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TIPURI DE PRODUSE CARTOGRAFICE SPECIFICE GURII
SULINA, DIN PERSPECTIVA COMISIUNII EUROPENE A
DUNĂRII
MARIUS BUDILEANU1

ge EO
og GR
ra A
ph P
ia HI
na A
po N
ce AP
ns O
is. C
ac EN
ad S
-c IS
lu A
j.r N
o .V

II,

nr

.2

/2
01
3

Abstract:- The paper aim is the indexing and ranking of all types of cartographic materials produced by
European Commission of the Danube (ECD), 85 unique pieces being already identified from a total of 365.
This first step is important for the next analisys approach regarding the evolution of the Sulina mouth, based
on the bathymetrical numerical models. ECD had been asigned (between 1856-1939) the fullfilling of all
activities required for the navigation on the Sulina mouth and in the Danube Delta. Another very significant
component of ECD activity consisted in the bathymetrical measurments and making maps and plans of the
Sulina mouth. In 1861, parallel to the finalisation of the temporary jetties, Sulina mouth first triangulation
was made. After this, all maps prior to 1861 have been modified, while on the newer ones a new grid of 500
to 500 feet was represented. The bathymetrical measurements had a seasonly frequence, having as main goal
the understanding of coastal dynamics.
Cuvinte cheie: Sulina, hartă, Comisiunea Europeană a Dunării, Marea Neagră

1. Introducere

G

Imperiul Otoman avea în secolele XVIIXIX un deosebit interes în stăpânrea gurilor
Dunării (Greceanu, 1938). Ca urmare a
diferitelor conjuncturi politice şi economice,
turcii au dat dreptul şi altor marilor puteri la
navigaţie liberă în Marea Neagră şi comerţ pe
Dunăre. Prin pacea de la Kuciuk Kainargi, din
1774, Rusia obţine dreptul de navigaţie şi
comerţ în Marea Neagră, Marea Marmara,
Marea Egee şi Marea Mediterană (Tertecel,
2006), iar prin Tratatul de la Adrianopol
primeşte şi braţul Sulina, graniţa între imperii
fiind pe braţul Sf. Gheorghe (Greceanu, 1938).
Austria în 1784 a semnat Tratatul de Comerţ cu
Imperiul Otoman şi a primit drepturi în Bazinul
Mării Negre şi pe Dună re (Netta, 1931).
Anglia şi Franţa au navigat liber în Marea
Neagră din 1803 (Tertecel, 2006).
Comisiunea Europeană a Dunării (CED) a
fost înfiinţată prin tratatul de la Paris, 30 martie
1856, articolele 15 şi 16. (Hartley, 1862).
Articolul 16 stipula că “se va constitui o
Comisiune, unde Franţa, Austria, Maria
Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia şi Turcia sunt
fiecare reprezentate de un Delegat, care să fie

desemnat cu proiectarea şi executarea
lucrărilor necesarea, în aval de Isaccea, pentru
degajarea gurilor Dunării, precum şi a părţilor
vecine din mare, de nisip şi de alte obstacole, în
vederea aducerii acestei părţi a fluviului şi a
mării învecinate în cea mai bună stare posibilă
pentru navigaţie. Pavilioanele tuturor naţiunilor
vor fi tratate pe picior de perfectă egalitate.“
(Rosetti şi Rey, 1931). Ulterior, printr-o serie de
tratate, mandatul Comisiunii a fost prelungit
până în anul 1939 când s-a semnat Pacea de la
Bucureşti şi toate atribuţiunile au fost preluate
de România (ANFG, Protocoale, 109/1939).

