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1. Obiective an 2016
Obiectiv 1: Evoluția regimului furtunilor și a coastelor bazinului Mării Negre la diferite scări
temporale
Act. 1.1.: Analiza climatică a furtunilor costiere;
Act. 1.2.: Analiza corelată a regimului furtunilor și a variabilității climatice;
Act. 1.3.: Analiza dinamicii multi-decadale a liniei țărmului;
Act. 1.4.: Evoluția corelată a regimului furtunilor și dinamicii costiere.

2. Rezumatul etapei 2016
Rezultatele estimate în ceea ce privește analiza climatică a furtunilor costiere în relație cu
variabilitatea climatică și dinamica multi-decadală a liniei țărmului în relație cu regimul
furtunilor pe coasta românească a Mării Negre au fost atinse în totalitate.
Furtunile costiere care afectează coasta românească a Mării Negre sunt evenimente
repetitive cu energie ridicată (vânturi putrenice și valuri înalte), care sunt, în general, rezultatul
ciclonilor mediteraneeni cu diferite traiectorii trans-balcanice. Cu ajutorul unor serii lungi de
date de vânt (1962–2012) și de val (1949–2013), am investigat climatologia și impactul
furtunilor asupra coastei. În medie, se produc 30 furtuni/an cu o sezonalitate distinctă, din care
aprox. 3 evenimente/an corespund furtunilor severe(viteza vântului v ≥ 20 m/s; înălțimea
semnificativă a valurilor Hs ≥ 4 m) care au loc în timpul sezonului activ (Octombrie – Martie).
Stormicitatea înregistrează o variabilitate multi-decadală semnificativă, cu perioade de activitate
crescută cum a fost cazul sfârșitului anilor ’60, anii ’70 și ’90, sau mai puțin activă ca în anii ’80
sau 2000, în special după 2006. Aceste perioade se corelează bine cu variațiile principalelor
moduri de variabilitate climatică din Europa (NAO, EA, EARW, SCAND cu coeficienți de
corelație de −0.76, −0.55, 0.56, 0.55). Am stabilit o scară a furtunilor costiere cu 5 categorii pe
baza pragurilor de viteză a vântului și înălțime asociată a valurilor care definesc schimbările
morfologice ale coastei. Am discutat impact morfologic al furtunii extraordinare (Categorie V)
din Ianuarie 1998, marcat de pierderi semnificative de sedimente și de un răspuns foarte variabil
în lungul țărmului în funcție de expunerea sectoarelor de țărm la valurile de furtună și de
morfologia pre-existentă a țărmului. Mai mult decât atât, predominanța vânturilor din sector
nordic în timpul furtunilor a condus la o dezvoltare aparent unidirecțională (către sud) a formelor
de relief costier (insule barieră, spituri, plaje barieră, platforme deltaice submerse, depocentre) și
a culminat prin conferirea unei arhitecturi asimetrice fiecăruia dintre cei 5 lobi ai Deltei Dunării
care prezintă o morfologie diferită updrift (câmpuri de creste de plajă nisipoase) și downdrift
(câmpuri cu insule barieră sechestrate în mlaștini cu sedimente fine) față de gurile de vărsare.
Evoluția coastei Deltei Dunării a prezentat o variabilitate crescută în ultimii 150 ani ca
urmare a diferiților factori de control care își schimbă rolul central între ei în funcție de scările
temporale și spațiale luate în calcul. La scări temporale mari (secole), dinamica zonei costiere
este controlată în primul rând de scăderea dramatică a debitului solid al Dunării după 1950. La
scară multi-decadală, aceasta este controlată de diferite moduri de variabilitatea climatică, care
influențează intensitatea, frecvența și impactul furtunilor costiere.
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3. Descrierea științifică și tehnică
Obiectivele proiectului asumate pentru anul 2016 au fost realizate în totalitate. Prezentăm
mai jos principalele rezultate științifice ale etapei, corespondente obiectivelor din acest an:
ANALIZA ȘI EVOLUȚIA FURTUNILOR COSTIERE ÎN ULTIMII 50 ANI
Variabilitatea sezonieră a furtunilor costiere din ultimii 64 ani indică o frecvență mare a
acestora în intervalul Octombrie – Martie, luând în calcul valurile de furtună cu o înălțime de cel
puțin 1.6 m (Fig. 1). Dacă luăm în calcul totalitatea valurilor (atât în condiții de furtună, cât și în
condiții de calm), înălțimea medie a valurilor variază considerabil în cursul unui an, între 0.65 m
în timpul verii și 1.6 m în timpul. Mai mult decât atât, cea mai mare parte a energiei valurilor se
concentează asupra țărmului întrun timp foarte scurt (furtuni severe și extreme), luând în calcul
faptul că valurile mari (>4 m high), care concentrează jumătate din puterea valurilor, se produc
doar 1 % din timp, în special în timpul iernii. Cel mai mare număr de zile cu furtună se
înregistrează în cele 6 luni din intervalul activ Octombrie – Martie, când se produc aprox. 70%
dintre furtuni, chiar mai evident în cazul furtunilor severe și extreme (Categoriile III–V: 84 %).
Această perioadă are o medie de 40 zile cu furtună cu cea mai mare probabilitate de producere a
furtunilor extreme (Categoria V) în lunile Decembrie și Ianuarie - 1.35 zile cu furtuni
extreme/lună.

