
 

Warsztaty Geoekologiczne SGP 

Delta Dunǎrii - Delta Dunaju 2013 

27 kwietnia – 05 maja 2013 

 

Uprzejmie zapraszamy na Warsztaty Geoekologiczne Stowarzyszenia Geomorfologów 
Polskich Delta Dunǎrii - Delta Dunaju 2013. Celem warsztatów będzie zapoznanie się ze 
środowiskiem geograficznym, a więc przyrodą nieożywioną i ożywioną oraz działalnością 
człowieka i problemami ochrony przyrody Delty Dunaju. Delta Dunaju, obok delt rzek 
Wołgi i Kubania, należy do największych ujść tego typu w Europie, a na liście światowych 
„naj” zajmuje ona 22 miejsce. 

Delta Dunaju, największy obszar podmokły Europy, to prawdziwy labirynt koryt, kanałów, 
kanalików, trzcinowisk, jezior, ślepych odnóg wśród bagien. Ich eksplorację umożliwią 
nam łodzie, na które w ciągu dnia przesiadamy się z flotelu. Dzięki nim będziemy mieli 
możliwość zobaczenia odpływowych koryt rzecznych, teras zalewowych, łach i odsypów 
aluwialnych, a także kolonii pelikanów, niemal wszystkich gatunków czapli, ibisów, 
warzęch, kormoranów i innego ptactwa, z orłem bielikiem na czele. Przyroda zdaje się tu 
trwać w stanie od wieków niezmienionym. Wieczorami, we wspólnej dużej sali, będziemy 
podsumowywać miniony dzień i planować następny, wymieniać uwagi i rozmawiać z 
przewodnikiem. Wszystko to umili nam wyborne wino z pobliskiego Murfatlaru, regionu 
o 1000-letniej tradycji winiarskiej. Obszary godne obejrzenia, a znajdujące się nieco dalej 
od głównych ramion Delty, będziemy oglądać przesiadając się do samochodów 
terenowych bądź busów. 

Delta i Dobrudża to rejon styku kultur i prawdziwa mozaika etniczna. Zgodnie żyją tu obok siebie 
Rumuni, Lipoweni, Ukraińcy, Turcy, Ormianie i Grecy. Grecy już w VII w. p.n.e., doceniając 
niezwykłe walory Delty, zakładali tu faktorie handlowe i osady. Spróbujmy i my poznać uroki tego 
miejsca! 

 Powierzchnia Delty Dunaju to 4178 km², z tego 82% należy do Rumunii, pozostała część do Ukrainy, 

 Wody Delty uchodzą do Morza Czarnego 3 ramionami: 
o ramię północne: Kilia (Chilia) - 120 km. Jego fragment to granica z Ukrainą, 
o ramię środkowe: Sulina - 70 km, 
o ramię południowe: Sant Georghe - 113 km, 

 Wody Dunaju transportują do Morza Czarnego rocznie 70 mln ton osadów, a średni roczny przepływ 
wody dochodzi do 7000 m
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 5400 gatunków roślin i zwierząt, w tym: 
o 300 gatunków ptaków, z tego wiele objętych całkowitą ochroną (czas wielkich migracji ptaków 

przypada na okres wiosenny od kwietnia do czerwca) 
o 160 gatunków ryb, 
o unikatowy na skalę światową las dębowy Letea, 

 różnorodność biologiczna Delty daje jej trzecie miejsce na świecie po Wielkiej Rafie Koralowej i 
Archipelagu Galapagos, 

 Delta Dunaju od 1991 roku jest Rezerwatem Biosfery UNESCO. 

Naszym domem będzie flotel (floating hotel - pływający hotel z miejscami dla max 18 osób; kabiny 2-
osobowe z dwoma łóżkami, okno, łazienka, klimatyzacja) - osobliwość tego regionu. Dawniej takie barki 
służyły za „mieszkanie na wodzie” dla rzeńców trzciny. Po kanałach Delty przeciągane były za pomocą 
holowników. Ten sposób podróżowania po rozległych wodach ujścia Dunaju obowiązuje do dzisiaj. 
Współczesny flotel, ma wszelkie udogodnienia cywilizacyjne. Jest on naszą bazą na której śpimy i 
spożywamy posiłki (śniadania i ciepłe kolacje). 