2. Lucrările tehnice executate de CED
În pozitia de Inginer Şef a fost instalat
Charles Hartley care a într-o primă fază a
analizat toate cele 3 guri de vărsare ale Dunării.
Ulterior el a eliminat Chilia datorită avansării
foarte mari pe care a avut-o în numai 30 de ani
(1826 – 1857) (Hartley, 1862). După analiza
detaliată a celor două două braţe rămase în
discuţie, autorul ajunge la concluzia că Sf.
Gheorghe este superior braţului Sulina din toate
punctele de vedere. Singura problemă
întâmpinată de braţul Sf. Gheorge era distanţa
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deschide gura Sf. Gheorghe, fie se vor păstra
jetiurile provizorii prin consolidarea şi
transormarea acestora în structuri permanente
(Hartley, 1862) Decizia finală, în ceea ce
priveşte continuarea lucrărilor, la gura Sulina, a
fost luată când s-a constatat o adâncime
adiţională la bară de 1,8 până la 2,4 m (6 – 8
picioare), pentru 5 ani de la finalizarea digurilor
temporare. S-a mai luat în considerare şi că
lucrările la gura sudică ar fi prea costisitoare.
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foarte mare la care se afla bara gurii. S-a
calculat că era necesară dublarea lungimii
digurilor (faţă de gura Sulina) pentru trecerea ei,
de aici rezultând dublarea costurilor. Soluţia
propusă de ingineri pentru amenajarea gurii a
fost aceea de a ghida cursul râului, mai departe
în mare, printr-un sistem de diguri paralele
(jetiuri). Această metodă, cunoscută mai târziu
drep Pâlnia lui Hartley, creştea viteza
curentului fluvial şi astfel capacitatea de
transport a acestuia. Propunerea tehnică nu a
fost unanim acceptată, astfel CED a hotărât
stabilirea unei comisii din patru ingineri care să
propună o soluţie pentru amenajarea gurii
Sfântu Gheorghe. Delegaţia s-a întrunit la Paris
în 1858 şi era formată din doi ingineri civili
(Prusia şi Franţa) şi doi ingineri militari (Marea
Britanie şi Sardinia). Această comisie nu a adus
nici un rezultat, propunerile ei fiind greu de
executat şi foarte costisitoare (Hartley, 1862).
În tot acest timp, comercianţii din Galaţi şi
Brăila cereau să se despotmolească gura Sulina,
singura navigabilă în acel moment. Iniţial s-a
folosit o veche dragă turcească, dar foarte
repede s-a demonstrat că nu făcea faţă. (Hartley,
1862). Având în vedere aceste condiţii, s-a
propus de către Inginerul Şef ca gura Sulina să
fie aleasă pentru lucrări definitive, în
detrimentul braţului sudic al deltei. Soluţia fiind
aceeaşi a digurilor paralele (jetiuri). Comisiunea
a acceptat să fie efectuate lucrări provizorii, dar
fără ca acestea să influenţeze în vreun fel
alegerea finală a braţului destinat pentru lucrări
definitive.
Lucările au început pe 21 aprilie 1858 şi au
fost finalizate pe 31 iulie 1861. Lungimea
digului nordic era de 1411 m (4631 picioare),
iar cel sudic de 914,4 m (3000 picioare).
Adâncimea la care au fost construite a variat
între 1,8 şi 6 metri (6 – 20 picioare) (Hartley,
1862). În regim natural adâncimea canalului
varia între 2,1 şi 3,3 m (7 şi 11 picioare), dar rar
depăşea 2,7 m (9 picioare). Construcţiile
provizorii, începute în 1858, au avut ca scop
creşterea adâncimii cu cel puţin 0.6 m (2
picioare), pentru o perioadă de 6 până la 8 ani.
S-a considerat că în această perioada fie se va
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Foto. 1. Charles Hartley, Inginer Sef al CED 1856 ,
Inginer Consultant 1873 – 1907 (Rosetti şi Rey,
1931)

La 30 septembrie 1871, consolidarea şi
permanentizarea jetiurilor este încheiată
lungimea acestora fiind de 2678,8 m – 1625, 1
m cel nordic şi 1053,6 cel sudic (8789 picioare
– 5332 şi 3457). Costul construcţiilor iniţiale şi
a consolidării acestora ajungând la 185.352 £.
(Hartley, 1873). Urmatoare etapa când digurile
au fost prelungite a fost 1925 – 1937, în mai
multe faze anuale, sub conducerea Inginerului
Şef E.T. Ward, ajung la 5870 m lungime în anul
1937.
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În urma lucrărilor tehnice efectuate la gură
si pentru a demonstra eficienţa acestora, CED a
întreprins masurători batimetrice regulate.
Sondajele hidrografice erau întreprinse de
Căpitania Portului, unul dintre cele 7 Servicii
ale CED (Rosetti şi Rey, 1931). Ulterior,
rezultatele erau interpretate şi se trecea la
execuţia hărţilor de către Serviciul Tehnic, aflat
în subordinea Inginerului Şef. Batimetria consta
în realizarea de profile care să acopere toată
zona, iar acolo unde erau observate iregularităţi
mari se lucra la o scara mai mare decât în restul