Figura 1. Seriile de date pentru SI (storminess index) și SSI (storm severity index; calculat pentru Sulina
și Sfântu Gheorghe) caracteristice coastei Deltei Dunării

La scări medii (decadale) de timp, pot fi observate amplitudini mari ale stormicității în ceea
ce privește SSI sezonier și puterea valurilor (Fig. 1).
Cea mai mare concentrare de furtuni severe s-a înregistrat în intervalul 1967–1973,
incluzând două evenimente extreme în 1969 și 1973, caracterizate prin viteze ale vântului de
până la 28 m/s, înălțimi ale valurilor în larg de până la 10 m, cea mai mare putere totală a
valurilor și cea mai mare durată a valurilor cu inălțimi de peste 4 m. Ca intensitate, intervalul
1991–1998 este al doilea interval energetic din perioada analizată, cu două furtuni extreme în
perioada Decembrie 1997 – Ianuarie 1998, care au avut un impact major asupra coastei Deltei
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Dunării. Aceste furtuni s-au caracterizat prin valuri de 8–10 m, au durat 4–7 zile și au fost foarte
agresive din cauza vânturilor puternice din sector NE (25–30 m/s).

Figura 2. Seriile normalizate ale SI (storminess index) și ale principalelor moduri de variabilitate
climatică din Europa (NAO, EA, EAWR, SCAND).
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Putem identifica trei perioade cu stormicitate moderată: 1958–1966, 1974–1981 și 1999–
2005. În aceste intervale, furtunile au avut o frecvență mai mică, însă s-au produs și evenimente
extreme cum ar fi furtuna din February 1979, a doua cea mai puternică furtună din intervalul
analizat. Valurile de furtună au durat 8 zile, atingând înălțimi de 10 m, producând inundarea
satului Sf. Gheorghe și inundații, eroziune și afectarea infrastructurii costiere din Bulgaria.
Perioadele cu stormicitate scăzută au fost 1958–1966, 1982–1990 și 2006–2013. În ultimul
interval s-a produs o singură furtună (Februarie 2012) cu perioadă de retur de 1 an, ceea ce indică
o scădere pronunțată a magnitudinii și frecvenței furtunilor costiere (manifestată ataât în
parametrii valurilor, cât și ai vântului). Intervalele active, moderate și cu stormicitate redusă par
că se succed una după cealaltă la intervale de 7-9 ani. În ceea ce privește direcția vântului, toate
furtunile severe și extreme sunt caracterizate prin valuri și vânturi din sector nordic și nord-estic.
Pe coasta Deltei Dunării, valorile negative ale Oscilației Nord-Atlantice (NAO) sunt
asociate cu creșterea stormicității, în timp ce valorile pozitive corespund anilor cu stormicitate
moderată și scăzută. NAO se corelează foarte bine cu SI (r = −0.76 pentru 1962–2005), însă
corelația a scăzut foarte mult sau chiar s-a inversat începând cu anul 2006, când a început o
perioadă cu stormicitate foarte scăzută (Fig. 2). The EA (East Atlantic), EAWR (East
Atlantic/Western Russia) și SCAND prezintă corelații moderate (r = −0.55, 0.56, și respectiv
0.55, semnificative statistic la p < 0.01) pentru întreg intervalul analizat, sugerând un efect
sinergetic al NAO asupra stormicității din bazinul nord-vestic al Mării Negre. Se pare că, pe
coasta Deltei Dunării, NAO interacționează cu alte moduri de variabilitate climatică (EA, EAWR
și SCAND) și nu poate explica singură toate variațiile stormicității, mai ales în ultimul deceniu.
EA și EAWR explică destul de bine scăderea recentă a frecvenței și intensității furtunilor, iar
trendurile lor de creștere/descreștere la scări temporale mari ne conduc către o perioadă viitoare
calmă din punct de vedere al furtunilor costiere.
EVOLUȚIA LINIEI ȚĂRMULUI ÎN ULTIMII 150 ANI
Existența unor hărți de bună calitate ale coastei Deltei Dunării de la mijlocul secolului al
XIX-lea, împreună cu imaginile satelitare, fotografiile aeriene și măsurătorile GPS disponibile
după 1990, a făcut posibilă extragerea a numeroase linii de țărm care au fost analizate
comparativ cu ajutorul tehnicilor GIS (Digital Shoreline Analysis System -DSAS; Thieler și
colab., 2009).
Evoluția liniei țărmului în ultimii 150 de ani (Fig. 3A) prezintă o variabilitate a mediilor
costiere de-a lungul țărmului Deltei Dunării, al căror comportament a fost dominat fie de
eroziune, fie de acumulare. Sectoare progradante se bazează pe prezența: (i) lobilor deltaici activi
(Chilia și delta secundară Sf. Gheorghe), care rețin cea mai mare parte din debitul solid al
Dunării, (ii) structurile inginerești (jetty-urile și digurile porturilor), care induc acumularea în
zona updrift – de nord - (Portul Midia) sau în umbra lor, imediat la sud, în zona downdrift (jettyurile de la Sulina), datorită difracției valurilor și (iii) gurile de vărsare naturale (Sf. Gheorghe), a
căror bară a gurii și pană fluvială crează un efect de zid pentru LST, determinând acumularea pe
plajele din zona updrift. Ratele medii de progradare ale țărmului de-a lungul acestor sectoare
sunt cuprinse între 10 și 25 m/an pentru plaja Sulina și delta secundară Sf. Gheorghe și între 40 și
70 m/an, pentru delta secundară Chilia. Sectoarele erozive sunt legate de plajele ce se suprapun
lobilor deltaici abandonați, aflați în prezent în retragere, care au expus zonele de coastă aflate
mult în larg remodelării datorată valurilor (Sulina), a căror eroziune a fost intensificată de lipsa
sedimentelor furnizate de curentul longshore datorată construcției de jetty-uri la gurile de
vărsare. Cele mai erozive sectore se suprapun pe zonele de divergență ale curenților din zona de
țărm, situate la limita dintre două celule litorale, precum și pe sectoarele din zona updrift ale
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celulelor litorale ce nu au suferit modificări (partea centrală a țărmului Sulina-Sf. Gheorghe,
sectoarele Zătoane și Portița - Periboina). În toate cazurile, ratele medii de retragere a țărmului
înregistrează valori de maximum 20 m/an.

