pietriș) și a materialului biologic (diferite
• la nord de podișul Basarabiei
plante sau arbori) în punctul de vărsare a unei ape curgătoare
într-un lac, mare sau ocean. Deltele iau naştere întotdeauna
pe aﬂa în continuare lucruri• în est de Marea Neagră
Vom
terenuri cu pantă lină, în regiuni cu maree scăzută, şi în dreptul
care îi fac pe locuitorii comunei
zonelor de coastă fără curenţi litorali puternici. Deltele se Crișan să devină cu adevărat
formează întotdeauna din bifurcarea ﬂuviului în mai multe braţe.
mândri de a trăi într-un loc atât

Delta Dun`rii
Delta Dunării se formează
la vărsarea ﬂuviului Dunărea
(cu un traseu de cca. 2840
km, Dunărea ﬁind al doilea
ﬂuviu din Europa ca lungime
după Volga) în Marea Neagră.
Această deltă se întinde pe o
suprafață de 4152 kmp, din care
cea mai mare parte (3446 kmp)
se aﬂă în Dobrogea, România,
iar o parte mai mică este pe
teritoriul Ucrainei.
Când ajunge la Pătlăgeanca,
ﬂuviul Dunărea se bifurcă în
două brațe: Brațul Chilia la nord
și Brațul Tulcea la sud care,
la rândul său, se desparte în
Brațul Sulina și Brațul Sfântu
Gheorghe.

2
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Brațul Chilia și brațul Musura
(care izvorăște din Brațul Chilia)
formează granița cu Ucraina.

Delta Dunării este traversată de:
• paralela de 45°, latitudine nordică
• meridianul de 29°, longitudine estică

de special și unic în lume.
d

Brațul Chilia transportă 60% din
apele și aluviunile Dunării pe
cursul său de 104 km.
Brațul Sulina, care străbate
mijlocul Deltei, are o lungime
de 71 km și transportă 18% din
volumul de apă al Dunării.
Cursul Brațului Sfântu
Gheorghe se desfășoară pe
112 km, transportând 22% din
debitul Dunării. La vărsarea
acestuia se formează insulele
Sacalin, care compun un
început de deltă mai mică.
Delta Dunării este încadrată
de limanuri și lacuri învecinate,
cuprinzând între brațele
ﬂuviului Dunărea sute de lacuri,
dintre care câteva zeci de mari
dimensiuni.
3
7

Aplicație:
Știați că:

Notați pe hartă țările prin care trece ﬂuviul Dunărea.

• suprafața totală a Deltei (4152 kmp) este mai mare decåt suprafețele
următoarelor țări la un loc: Monaco, Malta, Hong Kong și Luxemburg?
• ﬂuviul Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din Germania,
și se varsă în Marea Neagră, în apropierea Grindului Caraorman,
a cărui denumire înseamnă „Pădurea Neagră” în limba turcă?
• Dunărea este cel mai internațional ﬂuviu al planetei, străbătând 10 țări
(Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România,
Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) şi patru capitale (Viena,
Bratislava, Budapesta, Belgrad)?
• Delta Dunării crește anual cu aproximativ 40 mp 10 martie 2016 datorită celor
67 milioane tone de aluviuni aduse de Dunăre?
• paralela 450, care străbate rezervaţia Deltei Dunării, marchează
jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord?
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Rezerva]ia Biosferei Delta

Dun`rii
Ce este
o Rezerva]ie
a Biosferei?
O rezervație a biosferei
este o arie naturală
protejată cu scopul de a
apăra zonele de habitat
natural și diversitatea
biologică speciﬁcă
acestora. Rezervațiile
biosferei sunt alese prin
programul UNESCO
„Omul și Biosfera” în
funcție de nevoile de
protecție ale diferitelor
zone.

2

3

Rezerva]ia Biosferei Delta Dun`rii
HABITAT, habitate Ansamblu de condiții
oferite vieții de un biotop;
loc care oferă condiții
corespunzătoare de viață
pentru o anumită specie de
plantă sau de animal.
PATRIMONIU NATURAL,
patrimonii naturale Ansamblul componentelor
și structurilor ﬁzicogeograﬁce, ﬂoristice,
faunistice și biocenotice
ale mediului natural a
căror importanță și valoare
ecologică, economică,
științiﬁcă, biogenă,
sanogenă, peisagistică,
recreativă și cultural-istorică
au importanță din punctul
de vedere al conservării
diversității biologice ﬂoristice
și faunistice, al integrității
funcționale a ecosistemelor,
conservării patrimoniului
genetic, vegetal și
animal, precum și pentru
satisfacerea cerințelor de
viață, bunăstare, cultură și
civilizație ale generațiilor
prezente și viitoare.

2
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Delta Dunării este protejată la nivel internațional
atât pentru patrimoniul natural ce cuprinde o
multitudine de specii rare, cât și pentru valorile
autentice ale tradițiilor și comunităților ei.

întinsă și deasă suprafață
stuﬁcolă din lume. Speciile
rare de stejari găsite în
Letea și Caraoman compun
cea mai nordică pădure
cu structură tropicală.
Coloniile de păsări rare și
numărul mare de specii de
pești sunt alte elemente
care fac din Delta Dunării o
arie de importanță naturală.
Multe specii vegetale și
animale reprezintă resurse
naturale importante,
exploatabile, care au
ajutat oamenii Deltei să
se dezvolte încă din cele
mai vechi timpuri. În timp,
o parte dintre aceste

O rezervație a biosferei
se întinde pe o suprafață
mare și cuprinde mai multe
ecosisteme terestre și/
sau acvatice, lacuri sau
cursuri de apă, zone umede
ce includ comunități
biocenotice, ﬂoristice și
faunistice, unice. Uneori
ecosistemele sunt afectate
de acțiunile oamenilor,
care utilizează resursele
naturale pentru a-și
asigura existența. Totuși,

există soluții ca folosirea
resurselor să nu degradeze
mediul înconjurător. Cu
înțelepciune și atenție,
oamenii pot trăi în armonie
cu natura, folosindu-se în
mod inteligent de bogățiile
ei și oferindu-i în schimb
grijă și protecție.
În Deltă trăiesc multe
specii de plante și animale
speciale. Stuful Deltei
Dunării formează cea mai

resurse au început să ﬁe
supraexploatate. Chiar
și în ziua de astăzi sunt
exploatate în exces, în
special peștele și pășunile.
Activitățile umane care
utilizează în exces resursele
pun în pericol echilibrul
natural al ecosistemului,
putând provoca distrugerea
zonelor de reproducere a
speciilor sau chiar dispariția
anumitor specii.
Din aceste motive, în 1990,
întreaga regiune a Deltei
Dunării a fost declarată, de
către Parlamentul României,
Rezervație a Biosferei Delta
Dunării.
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ECOSISTEM, ecosisteme
- Unitate naturală care
include toate organismele
vii (biocenoza) și mediul
(biotopul) în care trăiesc.
Relațiile între organismele
vii și factorii de mediu sunt
realizate prin schimbul
reciproc de materie și
energie dintre ele.
BIOCENOZĂ, biocenoze Comunitate de organisme
vegetale și animale care
conviețuiesc într-un
anumit mediu sau sector
din biosferă.
TROPICAL, tropicale, de (la) tropice; speciﬁc
tropicelor; situat între
tropice. Climat tropical =
climat cald, din regiunea
tropicelor, cu ușoare
variații de temperatură
și puternice variații ale
regimului de ploaie.
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Delta, o comoară a naturii, a atras atenția întregii lumi. Pentru a
ocroti habitatele și speciile pe care le găzduiește, a fost inclusă în
următoarele categorii ce îi asigură un statut protejat:
REZERVAȚIE, rezervații
- (Adesea urmat de
determinarea „naturală”)
1. Arie protejată prin
lege pentru conservarea
unor ecosisteme, specii
de plante sau animale,
elemente geograﬁce,
speologice etc., importante
sub aspect științiﬁc sau
peisagistic. 2. Întindere
redusă din teritoriul unui
stat în interiorul căreia au
posibilitatea să trăiască
anumite grupuri de
băștinași, păstrându-și stilul
speciﬁc de viață.
ARIE NATURALĂ
PROTEJATĂ, arii naturale
protejate - O zonă terestră
şi/sau marină special
dedicată protecţiei şi
conservării diversităţii
biologice, cu resurse
naturale şi culturale,
administrată cu mijloace
legale sau alte mijloace de
efect.