zonelor (Constantinescu, 2010). Toate ridicările
batimetrice sau topografice au fost raportate la 0
Sulina, borna instalată în 1884, situată la baza
Farului Vechi şi la 4.88 picioare sub borna
iniţială înstalată în 1857 (Commission
Europeenne du Danube,1874)
În iulie 1861 a fost realizată prima
triangulaţie de detaliu a gurii Sulina
(Commission Europeenne du Danube, 1867).
Borna numită South Base a fost cea de la care sa masurat lungimea şi direcţia jetiurilor pentru
prima dată (Voisin Bey, 1893). Un alt punct
foarte important pentru triangulaţia de la gură a
fost Farul Vechi (Constantinescu, 2010).
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3. Măsuratorile batimetrice şi lucrările
cartografice executate de CED
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Fig. 1. Extinderea digurilor în timpul mandatului CED. Figura este structurată în 5 perioade, în funcţie de
anii în care s-au efectuat lucrări de prelungire a jetiurilor (de la perioada de regim natural, până la
perioada puternic antropizată de la sfârsitul anilor 1930)

Fig. 2. Triangulaţia realizată de CED, la gura Sulina, în 1861 (Commission Europeenne du Danube, 1867)
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apare pe mai mult hărţi, din perioada lucrărilor
provizorii şi de permanentizare a jetiurilor, este
Robert Hansford (Constantinescu, 2010). „One
of the surveyors, Mr. Hansford, proved a most
valuable acquisition to the Commission, for he
was an accurate and trustworthy surveyor of
waterways.” – Sir John Stokes (delegatul
Angliei, în autobiografia sa, apărută în 1994).
Hartley îl denumeşte pe Domnul Hansford, în
1862, “skilful surveyor of the Commission”
(Constantinescu, 2010). Ulterior acestor
perioade, numele lui Hansford se leagă de
primul Atlas editat de CED, ca fiind
responsabilul care a condus măsurătorile la
comanda lui Hartley.
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Odată cu realizarea triangulaţiei, pe toate
hărţile a fost reprezentat şi caroiajul local, din
500 în 500 de picioare, sprijinit pe Farul Vechi.
În raportul lui Hartley din 1862 se menţionează
o frază care confirmă această afirmaţie: „On
laying off an imaginary line, directly to the east
of the Old Lighthouse, and using it as a datum
line for the purpose of mesurement...“
(Constantinescu, 2010). După realizarea
triangulaţiei şi cunoaşterea exactă a poziţiei
jetiurilor, toate hărţile realizate până în 1861 au
fost refăcute şi li s-a adăugat caroiajul local (din
500 în 500 de picioare)
Cel mai important înginer cartograf,
denumit “antreprenor al CED” şi al cărui nume

Fig. 3. Hartă de foarte mare detaliu, realizată de Robert Hansford în iulie 1857 (Hartley, 1862)

G

Adâncimile sunt în picioare engleze (0,3048
m), ulterior raportate la 0 Sulina şi reprezentate pe
hartă prin puncte de sondaj şi / sau izobate (Fig.3
şi Fig. 4). În funcţie de gradul de detaliu al hărţii
sunt adăugate punctele de sondaj, iar numărul
acestora pe o suprafaţă comună (500 picioare /
500 de picioare) variază între 7 şi 20. De obicei
adâncimile sunt redate prin izolinii din 3 în 3
picioare, prin urmatoarea simbolistică: 6’ (.....), 9’
(_____), 12’ (... ...), 15’ (_____), 18’ (… … …),
21’ (_____), 24’ (…. …. ….), 27’ (_____), 30’
(….. ….. …..). După anul 1930, când jetiurile au

înaintat în mare cu peste 5 km, profilele de sondaj
s-au extins până la 60 de picioare adâncime. De
asemenea, tot în această perioadă suprafaţa
acoperită de măsurătorile batimetrice a crescut
foarte mult. S-a constatat că inginerii englezi au
acordat o atenţie deosebită părţii nordice a gurii,
acolo unde influenţa Deltei Secundare a Chiliei se
resimte foarte mult, iar procesele morfologice
prezintă un ritm accelerat de acumulare. Pe lângă
procesele naturale, avansul tehnologic câştigat în
50 de ani (1872 – 1921) a facilitat extinderea ariei
de lucru.