Figura 3. A) Dinamica liniei țărmului între 1856 și 2010 – configurația liniei țărmului în 1856 și 2010 și
comportamentul diferit al acesteia în intervalele 1856-1961/1979 și 1961/1979-2010; B) Pozițiile
succesive ale Insulei Sacalin între 1898 și 2013 (Vespremeanu-Stroe și Preoteasa, 2015)

Există o diferență notabilă în ratele de migrare ale țărmului între intervalul 18561961/1979 și perioada ulterioară (Fig. 3A), cu valori mult mai mari în timpul primului interval,
mai ales de-a lungul sectoarelor acumulative; acest fapt datorându-se în principal scăderii
drastice a debitului solid al Dunării. În ultimul secol, Delta Dunării a primit o cantitate din ce în
ce mai mică de sedimente din cauza opririi acestora în lacurile de acumulare, mai ales după
1950, când multe baraje au fost construite în bazinul inferior al Dunării (aproximativ 50% din
barajele construite în România în secolul XX au fost construite între 1960 și 1980 și 45% după
1980; Rădoane și Rădoane, 2005). Acest lucru este demonstrat de scăderea debitului solid de la
1365 kg/s, la începutul secolului XX, la 640 kg/s, în prezent (Constantinescu, 2016).
De-a lungul țărmului lobului Chilia, ratele de progradare au scăzut dramatic (cu mai mult
de 75%, de la 50-80 m/an între 1856 și 1979 până la 10-20 m/an ulterior), mai multe sectoare
devenind ușor progradante, stabile sau chiar erozive (Fig. 3A). Ratele de schimbare ale zonei de
coastă (Fig. 4) arată o diminuare mult mai intensă (aproximativ 90%) a suprafețelor acumulate
între cele două intervale de timp, de la 110 km2/an la 9 km2/an, cu o valoare medie de 83 km2/an
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în ultimii 150 de ani. Această situație este rezultatul creșterii dominării proceselor legate de
valuri, care transportă nisipurile în lungul țărmului și silturile și argilele spre larg, în detrimentul
proceselor fluviale (slăbite de debitul solid mic al Dunării), marcând astfel recenta și prezenta
tranziție a acestei delte secundare dintr-un lob deltaic dominat fluvial, într-unul dominat de
valuri. Astfel, după 1980, la gurile de vărsare ale Chiliei s-au format o serie de insule barieră:
Oceakov, Bistroe, Stambul (Vespremeanu-Stroe și Preoteasa 2015). Ratele de progradare
înregistrate de-a lungul deltei secundare Sf. Gheorghe au arătat variații mici (Fig. 3A), în timp ce
ratele de acumulare în suprafață au rămas constante (aproape de valoarea de 15 km2/an, Fig. 4),
în ultimii 150 de ani, indicând stabilitatea relativă a acestui sector pe termen lung.