14
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•

Începând cu anul 1938, Pădurea Letea a devenit rezervaţie
naturală. Astfel, legea protejează speciile de plante și animale
rare de aici.

•

Ulterior, o suprafață întinsă din Deltă a fost declarată arie
naturală protejată.

•

În 1978, zona Roşca – Buhaiova – Hrecisca a fost numită
rezervaţie a biosferei, tot cu scopul de a proteja mediul și
speciile.

•

În 1990, mai mult de jumătate din teritoriul Deltei Dunării
a fost adăugat în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și
Natural, pentru ca zonele valoroase să ﬁe apărate de anumite
activităţi omenești care ar putea să le deterioreze.

•

Delta este recunoscută la Convenția Ramsar din 1991 ca
una dintre cele mai întinse zone umede de importanță
internațională de pe Pământ.

•

Delta Dunării a intrat în rețeaua Natura 2000, o rețea
europeană de zone naturale în care sunt protejate specii
sălbatice rare.

Prin rețeaua Natura 2000,
Delta Dunării este declarată
atât sit SCI, cât și SPA, adică
habitatele naturale, speciile
de plante, animale și păsări
sălbatice sunt ocrotite.
Locuitorii Deltei pot să
își desfășoare activitățile
obișnuite, însă cu grijă față
natură. Sunt încurajate
activitățile umane care
contribuie la supraviețuirea
speciilor și la protejarea
habitatelor (de exemplu
păduri, pășuni sau
au
u fâneţe).
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Așadar, activitățile
localnicilor sunt binevenite,
atâta timp cât sunt făcute
cu grijă. Bineînțeles că există
și ocupații interzise, cum
ar ﬁ construcţiile de fabrici
poluante sau lucrările de
infrastructură (șosele, poduri)
care afectează habitatele sau
speciile. Sunt permise numai
acele lucrări importante
pentru siguranţa oamenilor
sau de importanţă naţională.
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CONVENȚIA RAMSAR
- este un tratat
interguvernamental, sub
patronajul UNESCO,
asupra zonelor umede
ca habitat al păsărilor
acvatice la nivel
internațional. Tratatul a
fost semnat în 2 februarie
1971 în orașul iranian
Ramsar și intrat în vigoare
în anul 1975.
NATURA 2000 - este o
rețea europeană de zone
naturale protejate care
cuprinde specii sălbatice
și habitate naturale de
interes comunitar. A fost
înﬁințată în interesul
protejării naturii, dar
și pentru menținerea
acestor bogății naturale
pe termen lung, cu scopul
de a asigura resursele
necesare dezvoltării socioeconomice a regiunii.
(detalii: http://natura2000.
mmediu.ro/)
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Pentru că oameni din întreaga lume privesc Delta Dunării ca o comoară de
preț pe care planeta ne-a oferit-o tuturor, locuitorii acesteia trebuie să simtă
mândrie și, totodată, să ﬁe primii care se îngrijesc de ea și o protejează. Este
important ca aceștia să nu arunce gunoaie în mediul în care trăiesc pentru că
asta ar însemna să distrugă moștenirea lor naturală.

Știați că:

Aplicație:
Redactați în echipă un cod de comportament în
timpul vizitelor în natură:
1. Nu plecați în expediții singuri.

•

Delta Dunării este unica deltă din lume declarată rezervaţie a
biosferei?

2. Ocrotiți natura. Nu lăsați gunoaie în urma voastră!

•

Delta Dunării este cel mai tânăr pământ românesc?

3. Nu deterioraţi marcajele turistice, refugiile sau
locurile amenajate pentru popas.

•

Delta Dunării este cel mai întins teritoriu mlăștinos din Europa,
cu o suprafață de 2681 kmp?

4. ...

•

Delta Dunării este cea mai joasă regiune de câmpie din Europa?

5. ...
6. ...
7.

...

8. ...
9. ...
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Sit SCI – [sit de importanță
comunitară] - este o
rețea de arii naturale
protejate, constituită
cu scopul menținerii și
conservării speciilor de
plante și animale sălbatice
și a habitatelor naturale
de interes comunitar
reprezentative pentru
regiunea biogeograﬁcă în
care se încadrează.
Sit SPA – [arie de protecție
avifaunistică] - este o rețea
de arii naturale protejate
constituită cu scopul
protejării speciilor de
păsări sălbatice.
ECOTURISM - este acea
formă de turism în care
principala motivație a
turistului este observarea
și aprecierea naturii și a
tradițiilor locale direct
legate de natură.
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Biodiversitatea din Delta

Dun`rii
Ce este
biodiversitatea?
Biodiversitatea sau
diversitatea biologică
înseamnă varietatea
tipurilor de viață de
pe pământ. Se referă
la varietatea de specii
de plante și animale, la
multitudinea de gene
şi la diferitele categorii
de ecosisteme
existente. Numărul
mare de gene este
ceea ce asigură
caracteristicile diferite
ale indivizilor din
aceeași specie și
păstrează sănătatea
speciei. De exemplu,
dacă un soi de grâu
este atacat de un
dăunător, se poate
planta un alt soi,
ale cărui gene sunt
rezistente la dăunătorul
respectiv.

2

3

DENSITATE, densități Numărul de obiecte sau de
ﬁințe de pe o unitate de arie
sau de lungime.
PLAUR, plauri - Formațiune vegetală acvatică,
compactă, în care
predomină stuful, care
plutește la suprafața apei;
plav, plavie.
EURIHALIN, eurihalini (Despre organisme acvatice)
Care suportă variații mari
ale salinității, de exemplu
trecerea de la apă sărată la
dulce.
AMFIBIAN, amﬁbieni Clasa de animale vertebrate
care pot trăi în apă și pe
uscat.

Biodiversitatea
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În prezent, suntem martorii unei reduceri a diversității genetice în
cadrul aceleiași specii, ba chiar a scăderii numărului de specii și
a varietății ecosistemelor. Toate acestea au consecinţe serioase
pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea omului. Cauzele
principale sunt agricultura intensivă, construcţiile, exploatarea
carierelor, exploatarea excesivă a pădurilor, oceanelor, râurilor,
lacurilor şi solurilor, invazia de specii străine care le distrug pe cele
locale, poluarea şi, din ce în ce mai mult, schimbările climatice.

GENĂ, gene - Particulă a
unui cromozom care poartă
caracterele eredității.

Biodiversitatea din Delta Dun`rii
Instituția publică responsabilă
cu administrarea patrimoniului natural al Rezervației
este Administrația Biosferei
Delta Dunării (ARBDD), de
la care aﬂăm următoarele
informații:
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Delta Dunării, care găzduiește
un număr mare de forme de
viață, constituie un adevărat
muzeu al biodiversităţii,
o „bancă de gene” de
valoare inestimabilă pentru
patrimoniul natural universal.

Spre deosebire de alte delte
de pe Pământ, Delta Dunării
a primit titlul de rezervație
a biosferei pentru că
adăpostește un număr mare
de specii. În plus, cuprinde
o densitate mare a multor
varietăți din cadrul aceleiași
specii, majoritatea rare sau
care nu trăiesc în alte regiuni
ale continentului.
Începând cu anul 1991, ﬂora și
fauna din teritoriul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării (RBDD)
sunt inventariate pentru a
cunoaște mai bine elementele
componente ale patrimoniului
natural din Delta Dunării,
dar și pentru a atrage atenția
asupra speciilor care trebuie
protejate. Așadar, numărul
comunităților variate de plante
și animale din Delta Dunării
a fost evaluat la 5429, dintre
care 1839 specii de ﬂoră și
3590 specii de faună. Toate
acestea trăiesc
esc în 30 tipuri
ecosisteme
e diferite.
differite

precum nufărul sau ciulinul
de baltă. Pe malurile mai
înalte se întâlnesc pădurile de
salcie, iar pe cele mai joase se
găsește salcia cenușie de talie
mică. În faimoasele păduri,
Letea și Caraorman, întâlnim
diferite specii de stejar sau
frasin, specii variate de arbuști
sau de plante cățărătoare,
ca vița sălbatică sau liana. Pe
lângă toate aceste varietăți
de plante, au fost descoperite
inclusiv specii noi, cum sunt
Centaurea pontica, şi Elymus
pycnattum deltaicus.