Tab. 1. Suprafaţa medie a ridicărilor batimetrice în funcţie de perioada.
Suprafţă hartă (kmp)
Rate de sedimentare
(cm/an)

62

1829-1857
10.1

1858-1871
4.2

1872-1921
5.6

1925-1932
57

1933-1937
90.4

-0.14

-1.11

6

26.7

8.27
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Pe baza dosarelor consultate, din Fondul
Comisia Europeană a Dunării, aflat în cadrul
Arhivelor Naţionale Filiala Galaţi (ANFG) s-a
putut reconstituii fluxul de lucru şi s-au
idendificat tipurile de hărţi folosite. Astfel,
măsurătorile batimetrice realizate de către Casa
de Navigaţie erau interpretate de Serviciul
Tehnic şi raportate într-o primă fază
Secretariatului General (Rosetti şi Rey, 1931).
Acesta avea ca principal scop redactarea,
tipărirea şi distribuirea protocoalelor şedintelor
plenare, clasarea şi pastrarea arhivei CED etc

nr

4. Tipurile de hărţi realizate de către
Comisiunea Europeană a Dunării

(Rosetti şi Rey, 1931). Sediul central al
Secretariatului General era situat în sediul
Comisiunii de la Galaţi. (Rosetti şi Rey, 1931).
În cadrul ANFG, Fondul Comisia
Europeană a Dunării conţine peste 1500 de
dosare care sunt structurate în mai multe părţi.
Cele mai importante sunt Protocoalele, cu peste
200 de dosare, şi Secretariatul General, cu peste
1100 de dosare. Această clasificare rezidă din
importanţa dosarelor existente. Protocoalele
conţin cele mai importante hotărâri şi dări de
seamă ale personalului de conducere, iar în
partea structurală intitulată Secretariatul General
se găsesc hărţi de lucru, rapoarte lunare, devize
financiare etc.
Astfel, au putut fi identificate trei moduri
diferite prin care hărţile au fost publicate de
către CED.

II,

Cele mai mici suprafeţe acoperite de
batimetrie se întalnesc în perioada Hartley
(1858-1921). Măsurătorile trebuiau executate
rapid şi doar în faţa gurii pentru a identifica
problemele ce ar fi putut să pună în pericol
navigaţia. Anii 30 se caracterizează printr-un
puternic avans tehnologic, ceea ce facilitează
mărirea ariei de lucru, dar şi prin rate de
sedimentare foarte ridicate la nord de Sulina.
Aceste procese de acumulare au dictat şi
schimbarea direcţiei digurilor către sud şi
prelungirea acestora (Fig. 1)

G

4.1. Hărţi pe calc (clasificare calitativă a
hărţilor
În prima fază erau întocmite variante de
lucru, realizate pe calc şi desenate cu creionul –
sunt materiale cartografice care insoţesc
memorii tehnice şi rapoarte foarte concise din
perioada primelor lucrări de construcţie a
jetiurilor.

Fig. 4. Hartă pe calc, ridicare batimetrică din 21 august 1861 (ANFG, Sec. Gen. 15/1867-1874)

4.1.1 Hărţi din rapoartele inginerilor
Ulterior, hărţilor pe calc li se alocă un număr specific indexului CED şi sunt prezentate în
rapoartele anuale ale Inginerului Şef în faţa delegaţilor permanenţi. Sunt produse tipărite pe hărtie
de bună calitate, pot fi color sau alb-negru şi care au în general dimeniunile unei foi A3.
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Fig. 5. Hartă prezentată de Charles Hartley – Inginer Consultant, în Protocoalele nr. 432, Anexa 3, cu
privire la situaţii gurii Sulina în anul 1886. Ridicare batimetrică efectuată între 12 şi 16 noiembrie 1886 de
E. Magnussen-Inginer Ajutor, la indicaţiile lui C. Kuhl – Inginer Rezident. Index CED 164 (ANFG,
Protocoale, 27/1886-1887)