Figura 4. Evoluția ratelor de schimbare a suprafeței țărmului în intervalul 1856 – 2010 între Chilia și
Portița cu evidențierea diferențelor dintre perioadele 1856-1961/1979 și 1961/1979-2010

Sectoarele erozive prezintă o variabilitate mult mai mică în ceea ce privește atât retragerea
liniei țărmului, cât și ratele de eroziune în suprafață între cele două intervale de timp analizate.
De-a lungul țărmului Sulina - Sf. Gheorghe, ratele de eroziune au scăzut ușor de la 25 km2/an,
între 1856 și 1961, până la 20 km2/an, după aceea (Fig. 4), o parte a eroziunii puternice ce
caracterizează partea centrală a acestui sector fiind compensată prin acumularea puternică ce a
avut loc în a doua jumătate a secolului XX, în vecinătatea jetty-urilor de la Sulina (Fig. 3A). Dea lungul țărmului Ciotica-Perișor, ratele de eroziune au crescut de la 19 km2/an, la 29 km2/an,
demonstrând caracterul eroziv, pe termen lung, al acestui sector de țărm. Sectorul Perișor-Portița
și-a schimbat comportamentul de la unul ușor eroziv la unul ușor progradant în ultimii 150 de ani
(Fig. 4), probabil din cauza comportamentului acumulativ pronunțat al plajei Periteașca în ultimii
50 de ani.
Datorită comportamentului diferit și complex al liniei țărmului, spit-ul Sacalin a fost tratat
separat (Fig. 3B). Insula a apărut în 1897 ca un bară emersată după o inundație majoră. În ultimul
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secol, ea a suferit o alungire continuă (spre sud) și o migrare spre țărm din cauza efectelor
combinate ale proceselor LST și overwash în timpul furtunilor. Mobilitatea ridicată a liniei
țărmului barierei Sacalin (o barieră îngustă și joasă) este determinată în principal de furtunile
costiere și procesele asociate: transportul sedimentelor în lungul țărmului și perpendicular pe
acesta, overtopping-ul, dezvoltarea conurilor de rever și transportul sedimentelor în timpul
apariției breșelor/spărturilor. Episodic, aceasta experimentează o alungire pronunțată (până la
500 m/an) și rate de retragere mari (până la 80 m/an), cele din urmă fiind în strânsă legătură cu
furtunile extreme (Fig. 5).

Figura 5. Schimbarea liniei țărmului Insulei Sacalin (1898 – prezent)
în legătură cu indicele energetic SSI și puterea valurilor