ROTIFER, rotifere Clasă de viermi acvatici
microscopici, cu corpul
alungit sau sferic și
prevăzut cu cili vibratili
puternici, care se învârtesc
ca o roată (Rotatoria).
CRUSTACEU, crustacee
- Clasă de animale nevertebrate cu corpul acoperit
cu o crustă chitinoasă
(reprezentanți: racul,
crabul, langusta).
ARAHNIDĂ, arahnide
- Clasă de animale
nevertebrate, cuprinzând
păianjenii, scorpionii etc.

Fauna este alcătuită din
3061 de specii și varietăți de
nevertebrate și 529 de specii
și varietăți de vertebrate.
Nevertebratele cuprind: viermi
și rotifere, moluște, crustacee,
arahnide, insecte și 37 de
specii noi.

Aproximativ
70%
mativ 70
% din ﬂora din
RBDD (Rezervația
Biosferei
ezervația Bi
Delta Dunării)
ă ii) este formată
ării)
din stuf, papură și vegetație de
stuf de pe plauri. În lacurile
și canalele din Delta Dunării,
se găsesc plante acvatice,
21

TESTUDIDE - țestoase de
uscat.
ORNITOLOGIE - Ramură
a zoologiei care studiază
păsările.

Resursele naturale din
Delta Dunării sunt strâns
legate de ocupațiile cu
tradiție de pe teritoriu,
oferindu-le locuitorilor
șansa de a trăi bine fără
a distruge speciile și
habitatele în care trăiesc
atât de multe varietăți
de plante și animale
rare, pe care vizitatorii
abia așteaptă să le
întâlnească în excursiile
lor prin Deltă.
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Fauna piscicolă cuprinde 135 de
specii, dintre care majoritatea
sunt pești de apă dulce, dar
sunt prezente și specii marine
și eurihaline care trăiesc în
Marea Neagră, însă pătrund în
Deltă și Dunăre în sezonul de
reproducere.

Cele mai multe specii de
amﬁbieni și reptile din Delta
Dunării sunt protejate prin
lege. Din categoria amﬁbienilor
regăsim 10 specii de broaște:
Broasca de lac mare, Buhaiul
de baltă, Brotăcelul, Broasca de
pământ brună, Broasca râioasă
brună, Broasca râioasă verde,
Broasca de pământ siriacă,
Rana lessone şi două specii
de sopârle de apă. Reptilele
sunt reprezentate de 11 specii
incluzând testudide, şopârle şi
şerpi.
Cea mai renumită faună din
RBDD este cea ornitologică,
cu 331 specii de păsări.
Delta Dunării oferă în orice
anotimp condiții prielnice
traiului păsărilor sălbatice.

Dintre populațiile de păsări
care cuibăresc aici, amintim:
pelicanul comun, pelicanul creț,
cormoranul mic, coloniile de
stârc lopătar și câteva specii
cuibătoare de vultur codalb. În
timpul migrației, multe păsări
folosesc țărmul Mării Negre
și Delta Dunării drept culoar
migrator. Adesea, păsările se
opresc aici pentru odihnă și
hrană în drumul lor spre zonele
de iernare sau spre zonele de
cuibărit, în funcție de anotimp.

Delta adăpostește și 42
de specii de mamifere,
printre care se numără
vidra și nurca europeană.
Bizamul și mistrețul fac
parte din aceeași categorie
și sunt recunoscute pentru
valoarea lor economică. Alte
mamifere sunt: hermina,
câinele enot, vulpea și pisica
sălbatică.

Știați că:
• Delta Dunării are
cea mai întinsă zonă
compactă de stufăriș
de pe planetă?
• Delta Dunării cuprinde
cea mai mare
populație de Pelican
comun și Pelican
creț de pe teritoriul
Europei?
• în Delta Dunării se
întâlnesc două plante
carnivore, Otrățelul de
baltă și Aldrovanda?

Prin Convenţia de la Berna pentru conservarea habitatelor naturale
și a vieții sălbatice din Europa, semnată în 1979 și intrată în vigoare
în 1982, sunt protejate:

Pentru câteva milioane de
păsări, această zonă este
un bun loc de popas, atât
primăvara, cât și toamna. Dintre
acestea, menționăm: rațele,
barza albă și specii de păsări
prădătoare. Iarna, își găsesc
adăpostul în Delta Dunării
colonii de lebede și gâște, între
care aproape toată populația de
gâscă cu gât roșu.

• 313 specii de păsări
• 22 de specii de mamifere, dintre care 7 specii sunt strict protejate
• 24 de specii de peşti, dintre care 22 de specii sunt strict protejate

• Delta Dunării
găzduiește 50% din
populația mondială
de Gâscă cu gât
roșu și 60% din
populația mondială de
Cormoran mic?

În RBDD există 30 de tipuri de ecosisteme, 23 naturale și 7 antropice
(adică realizate prin activitatea omului). Iată câteva exemple:
• Formațiuni de apă (ape curgătoare, ape stătătoare, canale și zone
marine costiere)
• Zone umede (vegetație acvatică limitrofă)
• Păduri, tuﬁșuri și vegetație ierboasă
• Amenajări (agricole, forestiere, piscicole, plantații de plopi)
• Orașe și sate
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Speciile de păsări din
Rezervația Biosferei
Delta Dunării declarate
monumente ale naturii
sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Călifarul alb
Călifarul roşu
Corbul
Dropia
Spurcaciul
Pelicanul comun
Pelicanul creţ
Piciorongul
Stârcul lopătar
Egreta mare
Egreta mică
Vulturul hoitar

Tot pe acest teritoriu
se regăsesc și populaţii
de păsări de importanţă
internaţională:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popula]ii de p`s`ri

Cormoranul mic
Pelicanul comun
Pelicanul creţ
Stârcul de noapte
Stârcul galben
Egreta mică
Egreta mare
Stârcul purpuriu
Gâsca cu gât roşu
Ţigănuşul
Lopătarul
Codalbul
Eretele de stuf

din RBDD

Pelicanul creț
Pelecanus Crispus
Egreta mare
Ardea Alba

Stârcul purpuriu
Ardea Purpurea

Pelicanul comun
Pelecanus Onocrotalus

Egreta mică
Egretta Garzetta
Stârcul de noapte
Nycticorax Nycticorax
Stârcul lopătar
Platalea Leucordia
Stârcul galben
Ardeola Ralloides

24

Cormoranul mic
Microcarbo Pygmeus

Piciorongul
Himantopus Himantopus
25

Codalbul
Haliaeetus Albicilla

Ereta de stuf
Circus Aeroginosus

Gâsca cu gât roșu
Branta Ruﬁcollis
Califarul roșu
Tadorna Ferruginea

Corbul
Corvus

Țigănușul
Plegatis Falcinellus

Dropia
Otis Tarda

Călifarul alb
Tadorna Tadorna
Vulturul hoitar
Neophron Percnopterus
26

Spurcaciul
Tetrax Tetrax
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Aplicație:
• Veriﬁcați-vă cunoștințele:
1

2

Exercițiu de creativitate:
1. E măiastră, toată albă,
parc-ar ﬁ o barză dalbă.

Realizați un desen sau redactați o scurtă poveste în care protagonistul este
un animal sau o pasăre din Delta Dunării.

2. Ga, ga, ga strigă întruna,
ca și cum vine furtuna.
Acum toată s-a gătit, fular
roşu și-a găsit.
3. Ciocul lui impunător,
niciodată nu e gol și de la
atâta pește, i-a crescut un
moț în creștet.
4. O pasăre mai ciudată,
are-un cioc ca o lopată și
nu pare dichisită, ﬁindcă-i
foarte ciufulită.

3

4
5
6
7

5. Are-un cioc încovoiat,
zici că-i un cârlig în lac.
6. Cu picioare așa lungi, e atlet
desăvârșit, trece peste orice
ape, nu se lasă depășit.
7. Cu ochi roşii, îndesat,
iese-n baltă pe-nserat.

Răspunsurile se găsesc în paginile 24-27.
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Locuitorii Deltei

[i ocupa]iile lor
Comunit`]ile
din Delta
Dun`rii
Încă din cele mai vechi
timpuri, Delta Dunării
a fost considerată
o regiune atractivă,
datorită bogățiilor
naturale, poziției
geograﬁce și climei
blânde.
Bucurându-se de o
poziție geograﬁcă
privilegiată din punct
de vedere strategic
și comercial, Delta a
generat multe conﬂicte
între diferite populații
care doreau să dețină
controlul asupra acestei
zone cu ieșire la mare.