G

4.1.2 Atlasele Comisiunii Europene a Dunării
Toate aceste hărţi au fost cuprinse în Atlase
de sinteză care prezentau stadiul lucrărilor de la
gura şi de pe braţul Sulina până în momentul
publicării lor. În anul 1900 erau tipărite 3 Atlase
ce cuprindeau 164 de foi de hartă reprezentând
diferite stagii de evoluţie a gurii Sulina (No.1 –
1829...No.164 16.11.1886; hărţi numerotate
conform indexului CED). Atlasele au apărut în
anii 1867, 1874 şi 1887, toate fiind tipărite la
Editura F.A. Brockhaus, Leipzig. Consideram
ca CED a folosit serviciile Domnului Brockhaus
datorită preţurilor foarte bune şi a timpului mic
de execuţie pe care le oferea. În adresa CED nr.
138 Inginerul Rezident C. Kuhl propune
aprobarea ofertei Domnului Brockhaus privind
tipărirea Hărţii Dunării de Jos ca urmare a
soluţiei foarte avantajoase pe care acesta o
înainta spre deosebire de Domnul Edw.
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Standford care cerea un preţ foarte mare, la un
timp de realizare dublu (ANFG, Sec. Gen.
30/1886-1890).
Pe pagina a patra a primului Atlas (1867)
este menţionat că ridicările batimetrice au fost
realizate de Robert Hansford, sub comanda lui
Charles Hartley, iar harţile au fost desenate de
M.L. Dollfus de Meric. Pe nici un alt Atlas nu
mai sunt oferite informaţii de acest tip.

4.1.3 Hărţi tridimensionale
Un alt tip de material cartografic îl reprezintă
modelele tridimensionale realizate din carton
prin metoda decupării hărţilor după izolinii şi
înalţarea acestora la scară. Probabil aceste
produse erau folosite la expoziţii şi prezentări
generale. Acurateţea acestora era una deosebita,
aşa cum se vede în figura 7.
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Tipuri de produse cartografice specifice gurii Sulina, din perspectiva Comisiunii Europene a Dunării
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Fig. 6. Hartă din Atlasul 2, 1874. Ridicare batimetrica din 5 martie 1870, Index CED 89 (Commission
Europeenne du Danube, 1874)

Fig. 7. Reprezentarea 3D a gurii de vărsare Sulina în anul 1925, stanga modelul realizat pe carton de
CED(ANFG, SEC. GEN. 445/1932), iar în dreapta este modelul realizat prin tehnici actuale de analiză
spaţială
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influenţat gura Sulina, iar cel mai bun mijloc
grafic prin care se putea face acest lucru a fost
hartă. Singurele hărţi erau cele produse de CED.
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Frecvenţa măsurătorilor batimetrice
CED a efectuat măsuratori batimetrice la
diferite scări temporale. De la hărţi pe care sunt
trecute mai multe batimetrii (vezi Fig. nr. 10)
până la măsurători batimetrice zilnice. În mod
constant măsurătorile erau realizate de trei ori
pe an: primăvara (în luna martie sau aprilie),
vara (în luna iulie sau august) şi toamna (doar în
noiembrie). În cadrul acestui studiu au fost
identificate 85 de hărţi unice dintr-un total de
365 indexate, unele materiale repetându-se de
mai multe ori ca urmare a preluării hărţilor CED
de către alţi autori şi a apariţiei aceleaşi hărţi în
documente diferite. (Fig. 3 şi Fig. 8)
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4.1.4 Preluarea hărţilor
Foarte multe din lucrările cartografice ale
inginerilor CED au fost preluate şi de alţi autori,
fără o directă legătură cu activitatea Comisiunii.
Voisin Bey în Notice sur les travaux
d'amelioration de l'embouchure du Danube et
du Bras de Soulina – 1893. Dimitrie Neniţescu
în Studiu asupra fluviilor convenţionale
Dunărea în Dreptul Internaţional Public –
1903. Radu Ciocârdel în La circulation generale
des eaux de la Mer Noire – 1938. Aceste trei
lucrări, foarte diferite în esenţa lor, au preluat
hărţile ca urmare a importanţei acestora pentru
gurile Dunării precum şi a preciziei lor.
Considerăm şi că materialele au fost
preluate de către aceşti autori ca urmare a
monopolului informaţional deţiunt de CED.
Indiferent de natura lucrării, autorii au dorit sa
prezinte modul în care amenajările antropice au