AMPRENTA VARIABILITĂȚII CLIMATICE
DECADALE A LINIEI ȚĂRMULUI

ASUPRA

DINAMICII

MULTI-

Configurația actuală a liniei țărmului românesc al Delta Dunării arată că, dintr-o lungime
totală de aproximativ 162 km, mai mult de jumătate (90 km, 55.6%) este afectată de eroziune, în
timp ce 48 km (29.6%) se caracterizează prin procese acumulative (progradare) și 24 km (14.8%)
se află în echilibru dinamic (stabilitate relativă). Pentru ultimele cinci decenii, dominarea
proceselor erozionale poate fi identificată în principal pe sectoarele Împuțita-PN (20 km
lungime), partea centrală a Insulei Sacalin (17 km), Ciotica-Perișor (15.5 km), Portița și
Periboina-Chituc (20 km). Procesele de progradare caracterizează în principal Golful Musura (7
km), Sulina (pe o lungime de 4 km la sud de jetty-uri), sudul Insulei Sacalin (3 km), Periteașca
(10 km) și Chituc-Capul Midia (10 km), în timp ce țărmuri relativ stabile sunt, printre altele, cele
ce se află la limita plajelor Sulina (2 km), Sf. Gheorghe (5 km), Ciotica (1.5 la km) și nordul
barierei Portița (5 km).
În general, coastele erozive caracterizează partea centrală și cea nordică (updrift) a
celulelor litorale. Sectoarele progradante se suprapun pe diferite tipuri de medii costiere,
guvernate de diverși factori: (i) deltele secundare construite de brațele Dunării (Chilia și Sf.
Gheorghe); (ii) zonele downdrift (sudul Insulei Sacalin, Chituc-Capul Midia) ale celulelor
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litorale; (iii) fâșiile de coastă (Periteașca), unde LST-ul este convergent din cauza schimbărilor
bruște în orientarea liniei de țărm și (iv) la nord și la sud de structurile inginerești (Sulina). Atât
coastele progradante cât și cele aflate în retragere își păstrează poziția și distribuția spațială din
secolul al XIX-lea, în ciuda unei migrații ușoare spre sud înregistrată în a doua jumătate a
secolului al XX-lea. Patru sectoare de coastă, care au fost definite ca fiind stabile (modificările
țărmului au fost mici și non-direcționale) pentru perioada 1961 – prezent, au fost fie progradante
(Musura-Sulina, Sf. Gheorghe), fie în retragere (Ciotica, zona de sud a sectorului Periteașca)
înainte de 1961 (Vespremeanu-Stroe și colab., 2007).
La scară multianuală, morfodinamica liniei țărmului este puternic influențată de regimul
furtunilor și inundațiile produse de fluviu. Furtunile cele mai eficiente în modelarea
comportamentului țărmului sunt cele care vin dinspre larg sub un unghi de 45°. În timpul
evenimentelor energetice, valurile extreme induse de furtună și nivelul mării sunt factori cheie în
evoluția liniei țărmului. Răspunsul liniei țărmului la aceste condiții ține cont de caracteristicile
furtunii (intensitate, direcție și durată) și de morfologiile pre-existente ale plajei și dunelor. De
exemplu, cel mai puternic cluster (grup) de furtuni (înregistrat în perioada decembrie 1997ianuarie 1998) din ultima jumătate de secol pe coasta Deltei Dunării a avut un impact morfologic
pronunțat pe coasta deltaică, majoritatea sectoarelor joase de coastă fiind spălate de valuri, valuri
ce au depășit unitățile cele mai înalte ale plajei subaeriene, formând conuri de rever extinse. De-a
lungul țărmului Sulina-Sf. Gheorghe, retragerea indusă de furtună a fost cuprinsă între 10 și 20 m
de-a lungul sectoare acumulative și a celor stabile și de 25-50 m pe plajele erozive, până la de
zece ori mai mare decât în condiții normale (Tătui și colab., 2014). În ciuda intensității ridicate a
cluster-ului de furtuni și a ratelor ridicate asociate retragerii liniei țărmului, sistemul plajă-dune
și-a revenit complet relativ rapid, într-un interval de timp cuprins între 1.5 și 4 ani de-a lungul
sectoarelor stabile și acumulative. Zonele din jurul gurilor de vărsare ale Dunării sunt puternic
controlate de acumularea fluvială, în special în timpul inundațiilor, atunci când cantități
suplimentare de sedimente sunt furnizate plajelor, ducând la o progradare a liniei țărmului, așa
cum a fost cazul plajei Sf. Gheorghe, în urma inundațiilor istorice din 2005 - 2006.
Chiar și văzută ca având un comportament relativ uniform la o scară centenară (așa cum a
fost prezentat anterior), coasta românească a Deltei Dunării prezintă, la scară multi-decadală, o
variabilitate temporală a intensității proceselor costiere după 1960, marcată de o rapidă
eroziune/acumulare în primele două decenii și o atenuare a dinamicii liniei țărmului după aceea.
Pe baza măsurătorilor topografice și GPS, a hărților, fotografiilor aeriene și imaginilor satelitare
analizate prin tehnici GIS și pe datele de vant și cele legate de indicii Oscilației Nord-Atlantice
(NAO) propuși de Hurrell (Hurrell, 1995) – Vespremeanu-Stroe și colab. (2007), a fost scoasă în
evidență relația dintre variabilitatea climatică (reprezentată de Oscilația Nord-Atlantică) și
dinamica liniei țărmului legată de regimul furtunilor pe coasta Deltei Dunării.
Analiza distribuției vântului pe teritoriul României (Vespremeanu-Stroe și colab., 2012) a
arătat că se observă o corelație negativă între indicele NAO și caracteristicile vântului (viteza
medie, frecvența și intensitatea evenimentelor stormice) la scări multianuale și multi-decadale,
cu valori mai mari în zonele extracarpatice. Mai mult decât atât, Vespremeanu-Stroe și Tătui
(2005, 2011), Vespremeanu-Stroe și colab. (2007) au demonstrat că pe coasta Deltei Dunării
există un puternic semnal NAO în regimul vântului exprimat prin corelațiile ridicate stabilite
între indicele NAO și frecvența furtunilor la stațiile meteorologice Sulina (r = -0.76) și Sfântu
Gheorghe (r = -0.77). Din acest punct de vedere, putem distinge două perioade cu caracteristici
diferite ale furtunilor în ultimii 50 de ani: un interval foarte activ între 1961 și 1979, care
coincide cu o fază NAO predominant negativă, și o perioadă relativ liniștită, cu o variabilitate
scăzută, între 1980 și 2000, care se suprapune peste o fază pozitivă a NAO.
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Comportamentul interanual al liniei țărmului de-a lungul plajelor aflate într-un proces de
acreție - Sulina și Periteasca (reprezentate prin reperii R60 și R28) și al celor în retragere,
sectorul Zătoane (reprezentat de reperul R33) este corelat negativ cu fazele NAO (Fig. 6).
Evoluția liniei țărmului de-a lungul acestor sectoare prezintă o accentuată avansare/retragere
între anii 1960 și 1970, urmată de o schimbare evidentă către plaje mai puțin dinamice după
1980, în conformitate cu tranziția indicelui NAO de la valori dominant negative la valori
dominant pozitive pentru aceleași intervale de timp (Fig. 6).