2

MULTICULTURALITATE Existența mai multor culturi
în cadrul aceleiași țări.
COSMOPOLIT, cosmopoliți - Care ține de mai
multe culturi, comun mai
multor țări sau tuturor
țărilor; universal.

Comunit`]ile din Delta Dun`rii
Pe parcursul anilor, mai
multe valuri de migrație
au străbătut zona astfel,
Delta Dunării a devenit un
amestec etnic și cultural,
unic în România. Regiunea
este în prezent cunoscută
pentru multiculturalitatea
demonstrată prin elementele
de patrimoniu regăsite pe
teritoriul Deltei: vestigii
arheologice, porturi
tradiționale, rețete culinare
speciﬁce variatelor etnii, sau
diferite obiceiuri și tradiții.
Dovezile arheologice arată că
pe aici au trecut geți, greci,
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romani, bizantini, genovezi,
turci, tătari, ruși, ucrainieni,
bulgari, evrei, nemți și
italieni. Fiecare dintre aceste
populații a găsit aici un ținut
ospitalier, care le-a permis să
se dezvolte și să lase mărturii,
transformând Delta Dunării în
cea mai cosmopolită unitate
geograﬁcă de pe Pământ.
Pe suprafața Deltei Dunării
regăsim în prezent 32 de
localități, dintre care 25 se
aﬂă în interiorul Rezervației
Biosferei Delta Dunării,
localități ce însumează un
număr aproximativ de 27000

de locuitori. Dintre aceștia,
mai mult de 20% locuiesc în
singura localitate cu statut de
oraș, Sulina.
Localitățile rurale sunt
cuprinse în 7 comune din
teritoriul RBDD (Ceatalchioi,
Pardina, Chilia Veche, C.A.
Rosetti, Crișan, Maliuc și
Sfântu Gheorghe), 3 localități
situate pe teritoriul RBDD,
dar care aparțin de comune
limitrofe (satul Băltenii de Jos
din comuna Beștepe, satul
Ilganii de Jos din comuna
Nufăru și satul Uzlina din

comuna Murghiol - toate
acestea aﬂânduse pe teritoriul
județului Tulcea), precum și
o serie de localități aﬂate pe
teritoriul județului Constanța,
comune cu teritoriul
administrativ parțial inclus în
RBDD - Mihai Viteazu, Istria,
Săcele și Corbu.
Localitățile din Biosfera Deltei
Dunării sunt situate în principal
de-a lungul brațelor Dunării,
ocupând suprafețe reduse,
ținând cont că foarte puține
dintre terenurile din regiune
sunt neinundabile.
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străvechi. Aceasta este
o plantă speciﬁcă zonei,
folosită pentru împletiturile
artizanale, dar şi întrebuinţată
ca material de construcţie,
pentru acoperişurile, gardurile
sau pereţii locuințelor. Adesea
este folosită şi ca hrană pentru
animale.

Ocupa]iile specifice Deltei Dun`rii
Ocupațiile tradiționale
din Delta Dunării sunt
strâns legate de resursele
naturale. Astfel, meseriil
e
cu tradiție sunt: pescuitu
l, agricultura, creștere
a
animalelor, recoltarea
și prelucrarea stufului
și a
papurei, olăritul și mar
angozeria.

Pescuitul reprezintă încă din
trecut ocupația de bază a
locuitorilor Deltei Dunării, în
mod deosebit pentru cei din
localitățile Crișan, Mila 23,
Gorgova și Sfântu Gheorghe.
O altă ocupație principală
a oamenilor din Deltă este
creșterea animalelor, care
este tradițională în special în

Letea, Periprava, C.A. Rosetti,
Sﬁștofca și Caraorman.
Agricultura era practicată în
trecut în zonele cu suprafeţe
mari de teren arabil: Chilia,
Pardina, Plaur, Sălceni,
Ceatalchioi şi Pătlăgeanca.

Marangozeria, ocupație
care se referă la realizarea și
reparația bărcilor din lemn,
era în trecut un meșteșug
tradițional, însă astăzi este pe
cale de dispariție, pentru că
lotcile sunt construite doar
ocazional.
Alte ocupații tradiționale
din Deltă sunt recoltarea
și prelucrarea papurei și a
stufului.
Papura este recoltată manual
de către localnicii satelor
Deltei Dunării din vremuri

2
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Stuful, un material de
construcţie uşor, estetic,
ecologic, rezistent şi elastic,
care izolează termic şi fonic,
reprezintă atât o resursă
importantă pentru oamenii
locului, cât şi un valoros
bun pentru export. În ceea
ce priveşte calitatea, stuful
crescut în complexul RazelmSinoe-Zmeica-Goloviţa este
cel mai bun la nivel mondial,
ﬁind considerat „aurul verde”
al Deltei Dunării.
Prelucrarea lutului, una
dintre cele mai vechi ocupaţii
ale omului, este practicată
în zona Deltei Dunării de mii
de ani, din epoca neolitică,
aşa cum arată dovezile
arheologice descoperite la
Ceamurlia de Jos, Isaccea,
Trestenic şi Luncaviţa. În ciuda
valorii meșteșugului, numărul
centrelor de olărit existente în
zona Deltei astăzi este foarte
mic. Odată cu apariţia noilor
35
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materiale, precum porţelanul,
ﬁerul smălţuit, aluminiul,
inoxul sau plasticul, ceramica a
devenit tot mai puţin folosită.
Ocupațiile tradiționale sunt
încă practicate pe teritoriul
Deltei Dunării, dar într-o
măsură mult mai mică față
de trecut. Faptul că în Deltă

există o varietate mare de
naționalități, cu obiceiuri și
porturi diferite, care încă știu să
practice meseriile cu tradiție,
reprezintă o adevărată bogăție
pentru locuitorii Deltei, care au
șansa de a-și câștiga traiul și de
a se dezvolta prin intermediul
acestor meserii.
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Aceste produse sunt apreciate
și foarte căutate de către
turiști, care vor să plece
înapoi acasă cu obiecte
cte
(suveniruri) care sun
sunt spe
speciﬁ
ﬁce
c
locurilor pe care le-au
vizitat.
e-au viz
at
Suvenirurile (uneori scris sub
forma „souvenir”, cuvânt
ânt ce
provine din limba
a franceză,
în care înseamnă „amintire”)
ntire”)
sunt obiecte care
uneori
e uneo
ri au
funcționalitate (o vază
ă de ﬂori,
o pălărie, un breloc
breloc, un tricou
inscripționat, etc.)
etc.),
alteori
) darr alt
lteori
sunt cumpărate doar
pentru
oar pe
că sunt frumoase, adică au o
dimensiune exclusiv estetică
(o piatră cu un aspect special,
o scoică, o ﬁgurină, etc.). Însă
întotdeauna suvenirurile au

rolul de a prelungi experiența
plăcută a unei vacanțe, și
pot contribui la creșterea
numărului
de turiști, pentru
n
că ele sunt arătate
prietenilor
ar
sau
împreună cu
au familiei,
famil
fam liei, împ
recomandarea
de a vizita zona
anda
de unde provin.
prov
Comunitățile
din Delta
Comunit
Dunării
Dunării se
e pot dezvolta prin
practicarea
practicar acestor ocupații
și prin valoriﬁ
bogățiilor
va oriﬁcarea
c
naturale,
na rale, îînsă
ă cu grijă față de
mediu,
adică
me u, ad
dică fără a epuiza
resursele
e prin
rin exploatare
excesivă, așa cum este posibil
să se întâmple cu resursa de
pește din Dunăre.
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Aplicație:
• Fiecare elev va alege
o meserie tradițională
de pe teritoriul Deltei
Dunării, apoi va
nota ce unelte sunt
necesare pentru
practicarea acesteia
și ce întrebuințări
pot avea produsele
pe care le crează în
această ocupație.