G

Fig. 8. Ridicarea batimetrică din iulie 1857 (vezi Fig. nr. 3) preluată de Voisin Bey, Dimitrie Neniţescu şi
Radu Ciocârdel

Fig. 9. Frecvenţa măsurătorilor batimetrice anuale reflectate în documente cartografice realizate de CED şi
indexate. Liniile reprezintă o hartă unică, iar spatiul alb lipsa hărţilor (intervalul anilor 1922-1924)
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4.2.1 Hărţi zilnice
Inginerii CED au realizat în anumite perioade
critice pentru starea gurii de vărsare Sulina ridicări
batimetrice zilnice. Ridicările au un caracter strict
local, având ca suprafaţă acoperită doar o zonă
foarte mică din faţa jetiurilor. Anii în care au fost
identificate ridicări batimetrice zilnice sunt 1925,
1929 şi 1937. În aceşti ani s-au realizat importante
lucrări de prelungire a jetiurilor şi dragaje zilnice
pentru
restabilirea
adâncimilor
necesare
navigaţiei.
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4.2. Hărţi multibatimetrice (Clasificare
temporală a ridicărilor batimetrice reflectate în
materiale cartografice)
O metoda cartografică foarte folosită de către
CED a reprezentat-o suprapunerea mai multor
ridicări batimetrice pe o singură hartă. Prin această
tehnică de lucru (folosită şi descrisă pentru prima
dată de Hartley în raportul său din 1862) inginerii
englezi puteau calcula ratele de acumulare şi
eroziune observate la gura de vărsare.

G

Fig. 10. Hartă Multibatimetrică (cu negru ridicarea de bază din 10 iulie 1865 peste care a fost suprapusă cu
roşu ridicarea din iulie 1857). Index CED 62 (Commission Europeenne du Danube, 1867)

Fig. 11. Ridicări batimetrice zilnice din anii 1925 şi 1937
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multibeam ce poate atinge rezoluţii spaţiale de
50 cm. De asemenea, suprafaţa acoperită este
foarte asemanătoare cu cea acoperită de
inginerii CED: în faţa jetiurilor pe o laţime de
200-300 m şi o lungime de 1-1.2 km.
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Această metodă de lucru, a ridicărilor
batimetrice zilnice, este foarte uşor comparabilă
cu cea a inginerilor Administraţiei Fluviale a
Dunării de Jos (AFDJ). Aceştia realizează
măsurători de foarte mare detaliu, cu un senzor

Fig. 12. Multibeam AFDJ, ridicare batimetrică 5 aprilie 2013 (www.afdj.ro)

5. Concluzii

G

Comisiunea Europeană a Dunării a reuşit în
timpul mandatului ei de 83 de ani să amenajeze
gura de vărsare Sulina şi Braţul Sulina astfel
încât navigaţia să se desfăşoare în bune condiţii.
Masurătorile batimetrice şi studiul zonei
costiere au fost foarte importante pentru
înţelegerea dinamicii naturale şi antropice din
lungul ţărmului Deltei Dunării. Frecvenţa
masuratorilor batimetrice era de trei ridicări pe
an (primăvara, vara şi toamna), dar după
momentele de prelungire a jetiurilor ridicarile
batimetrice erau lunare, săptamânale şi chiar
zilnice.
Articolul şi-a propus indexarea tuturor
acestor produse cartografice, pas necesar în
vederea elaborării ulterioare a Modelelor
Numerice Batimetrice. În cadrul Arhivelor
Naţionale Filiala Galaţi CED beneficiază de un
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fond arhivistic foarte bogat, până în momentul
de faţă nereuşind parcurgerea integrală a
acestuia. Considerăm activitatea Comisiei ca
fiind una cu adevărat remarcabilă, iar
întelegerea în esenţă a acesteia poate fi făcută
doar printr-o perspectivă actuală, europeană.
Rigurozitatea activităţilor de teren şi a
descrierii în amănunt a ficărui detaliu din
activitatea sa recomandă Comisiunea Europeană
a Dunării ca exemplu pentru instituţiile actuale
ce desfăşoară activităţi similare.
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