Figura 6. Evoluția temporală a dinamicii liniei țărmului (reperii R60, R33 și R28) și a indicelui NAO
(Vespremeanu-Stroe și colab., 2007)

Schimbarea comportamentului liniei țărmului poate fi urmărită de-a lungul întregii coaste a
Deltei Dunării, cu diferențe semnificative în ceea ce privește intensitatea proceselor costiere în
intervalele 1961-1979 și 1980-2006. Țărmul Sulina-Sf. Gheorghe (Fig. 7A, B) a experimentat
rate maxime de eroziune de 24 m/an între 1961 și 1979, care s-au diminuat semnificativ la 10
m/an după 1980. Ratele medii de retragere pentru sectoarele erozive ale coastei Deltei Dunării au
scăzut de la 55% de-a lungul țărmului Sulina - Sf. Gheorghe (de la 14 m/an la 6.3 m/an), la
aproximativ 65% de-a lungul plajei Zătoane (de la 14.7 la 4.9 m/an) și sectorului Portița-Chituc
(de la 8.3 la 3 m/an), între cele două intervale de timp (Fig. 7C). În schimb, sectoarele
progradante au avut variații mai mari în comportamentul liniei țărmului. Pe țărmurile
mlăștinoase din Musura și delta secundară Sf. Gheorghe, care sunt protejate de bariere și/sau
paltforme extinse și netede în zona nearshore, rata de progradare a scăzut cu 80%, în timp ce pe
plajele progradante deschise aceasta a variat între 20% de-a lungul țărmului Chituc-Capul Midia,
35% la Sulina și 61% la Periteașca (Vespremeanu-Stroe și colab., 2007).
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Figura 7. Evoluția liniei țărmului între 1961 și 2006 – A,B) Sulina (0 km) – Sf. Gheorghe (32 km);
C) Tureţki (0 km) – Cape Midia (92 km) – Vespremeanu-Stroe și colab., 2007

Analiza comparativă a pozițiilor liniei țărmului indică faptul că zonele de coastă
afectate de eroziune accelerată nu și-au extins lungimea în intervalul energetic 1961-1979, așa
cum ar fi fost de așteptat, dar s-au extins în lungul țărmului cu mai mult de 13 km în intervalul
mai puțin activ 1979-2006. Acest lucru se explică prin faptul că intensificarea proceselor erozive
conectată cu perioade active de furtuni trebuie să fie analizată în strânsă legătură cu creșterea
intensității proceselor de acreție, pentru că aceste procese să dezvoltă simultan și se compensează
reciproc în cadrul acelorași celule litorale. Prin urmare, sectoarele de coastă cu eroziune intensă
nu își extind neapărat suprafața în perioadele cu furtuni ca urmare a conservării volumului de
sedimente în cadrul sistemului costier, acestea afectând numai viteza de retragere a liniei
țărmului (Vespremeanu-Stroe și Tătui, 2011). În schimb, o ușoară migrație în lungul țărmului
(spre sud, în concordanță cu direcția LST) a sectoarelor erozive a fost observată în ultimele cinci
decenii.
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IMPACTUL FURTUNILOR ASUPRA ȚĂRMULUI
Pe coasta Deltei Dunării, în timpul furtunilor normale (Categoria I și II; V ≥ 10 și 15 m/s;
Hs: 1.6-4 m), domină regimul "swash", transportând sedimentele de plajă spre larg, dar,
concomitent, nisipurile transportate de vânt sunt de obicei transportate de pe bermă în cadrul
foredunelor (în funcție de direcția vântului) contribuind la creșterea volumului foredunelor; acest
tip de acreție eoliană este specifică numai furtunilor din categoria I, în timp ce în categoria a
doua predomină eroziunea determinată de valuri și cea eoliană. În caz contrar, în timpul stingerii
furtunii, atunci când înălțimea scade, valurile lasă în urmă o bermă incipientă înaltă în apropiere
de baza dunei, care poate fi ulterior remodelată și utilizată ca sursa de nisip pentru dune.
În timpul furtunilor severe (categoria III și IV, V ≥ 20 și 24 m/s; Hs: 4-7 m), regimurile
"swash" și "collision" sunt, de obicei, dominante și impun o eroziune semnificativă a plajei și
pierderi medii de sedimente în cadrul foredunelor prin apariția scarpurilor și pierderea de
sedimente în favoarea plajei și a domeniului offshore. Vântul erodează, de obicei, versantul
maritim al dunei, deplasând sedimente către creasta dunei sau peste, către versantul continental
al acesteia. Un regim "overwash" de mică amploare poate avea loc la altitudinile minime din
cadrul foredunelor. Figura 8 arată efectele furtunii de Categorie III din 23 octombrie și imediat
după aceasta, care a provocat depășiri minore ale sectoarelor joase de dune și apariția scarpurilor.
Efectele erozive sunt atribuite vânturilor și valurilor din NE.