Exemplu:
• Meserie: olăritul
• Unelte: roata olarului,
lutul, ...
• Întrebuințări: vasele
de lut pot ﬁ folosite în
pensiuni și restaurante
pentru servirea
produselor culinare
tradiționale, ...
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Pe lângă aceste ocupații
tradiționale, Delta Dunării
oferă locuitorilor săi șansa
de a practica și alte activități
prietenoase cu mediul
înconjurător și cu tradițiile:
• ecoturismul
• pescaturismul şi tradiţiile
pescăreşti
• bucătăria tradiţională din
peşte
• cunoașterea și valoriﬁcarea
turistică a patrimoniului
istoric, arhitectural, cultural
şi natural
• dezvoltarea ofertei de
cazare tradițională
Ecoturismul este un tip de
turism prin care vizitatorii
observă și apreciează natura și
tradițiile locale, fără a distruge

(1) patrimoniul natural, adică
speciile de plante și animale,
sau (2) patrimoniul cultural,
adică vestigiile istorice,
tradițiile și obiceiurile locale.
Prin ecoturism, ocupațiile
tradiționale sunt puse în
valoare, pentru că reprezintă
exact ceea ce doresc turiștii să
vadă și să experimenteze.
Pescaturismul le dă șansa
turiștilor să înțeleagă cum
arată viața de zi cu zi a unui
pescar. Însoțiți de pescari
profesioniști, turiștii pot
vedea, din lotcă, felul în
care se pescuiește cu unelte
tradiționale, și pot să asculte
poveștile pescarilor, în timp
ce participă la pregătirea
ciorbei pescărești, făcută chiar
din peștii prinși împreună.

Pescaturismul duce la
scăderea presiunii pe rezerva
de pește, reprezentând
o sursă suplimentară de
venituri pentru pescarii
profesioniști. Preparând masa
din pește, aceștia au, practic,
posibilitatea de a vinde mai
scump aceeași cantitate de
pește, dacă o includ într-o
activitate turistică.
Bucătăria din zona Deltei este
de o bogăţie impresionantă,
prin diversitatea reţetelor,
a ustensilelor folosite în
prepararea hranei și a
ingredientelor speciﬁce, deși o
parte dintre aceste ingrediente
se găsesc numai în anumite
sezoane. Modernizarea
rețetelor trebuie făcută cu
înțelepciune, pentru a nu se
pierde speciﬁcul mâncării
din Deltă, în încercarea de
a găti „modern” cu orice

preț. Mâncărurile gătite în
mod tradiţional, care pentru
locuitorii Deltei sunt atât de
obişnuite, pot reprezenta
pentru vizitatori o experiență
de neuitat.
Patrimoniul. Delta Dunării
include și un vast patrimoniu
cultural, îmbogățit cu
contribuția minorităților
etnice care s-au așezat pe
acest teritoriu și reprezentat
de muzica, dansurile, portul,
sărbătorile, tradițiile și
obiceiurile locale, vestigiile
istorice și construcțiile de
valoare arhitecturală. Turiștii,
în special cei din străinătate,
caută să descopere
elementele culturale ale
regiunii pe care o vizitează,
iar în Delta Dunării se pot
bucura de surpriza acestei
remarcabile îmbinări de stiluri,
obiceiuri și tradiții.

Frumoasele case
tradiționale din De
lta Dunării, constru
arhitecturale de
ite în stiluri
inspirație lipoven
ească, cu pereți
din stuf, decorate
de lut, acoperiș
cu motive inspir
ate din natură, rep
vizitatorii zonei ade
rezintă pentru
vărate atracții tur
istice. Însă uneo
lângă acestea, și
ri apar, pe
clădiri noi, care
nu respectă stilul
speciﬁc Deltei, și
arhitectural
care strică armon
ia
loc
ulu
i.
Turiștii care ajung
în Delta Dunării
sunt dornici să vad
ă și să încerce cât
multe lucruri ce
mai
țin de viața locală
, iar cazarea ace
stora în case
tradiționale con
tribuie la experie
nța lor.

Știați că:
• Delta Dunării aparține
într-un procent de 82%
României, restul ﬁind pe
teritoriul Ucrainei?
• cea mai însorită localitate
a României (ca număr
de ore de cer senin
într-un an) este orașul
Sulina, situată la cea mai
joasă altitudine din țara
noastră?
• lotca era în trecut
principalul mijloc de
transport pentru locuitorii
Deltei Dunării?
• când ajung într-un
loc renumit pentru
bogațiile sale naturale
și tradiționale, turiștii
preferă să observe și să
experimenteze viața de zi
cu zi a localnicilor, decât
să aibă parte de luxul cu
care sunt obișnuiți în alte
destinații
turistice ?
d
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Comunit`]ile din
Cri[an
Mila 23
Caraorman

Delta Dun`rii:
Comuna
Cri[an
Comuna Crișan, situată
în centrul Deltei Dunării,
pe ambele maluri ale
brațului Sulina, are în
componență 3 sate:
Crișan, care este și
reședința comunei,
Caraorman și Mila 23.
Vom aﬂa în continuare
lucruri care îi fac pe
locuitorii comunei
Crișan să devină cu
adevărat mândri de a
trăi într-un loc atât de
special .

2

3

Comuna Cri[an

Fauna este alcătuită din:

Crișan, care se întinde pe un teritoriu de peste 7 kmp, este un punct
central al Deltei Dunării, din care se poate ajunge:
• spre nord către: Chilia Veche,
balta Matița, Mila 23

Solul este de tip:

• spre sud către: Caraorman,
brațul Sfântu Gheorghe

• nisipos

• spre vest către: Tulcea

• sărăturos, în mai mică parte

• spre est către: Sulina
Apele din Crișan sunt:
• Dunărea, cu o lățime de
peste 100 m și o adâncime
de 12 metri

• aluvionar

Vegetația este formată din
arbori, dintre care se remarcă
salcia, plopul și cătina, dar și din
plante ierboase-acvatice, ca:

• Nu există pânză de apă
freatică

- Mistreți
- Vidre
- Nurci
- Bizami
- Enoți

• Pești din lacuri:
- Știucă
- Lin
- Caracudă
- Babușcă
- Roșioară

• Păsări sălbatice:
- Pelicani

- Biban
- Plătică

- Stârci

Populația Comunei
Crișan cuprinde un
număr total de 1228
locuitori, conform
recensământului efectuat
în anul 2011 de către
Institutul Național de
Statistică. Numărul
populației locale se aﬂă
în scădere față de anul
2002, în care a fost
efectuat recensământul
anterior.

- Egrete
Accesul în comuna
Crișan, aﬂată la 50 km de
Tulcea, se face numai pe
apă.

- Cufundari
- Cormorani

• Lacurile Obretin Mic,
Obretinciuc și Japșe, Cuibul
cu Lebede, Bondar, Iacob,
Bogdaproste, Trei Lezere,
Capcicova
• Numeroase canale și gârle
care leagă lacurile de Dunăre

• Mamifere:

- Rațe
- Gâște
- Lișițe
• Flori de baltă, predominând
nuferii albi și galbeni (care
sunt plante ocrotite prin lege,
deci este interzisă ruperea
lor)
• Stuf
• Papură
• Pipirig

- Pescăruși
- Lebede

• Pești din Dunăre:
- Somn
- Platică
- Șalău
- Avat
- Crap
- Scrumbie

• Rogoz
• Fânețe
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Satul Cri[an

Istoric

Populație
Etnicii ucrainieni reprezintă două treimi din populația satului.
Conform recensământului din 2011, satul Crișan cuprinde o
populație totală de 462 locuitori.