Figura 8. Efectele furtunii din Octombrie 2013 (categorie III, durata 75 h, Hs: 4 m,

Vmax: 20–21 m/s): a) Overwash minor în zona inter-dunicolă pe plaja Sf. Gheorghe;
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b) Tăierea minoră a dunelor în sectorul eroziv central al câmpului marin Sărăturile
Furtunile extreme (Categoria V: Vmax ≥ 28 m/s, Hs ≥ 7 m) sunt erozive pentru toate
sistemele plajă-dune și prezintă regimuri extinse de "overwash" și "collision" (Fig. 9). În ultimii
50 de ani, numai 7 furtuni din categoria V au fost înregistrate, corespunzând unei perioade medii
de revenire de 7 ani. Un caz documentat de furtună extremă pe coasta Delta Dunării este
evenimentul din 21-27 ianuarie 1998, când modificări morfologice semnificative au avut loc de-a
lungul coastei. Această furtună a produs cel mai mare SSI (cca. 1000), coroborat cu cel mai mare
impact potențial (SIP = 633). A durat 157 de ore, timp în care vântul a bătut cu o viteză maximă
de 28 m/s, în principal din NE și valurile s-au apropiat de 8 m, ceea ce a produs o creștere a
nivelului de până la 1 m (Figura 10; Tătui și colab. 2014.). Este foarte probabil ca impactul să fi
fost exacerbat din cauza apariției în luna precedentă (15-18 decembrie 1997) a unei alte furtuni
agresive din NE (o furtună extremă de Categoria V) cu valori ridicate ale SSI (768) și SIP (329),
subliniind importanța grupării furtunilor.

Figura 9. Tăierea dunelor la nord de plaja Sf. Gheorghe în timpul furtunii din Ianuarie 1998 (a) și
refacerea acestui sector în August 2002 (b)

Analiza modificărilor induse de acest eveniment pe țărmul Sf. Gheorghe-Sulina arată că
majoritatea sectoarelor au fost inundate, formându-se conuri de rever extinse (Fig. 11). Un mare
con de rever a apărut între profilele R48 și NB, care a penetrat peste 300 m spre țărm și a creat
breșe în foredune. Câteva conuri de rever cu aspect de terasă ce se întind pe un kilometru
lungime au apărut în nord, fiind înclinate spre sud-vest din cauza amprentei lăsate de direcția
valurilor de furtună (NE), acolo unde cordonul de fordune era subțire (5-20 m; cele mai multe
dintre ele au fost distruse), iar țărmul avea un comportament de retragere generală (până la 14
m/an în anumite sectoare). Aici, extinderea maximă de cca. 150 m a fost favorizată de altitudinile
mici dintre grindurile câmpului marin Sărăturile. Măsurătorile pre-furtună (octombrie/decembrie
1997) și post-furtună (februarie 1998), pe trei profile perpendiculare pe țărm au arătat că furtuna
a indus o deplasare a liniei țărmului spre uscat de la 10 la 50 m (Fig. 11a) scăzând spre sud,
deplasare care este de până la 8 ori mai mare decât într-un an obișnuit. Dar, în medie, pentru
sectorul eroziv Împuțita-Sărăturile Nord, retragerea medie a țărmului cu 30-40 m raportată de
măsurătorile din vara ce a urmat (august 1998) este echivalentă cu 4-6 ani de eroziune normală.
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Figura 10. Parametrii furtunii din Ianuarie 1998: viteza și direcția vântului, înălțimea semnificativă a
valurilor (Hs), perioada maximului (Tp) și nivelul apei (raportat la o valoare medie de 57 cm, măsurată în
portul Sf. Gheorghe)