Localizare și cadru natural
Localizat pe malul drept al brațului Sulina, între Mila 10 și Mila 14,
satul Crișan, cu o altitudine de 2,5 m deasupra nivelului mării, se
aﬂă sub formă de șes acoperit de bălți și lacuri.
ȘES, ȘEASĂ - (Despre
pământuri, regiuni) Neted,
întins; plan. 2. Întindere
vastă de pământ, fără
diferențe (mari) de nivel,
situată la mică altitudine;
câmpie; suprafață plană
de pământ situată într-o
depresiune
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Satul Crișan este încadrat:
• la est, de orașul Sulina
• la vest, de satul Gorgova

• la sud, de satul Caraorman
• la nord, de satul Letea

Satul pescăresc Crișan a fost atestat istoric
pentru prima dată în jurul anului 1800.
Primii locuitori, preponderent ucrainieni,
s-au stabilit în sat în urma săpării brațului
Sulina, de la Mila 8 la Mila 18 în 1885-1896.
Prima denumire a satului a fost Flămânda,
o descriere a vieții pe care o duceau primii
locuitori, adică cele câteva zeci de familii.
Satul Flămânda, împreună cu Mila 23,
aparțineau de comuna Caraorman. În acea
vreme, satul era așezat pe un teritoriu diferit
de cel al satului Crișan din ziua de astăzi. O
dată cu începerea lucrărilor de modiﬁcare
a brațului Sulina de către Comisiunea
Europeana a Dunării, vechiul sat a fost
mutat de-a lungul noului canal. Fiind atrași
de bălțile bogate și de accesul ușor către
alte orașe pe brațul Sulina, oameni din alte
zone au început să se mute aici. Astfel,
populația satului a crescut considerabil. În
1896, în acest sat au fost înﬁințate Stațiunea
de Supraveghere a Navigației pe Dunăre,
care încă funcționează, și Administrația
Fluvială a Dunării de Jos (A.F.D.J.). În
anul 1926, în urma unui decret regal, satul
Flămânda a fost declarat Comuna CarmenSylva de care aparține și satul Mila 23. Apoi,
în 1948, satul a primit denumirea pe care
o poartă și astăzi, Crișan. Între anii 1964
și 1968, în satul Crișan au fost înﬁințate
principalele instituții: o școală, un dispensar,
un oﬁciu poștal, un cămin cultural, o
bibliotecă. Tot atunci au apărut primele
magazine, o cherhana pe malul opus
satului, precum și câteva ferme piscicole.
Pescarii au primit bărci, plase și celelalte

ustensile necesare activității principale
din zonă, pescuitul. În aceeași perioadă
s-a dezvoltat și recoltarea și exploatarea
stufului. În prezent, satul Crișan găzduiește
Centrul de Ecoturism Rowmania și Centrul
de Informare ARBDD.
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Ocupații tradiționale
VINTIR, vintire - Unealtă
de pescuit în formă de sac
alungit, cu gura răsfrântă
înăuntrul sacului ca o
pâlnie.
TALIAN, taliane - Năvod
mare ﬁxat cu ancore și cu
piloți, folosit la prinderea
în cantități mari a peștilor
migratori.
SETCĂ, setci - Unealtă
de pescuit formată
dintr-o plasă de forme
și dimensiuni variate,
confecționată din ață
subțire și care este ﬁxată
în apă cu ajutorul a două
odgoane, cel superior cu
plute, iar cel inferior cu
greutăți, folosită mai ales
pentru scrumbie și cegă.

Meseria de bază practicată
cu tradiție în satul Crișan
este pescuitul, care, deși
în ultimii ani este în declin,
rămâne în continuare
o ocupație importantă.
Pentru practicarea acestei
meserii sunt folosite unelte
tradiționale ca vintirele și
talianele, iar primăvara și
toamna este permisă chiar și
folosirea setcilor. Familiile fără
pescari autorizați au dreptul
să pescuiască doar cu două
scule tradiționale în limita a
3 kg de pește pe zi, pentru
consumul familial.
Cea de a doua ocupație
principală este creșterea
animalelor, în regim semi-

Obiceiuri și tradiții
sălbatic. Șura de stepă este
singura rasă de vaci care
poate face față condițiilor de
hrană sărăcăcioasă și atacului
permanent al insectelor.
Până în 1989 și exploatarea
stufului era tot o activitate
curentă, însă de atunci
această ocupație a cunoscut
o decădere semniﬁcativă,
stuful ﬁind în prezent cultivat
de locuitori doar pentru uzul
propriu.
O altă ocupație de succes
în satul Crișan este turismul,
favorizat de poziția geograﬁcă
centrală în Deltă și diversitatea
bogățiilor naturale.

Istoria ne arată că începând cu anul 1775
ucrainienii s-au așezat pe teritoriul satului
Crișan, la fel ca și în alte zone ale Dobrogei.
Majoritatea sunt creștini-ortodocși, iar o
parte încă urmează calendarul Iulian, pe
stil vechi. Una dintre sărbătorile religioase
serbate în Crișan este Hramul Bisericii Sﬁnții
Arhangheli Mihail și Gavriil, pe data de 21
noiembrie.
Festivalul Borșului de Pește este o altă
serbare locală, desfășurată în primul sfârșit
de săptămână al lunii septembrie. Sunt
organizate concursuri gastronomice, bazate
pe rețete tradiționale deltaice, care reunesc
echipe de bucătari de pe întreg teritoriul
Deltei, iar ansambluri populare prezintă
folclorul din regiune.
Se păstrează încă datini vechi, cum ar ﬁ
obiceiul ca atunci când cel mai mic copil
dintr-o familie se căsătorește, părinții
acestuia sunt plimbați prin sat cu căruța sau
roaba și spălați pe picioare de către copilul
lor.
În Crișan, la fel ca și în alte sate din Delta
Dunării, activează un grup vocal, Rebalka,
care păstrează și duce mai departe
frumusețea cântecului ucrainian. Membrii
grupului poartă straie tradiționale ucrainiane
în timpul spectacolelor, iar costumele au
fost concepute și croite chiar de membrii
grupului vocal.
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Din dorința de a duce mai departe
frumusețea cântecului și a dansului
ucrainian, locuitorii satului Crișan au
înﬁințat și un grup vocal pentru copii, care,
chiar daca nu cunosc limba ucrainiană, se
străduiesc să transmită veselia acestui folclor
și reușesc să o facă cu succes.
În satul pescăresc Crișan se găsește o
multitudine de tipuri de pește, precum și
diferite rețete și modalități de preparare.
Există rețete străvechi, care încă au succes,
cu preparate din scrumbie, știucă, crap sau
șalău. Nu trebuie ratate bucate tradiționale
precum: ciorba de pește pregătită afară
la ceaun, proțapul de crap sau crapul
pe varză, știuca umplută sau malasolca
de știucă, saramura de biban, plachia de
somn, scrumbia la grătar sau marinată,
racii ﬁerți sau umpluți, carașul prăjit cald
cu mămăliguță, salata de icre sau șalăul cu
maioneză.
În ultimii ani, localitatea a cunoscut o
dezvoltare înﬂoritoare datorită turismului.
Turismul este practicat aici cu succes
mulțumită poziției geograﬁce centrale
a satului, care permite accesul către
multe zone din Deltă. Pentru dezvoltarea
turismului au fost construite zeci de
pensiuni, dintre care însă prea puține
respectă speciﬁcul local în ceea ce privește
construcția și elementele de decor.

47

Satul Mila 23
Populație
Mila 23 cuprinde un număr de 457 de locuitori, conform
recensământului din anul 2011. Două treimi din populația locală
sunt etnici ruși-lipoveni.

GRIND, grinduri - Mică
ridicătură de teren de
formă alungită, rezultată
din depunerile aluvionare
ale unei ape curgătoare sau
ale mării.

Localizare și cadru natural
Mila 23 se aﬂă în Delta Dunării, la o distanță de 53 km față de
Tulcea și 6 km față de satul Crișan. Mila 23 se aﬂă pe Dunărea
Veche, ce se desprinde spre stânga din brațul care duce la Sulina,
cam la jumătatea distanței dintre Tulcea și Marea Neagră. În
trecut, localitatea se întindea numai pe malul drept al Dunării
Vechi, dar în timp au început să apară case și pe malul stâng.
2
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Istoric
Satul Mila 23, care până în
anul 1947 a purtat numele
de Principele Mircea, a fost
întemeiat în secolul al XIXlea de pescarii ruși-lipoveni.
Bătrânii satului povestesc că
înaintașii lor s-au așezat pe
grindul Mila 23, în urmă cu
aproximativ 200 de ani, după
ce și-au părăsit locurile natale,
fugind de regimul impus de
țarul Petru al Rusiei. Rușii
lipoveni sunt cunoscuți în
întreaga lume sub denumirea
de staroveri (de credință
veche) sau starobreați (de
rit vechi), pentru că folosesc
calendarul ortodox de rit
vechi. După spusele bătrânilor,
rușii lipoveni care s-au stabilit
în Mila 23 au venit din Chilia
Nouă și Vâlcov, Județul
Tulcea. Primii locuitori ai
acestui sat s-au stabilit pe
malul drept al Dunării Vechi,
ﬁind atrași de zona bogată în
pește și vânat.

adăpostite în podurile caselor, iar peștele prins de pescari
era păstrat în camerele inundate. Copiii mergeau la școală
cu o barcă mare cu rame. În ﬁecare zi, prin rotație, părinții
însoțeau grupurile de copii la școală și înapoi.
Copii ﬁind, nu ne dădeam seama de pericolul de a ne
răsturna. Eram bucuroși și fericiți că suntem împreună.
Casele noastre erau amplasate pe câte un petec de
pământ, puţin mai sus față de nivelul străzilor inundate.
Micile noastre plăceri erau legate de apă, ținând cont că
doar apă era pretutindeni. Organizam competiții cu albiile
metalice, iar vâslele erau mânuțele noastre. Problemele
s-au încheiat atunci când a fost construit un dig de
protecție și o platformă unde localnicii care au avut casele
distruse în totalitate au putut începe o nouă viață.
Elena Munteanu, localnică Mila 23.