Fordunele mari de pe plaja din sectorul central al țărmului Sf. Gheorghe (reperul R48;
Fig. 11b) au experimentat un regim de tip "collision" și au pierdut 15-20 m3/m de nisip prin
apariția scarpurilor, însă aveau un volum suficient de sedimente pentru a amortiza efectele
valurilor. Pe lângă înălțimile și lățimile mari ale foredunelor, principalul factor de control care a
diminuat impactul furtunii, respectiv volumul de nisip pierdut, a fost panta mică a versantului
maritim al foredunelor (1-2°), care a favorizat disiparea eficientă a valurilor.
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Figura 11. Semnaturile morfologice ale furtunii extreme din Ianuarie 1998 (în stânga, imagine Landsat
din Septembrie 1999)

Prin urmare, acest sector de coastă a prezentat cea mai mica expunere (vulnerabilitate) la
evenimente extreme timp de decenii. Alte sectoare au experimentat pierderi semnificative ce au
avut loc în apropierea gurii de vărsare a râului (brațul Sf. Gheorghe) la profilul NB, unde 40-50
m3/m de nisip au fost înlăturați în asociere cu procesele de overwash (Fig. 11c). Un rol major în
magnitudinea impactului furtunii și variabilității răspunsului în lungul țărmului pare să fie
diferența lățimii plajei și a foredunelor, înălțimii și volumelor care sunt determinate în continuare
de dinamica liniei țărmului pe termen lung (procese de eroziune/acreție).
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4. Concluzii
Caracteristicile și evoluția furtunilor costiere de pe coasta românească a Mării Negre în
ultima jumătate de secol au fost evaluate pe baza unei varietăți de parametri (ex.viteza maximă și
direcția rezultantă a vântului, energia valurilor) care au fost sintetizați în trei indici nou-propuși:
SSI (storm severity index; indice energetic), SIP (storm impact potential; indice morfologic) și SI
(storminess index). Au fost stabilite 5 categorii de furtuni cu diferite grade de impact morfologic:
normale (Categoria I–II), severe (Categoria III–IV) și extreme (Categoria V).
În sezonul activ (Octombrie – Martie) se înregistrează ca. 70 % din totalul furtunilor, 84 %
din cele severe și 100 % din cele extreme. Au fost identificate perioade diferite din punct de
vedere al stormicității: ridicată (1967–1973, 1991–1998), moderată (1958–1966, 1974–1981,
1999–2005) și relativ calmă (1958–1966, 1982–1990, 2006–2013), care au fost relaționate cu
variațiile celor mai importante moduri de variabilitate climatică din Europa (în special NAO și
EAWR), sugerând interacțiuni complexe.
Principalul factor care controlează evoluția țărmului deltaic la scări temporale mici (zile –
sezoane) și medii (ani – decenii) este variabilitatea climatică exprimată prin variațiile frecvenței
și intensității furtunilor costiere. La scări mari de timp (decenii – secole), comportamentul liniei
țărmului de-a lungul coastei Deltei Dunării este influențat în mare măsură de schimbările
survenite în debitul solid al Dunării ca urmare a activităților umane, mai degrabă decât de
variabilitatea furtunilor.
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6. Scurt raport despre deplasarea (deplasarile) in strainatate privind activitatea de
diseminare si/sau formare profesionala
Scoala de vara "Estuarine Physics" a avut loc la Bordeaux in perioada Aug 21-Sep 1 2016
cu participarea a 16 studenti doctoranzi. Programul a constat in prelegeri sustinute dimineata de
catre prof. Arturo Valle (Univ. Florida) si prof Aldo Sotollichio (Univ. Bordeaux), avand ca tema
hidrodinamica si sedimentologia estuarelor: maree, curenti reziduali, curenti de densitate, curenti
de vant, transportul de sedimente. Dupa-amiaza era rezervata exercitiilor practice in Matlab,
precum realizarea unor modele analitice simple. A fost organizata o campanie de teren in
estuarul Arcachon ce a constat in colectarea datelor cu ADCP-ul (Acoustic Doppler Current
Profiler), tractat cu ajutorul unei salupe pe durata unui ciclu tidal. Datele hidrodinamice (de
viteza si directia a curentului) au fost apoi prelucrate in Matlab. Rezultatele (volumul si
intensitatea curentilor reziduali, elaborarea elipselor tidale) au fost prezentate pe grupe in ultima
zi a scolii de vara.
Evenimentul a aratat cu succes pasii necesari in obtinerea, prelucrarea si analiza datelor
hidrodinamice. In prezent aceasta directie este slab dezvoltata dar reprezinta un obiectiv major in
cercetarea coastei deltaice. Perspective viitoare constau intr-o posibila colaborare si obtinerea
unei vizite de cercetare la Univ. de Florida sub indrumarea prof. Arturo Valle pentru cercetarea
hidrodinamicii zonei de tarm si a gurilor de varsare. Evenimentul a fost si o modalitate de
cunoastere a unor potentiali colaboratori, precum cercetatori din Franta (Univ. Perpignan) care se
ocupa cu studierea deltei Ronului.
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