Din cauza inundaţiilor din 1970
- 1975, foarte multe familii
au fost nevoite să părăsească
satul, plecând la oraș sau spre
alte destinații. Între anii 19701972 apa acoperise ulițele
satului. Bărcile erau legate de
clanțele ușilor, găinile erau
49
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Ocupații tradiționale

Campionii din
Crișan - Mila 23 - Caraorman
Locuitorii Milei 23 au bucuria și onoarea de a se ﬁ născut în
localitatea cu cel mai mare număr de campioni raportat la
populație din lume, lucru, de altfel, adevărat pentru întreaga
comună Crișan. Pe lângă Ivan Patzaichin, o adevărată
legendă vie, satele din comuna Crişan ne-au îmbogățit cu
următorii campioni:
Crișan
Haralambie Ivanov
Vasile Simiocencu
Silviu Simiocencu
Aurel Macarenco

Originar din satul Mila 23,
Ivan Patzaichin s-a născut
pe data de 26 noiembrie
1949 și a devenit campion
olimpic la Jocurile
Olimpice din:
• 1968 în Mexic
• 1972 în Munchen
• 1980 în Moscova
• 1984 la Olimpiada din Los
Angeles

2
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Mila 23
Ivan Patzaichin
Serghei Covaliov
Afanasie Sciotnic

Agaﬁa Constantin
Anton Calenic
Maria Nichiforov
Antrop Varabiev
Lipat Varabiev
Calinov Lavrente
Vicol Calabiciov
Afanasie Butelchin
Vînturiș Robert
Sidorov Ichim

Caraorman
Toma Simionov
Aurel Simionov
Nicolae Terente
Ion Terente
Andrei Conțolenco
Nicolae Artimov
Maxim Petre

Principala ocupație tradițională a locuitorilor satului Mila 23 este pescuitul. Rușii-lipoveni
sunt faimoși ca buni pescari. Asocierea cu această ocupație se explică prin existența
comunităților de lipoveni în vecinătatea apelor în general și în Delta Dunării în mod special.
Alte două activități speciﬁce zonei sunt grădinăritul și apicultura.

Obiceiuri și tradiții
Obiceiurile rușilor-lipoveni sunt strâns legate
de sărbătorile religioase, ei păstrându-şi cel
mai bine tradiţiile dintre toate comunitățile
din Deltă. Calendarul pe care îl respectă
a rămas cel Iulian, decalat cu 13 zile față
de calendarul ortodox. Chiar și astăzi, rușii
lipoveni își fac Sfânta Cruce în aproape orice
activitate pe care o desfășoară. Biserica
pe care o frecventează locuitorii Milei 23
este Biserica Creştină de rit vechi „Sfântul
Ioan Gură de Aur”, care este totodată un
important punct de atracție turistică.
Până nu demult, nu existau deosebiri între
hainele de zi cu zi și portul „de dumincă”.
Astăzi oamenii îmbracă portul tradițional
numai la biserică. Odată cu înﬁințarea
ansamblurilor folclorice, portul tradițional
a fost modiﬁcat. Astfel, în cazul bărbaților,
portul cuprindea: cizme sau pantoﬁ,
pantaloni largi și cămașă fără guler (rubașka),
purtată peste pantaloni și legată cu un brâu
cu ciucuri, din lână colorată (pois). Femeile
purtau obligatoriu batic. Fetele nemăritate
purtau părul împletit într-o singură coadă, în
care își prindeau o panglică. Fetele care

se căsătoreau purtau părul împletit în două
cozi, ca simbol al noțiunii de cuplu.
În urmă cu 60 de ani, în satul Mila 23 exista
un cor lipovenesc mixt, care cânta atât în
satul de origine, cât și în satele învecinate.
În ultimul deceniu, la inițiativa unor membri
ai comunei Crișan și ai satului Mila 23, a
fost înﬁințat corul „Sinicika”, participant și
premiant la multe concursuri, festivaluri
interetnice și festivități. Tot aici funcționează
și Ansamblul Folcloric de Cântece și Dansuri
din Mila 23.
Mâncarea din Mila 23 este faimoasă,
gospodinele de aici ﬁind nu o dată
câștigătoare ale diverselor concursuri
gastronomice, ca de exemplu locul întâi
obținut la competiția „Cel mai bun borș de
pește”, în cadrul Festivalului Borșului de
Pește. Speciﬁcul culinar local este în general
bazat pe peștele de apă dulce pescuit de
localnicii din Deltă. Turiștii se pot bucura de
deliciile gastronomice participând la Traseul
culinar numit „Pește ca la Mila 23” (un
produs turistic care poate completa fericit
un sejur în Mila 23).
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Mila 23 este o localitate foarte atractivă din punct de vedere
turistic, ținând cont că în prezent este singurul loc din România
unde se practică pescaturismul. În plus, aici sunt obiective turistice
ca Mănăstirea Stipoc sau Muzeul Lotcii și al Campionilor Deltei.
Casele tradiționale din Mila 23 reprezintă la rândul lor atracții
turistice. În locuințe intrarea se face obligatoriu dinspre malul
Dunării Vechi. Acestea au prispă și ferestre din lemn de mici
dimensiuni, vopsite în albastru, speciﬁc caselor lipovenești din
Deltă, culoare în care sunt vopsiți și pereții. Localnicii spun că nu
este întâmplătoare folosirea acestei culori la tâmplăria şi pereţii
locuinţelor din preajma apelor, ﬁind o armă eﬁcientă împotriva
țânțarilor. Un alt element nelipsit al gospodăriei tradiționale
lipovenești este soba în formă de pat, numită lijancă, și baia
lipovenească, foarte asemănătoare saunei.
La Mila 23 a fost descoperit amplasamentul unei locuinţe din
epoca cuprului, aparţinând culturii Gumelniţa, „casa din Tarschina”,
considerată cea mai veche locuinţă din Delta Dunării, despre care
arheologii au estimat că ar avea aproape 7000 de ani.

Satul Caraorman
Populație
O cincime din populația satului Caraorman este formată din
români, restul ﬁind etnici ucrainieni. Din recensământul efectuat
în anul 2011, aﬂăm că satul Caraorman are o populație totală de
309 locuitori. Deși la începutul secolului trecut numărul locuitorilor
satului era în creștere, în ultimele patru decenii a scăzut, în principal
din cauza migrației tinerilor către orașe și a îmbătrânirii celor rămași.

Localizare și cadru natural
Caraorman se aﬂă între brațele Sulina și
Sfântu Gheorghe, pe grindul Caraorman.
Satul, care se aﬂă la o distanță de 60 km
de Tulcea, se întinde pe o lungime de 3,5
km, având o lățime de 500 m. Accesul în
Caraorman se face numai pe apă.
Împrejurimile satului dau impresia unui
deșert în mijlocul unei oaze de apă și
verdeață, cu grinduri și cu dune de nisip.
Grindul Caraorman este un câmp cu un
sol nisipos de origine marină, cu o lungime
de 18 km, o lățime maximă de 8 km și
înălțimi de până la 7 - 9 m.

Pădurea Caraorman, aﬂată în mijlocul
grindului, a fost declarată în anul 1940
monument al naturii. Aceasta s-a dezvoltat
între dunele de nisip unice în România,
și conține stejari, frasini, plopi, desișuri și
vegetație cățărătoare (viță de vie sălbatică,
iederă, hamei). Pădurea adăpostește
diferite specii rare de plante, animale și
păsări, printre care și vulturul codalb. Aici
se aﬂă cel mai mare stejar din Deltă, cu
o circumferință de patru metri, Stejarul
Îngenuncheat, un copac vechi de 400 ani,
ale cărui ramuri au ajuns până la nivelul
solului.

Istoric
Informațiile cu privire la formarea satului Caraorman, al
cărui nume înseamnă Pădurea Neagră în limba turcă, sunt
neclare. Anumite surse susțin că primii locuitori ai satului
au fost turcii și cerchezii, ajunși aici în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea. Se spune despre aceștia că jefuiau
corăbiile care circulau în regiune.
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CERCHEZ, cerchezi Persoană care aparține
populației din Republica
Autonomă KaraceaevoCerkessă sau este originară
de acolo.

Alți cercetători aﬁrmă că
satul ar ﬁ fost întemeiat după
războiul ruso-turc din 1829,
când un grup de locuitori
dobrogeni vechi din satul
Cataloi au cerut voie pașei din
Tulcea să facă un sat în baltă,
în pădurea Caraorman.
Singura certitudine este că
în 1875 locuitorii satului au
ridicat biserica cu hramul
Sfântului Dimitrie.
În Caraorman se găsesc

ruinele unor construcții
care în anii comunismului
se doreau a deveni cel mai
mare combinat de sticlă
din Europa, amplasat aici
din dorința de a proﬁta de
resursa de nisip foarte ﬁn și
de a industrializa regiunea.
În spatele acestor ruine,
satul ascunde o frumusețe
deosebită, cu ulițe și case
construite în mod tradițional
cu decorațiuni de culoare
albastră, speciﬁcă Deltei, și
acoperișuri din stuf.

• Plaja cu nisip ﬁn, situată la capătul
canalului Crișan-Caraorman, unde se
poate face plajă și se poate înota într-o
apă limpede, lipsită de curenți
• Sanctuarul Păsărilor
• Pădurea Caraorman, momument al
naturii
• Cherhanaua Caraorman.
În apropierea satului se aﬂă fosta incintă
piscicolă a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, care
a rămas neexploatată din anul 1993. În
interiorul bazinelor s-a dezvoltat o vegetație
sălbatică ce a atras numeroase viețuitoare,

iar ochiurile de apă care s-au format sunt
adevărate oaze pentru păsările sălbatice.
În prezent, mulți turiști vizitează zona
pentru a observa și fotograﬁa specii de
păsări sălbatice, ce se hrănesc, cuibăresc
sau iernează în „Sanctuarul Păsărilor”.
Această activitate de observare a păsărilor
este cunoscută sub denumirea de „bird
watching” și este foarte apreciată de turiști.
În ultima vreme, observarea vieții sălbatice
în mediul său natural este o preocupare din
ce în ce mai răspândită și este practicată
de mulți europeni (mai ales cei din zonele
nordice), precum și de turiști din SUA,
Canada, Australia și alte state dezvoltate.

Obiceiuri și tradiții
Cu locuitori preponderent etnici
ucrainieni, satul Caraorman
păstrează tradițiile speciﬁce
acestora, foarte asemănătoare cu
cele din satul Crișan.

Ocupații tradiționale
Și în Caraorman, la fel ca în
întreaga comună Crișan,
meseria de bază este pescuitul.
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Creșerea animalelor, în
special a vitelor, este o altă
meserie cu tradiție. În ultima
perioadă, și turismul a devenit
o ocupație principală. În zona

Caraorman există următoarele
atracții turistice:
• Dunele de nisip din apropierea satului, unice in țară,
ce adesea depășesc 7 metri
în înălțime, ajungând până
la 9 m înălțime

În urmă cu câțiva ani, un grup de
gospodine tinere din Caraorman
au luat inițiativa formării unui grup
vocal cu speciﬁc ucrainean numit
,,Veselka’’, care încântă publicul în
timpul spectacolelor susținute la
Căminul Cultural din Caraorman
și cu ocazia altor evenimente de
pe întreg teritoriul Deltei.

O importantă sărbătoare
religioasă este data de 8
noiembrie, când în sat este serbat
hramul bisericii Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de
Mir, patronul spiritual al bisericii și
al satului Caraorman.
O altă sărbătoare locală este
Izvorul Tămăduirii, serbată în
ﬁecare primă vineri de după
Sărbătoarea Paștelui, când se
face o slujbă de sﬁnțire a apei în
mijlocul pădurii, în zona Stejarului
Îngenuncheat.
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Actul de Fondațiune a satului Carmen Sylva, 1900

Știați că:
•

în satul Crișan se găsește un monument comemorativ ridicat
în amintirea inaugurării Canalului Sulina?

•

Sanctuarul Păsărilor de la Caraorman este prima
infrastructură de birdwatching din Delta Dunării?

•
Pachet de servicii turistice
– o combinație prestabilită
a cel puțin două dintre
serviciile următoare:
1. Transport

legenda spune că, pe locul unde a crescut Stejarul
Îngenuncheat din Pădurea Caraorman, a avut loc o luptă între
români și turci, în urma căreia turcii au căzut îngenuncheați,
iar la scurt timp după, în locul în care a avut loc confruntarea,
a răsărit un lăstar de stejar care a luat forma ciudată ce imită
poziția în care au pierit dușmanii localnicilor?

2. Cazare
3. Mâncare

•

4. Alte servicii

din Mila 23 provin 13 campioni olimpici canoişti şi kaiacişti
care au adus României un număr impresionat de medalii
olimpice, mondiale şi europene?

Aplicație:
•
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O familie de turiști străini vizitează satul vostru. Construiți în
echipe câte un pachet turistic urmărind structura:

Delta Dunarii – ghidul tau de buzunar, Dragoș Olaru
Monograﬁe a satului Crișan din raionul Tulcea, Anton Ion, Vlad Nicolae, Ghiță Maria
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, www.ddbra.ro
Asociația de Ecoturism din România (AER), www.eco-romania.ro
Descoperă Delta Dunării, www.descoperadeltadunarii.ro
Harta traseului ﬂuviului Dunărea, http://d-maps.com/m/europa/danube/danube31.gif
Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Tulcea - Delta Dunării Geograﬁe, www.tulcea.insse.ro
Ordonanța privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,
Ordonanța nr. 107/1999, republicată în 2007, disponibilă online la www.turism.gov.ro
Redescoperă Delta Dunării și Dobrogea de Nord, www.info-delta.ro
Rezervația Biosferei Delta Dunării, Ghidul Turistului, www.ddbra.ro/ghid-turism/
BTghidul%20turistului_RO.pdf

Mul]umiri
Contribuții: Elena Munteanu, Monica Cacencu, Lucica Gherman, Aniela și Adrian Casetti,
Valentin Marin, Oana Costinaș

-

Transport (cum pot turiștii să ajungă în sat pornind din
Tulcea)

-

Cazare (unde pot ﬁ cazați)

Fotograﬁi: Leonard Burcuș, Ileana Ene Giușcă, Răzvan Zinca, Victor Mușat,
Raluca Munteanu, Oana Radu Turcu, Mandragora, Societatea Ornitologică Română,
arhiva personală Ivan Patzaichin

-

Mâncare (ce pot mânca la mic dejun, prânz și cină și ce
rețete tradiționale le recomandați)

Ilustrații păsări: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Centrul Național pentru
Dezvoltare Durabilă, Asociația ART I.K.S.

-

Petrecerea timpului în Deltă (ce activități le recomandați
turiștilor)

Desen și culoare: Alex Talambă

-

Atracții turistice ale patrimoniului natural

Când eram eu copil, Delta Dunării era
oarecum diferită de cea de astăzi, parcă mai
naturală şi mai aproape de suﬂet. Iar oamenii
care o locuiau erau mult mai atenți la rostul
naturii şi al lumii. Aveau sentimentul că Delta
e a lor și că are nevoie de grija lor, la fel cum și
Delta se îngrijea de ei. Și pe atunci se pescuia,
şi cu setca, şi cu prostovolul, şi cu năvodul,
însă se aplicau reguli nescrise, de protejare a resurselor și de
respectare a tradiției, pe care cine nu le respecta avea de-a face
cu întreaga comunitate.
Astăzi, când există o preocupare constantă pentru reîntoarcerea
la natură și la o viață mai armonioasă, cred că e momentul
potrivit să reînvățăm această ştiinţă sacră a echilibrului între om
și mediu, și să-i îndemnăm pe copii să se bucure de bogăția
naturală a Deltei și extraordinara moștenire culturală a acestui
loc binecuvântat.
Ivan Patzaichin
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