 

Ramowy plan warsztatów 

 

27.04.2013: 

Wylot z kraju. Transfer z lotniska w Bukareszcie do Tulczy – “bramy do Delty Dunaju”. Przed 
zaokrętowaniem zwiedzamy muzeum Delty. Pozwoli to nam nabrać szerszego poglądu na temat 
akwenu, na którym będziemy się poruszać oraz poznać jego środowisko przyrodnicze. Po 
zaokrętowaniu na pływający hotel, jeszcze w czasie trwania lunchu, wyruszamy w drogę kanałem 
Sulina. Stop przy miejscowości Muliuc i wycieczka łodziami do kolonii kormoranów na jeziorze 
Martinca. 

28.04.2013: 

Płynąc kanałem Sulina posuwamy się w kierunku „serca Delty”. Postój niedaleko wioski Crisan w 
starym korycie Dunaju przy wejściu do kanału Cazanel. Po południu eksploracja piaszczystych wydm i 
kanałów obszaru Caraorman, miejsca bogatego w roślinność i ptactwo. 

29.04.2013: 

Wycieczka do wsi Letea. Przy wjeździe do wsi przesiadamy się na wóz konny, który zawiezie nas do 
unikalnego lasu rosnącego na piaszczystych wydmach, będących niegdyś dnem morza. Cały dzień 
spędzamy w tym niezwykłym lesie. W ramach lunchu piknik na łonie natury. 

30.04.2013: 

Wycieczka łodziami do wybrzeża Morza Czarnego i starego miasta Sulina. Cały dzień na plaży. Lunch w 
restauracji. W drodze powrotnej do naszego hotelu zagłębiamy się w matecznik Delty. Przerwa w 
staroruskiej rybackiej wsi Mila 23. 

01.05.2013: 

Od wczesnego ranka penetrujemy inne miejsca w mateczniku Delty. Przerwa w okolicach jeziora 
Baclanesti. Z dalszą penetracją przenosimy się na małe łodzie. W końcu całym konwojem płyniemy w 
kierunku Tulczy. Wszystkie posiłki na burcie. 

02.05.2013: 

Po śniadaniu przenosimy się do autobusu i jedziemy zwiedzać południową część Delty Dunaju. Po 
drodze zatrzymujemy się w rezerwacie nad jeziorem Plopul. Dalej jedziemy nad lagunę w okolicach 
Histrii. Poznajemy niezwykłe trzcinowiska, zwiedzamy cytadelę Genovesse. Lunch w Histrii. W drodze 
powrotnej stop w lesie nieopodal Babadag. Obserwacja ptaków drapieżnych i wróblowatych. 

03.05.2013: 

Po śniadaniu wycieczka autobusem w góry Mancin, będące częścią parku narodowego. Po drodze stop 
i obserwacja kolonii żółwi. Cały dzień spędzamy na eksploracji tego niezwykłego, odosobnionego 
miejsca, które kiedyś nazywało się Góry Hercinic. Piknik w czasie wycieczki. 

04.05.2013: 

Po śniadaniu transfer do Bukaresztu i zwiedzanie. 

05.05.2013: 

Transfer na lotnisko i powrót do kraju. 

Informujemy, że organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie i przebiegu rejsu 

związanych z przyczynami niezależnymi od organizatorów 



Cena warsztatów: 880 € + 2000 PLN od osoby w dwuosobowej kabinie. W kosztach 
warsztatów zawarte są: 

 Przelot samolotem do/z Bukaresztu oraz nocleg w Bukareszcie, 
 Pobyt we flotelu z noclegami oraz dodatkowe wycieczki lądowe z noclegami na lądzie, 
 Pełne wyżywienie na burcie oraz na lądzie, 
 Transfer z lotniska w Bukareszcie do Tulczy i z powrotem na lotnisko (27.04.2013 i 

05.05.2013), 
 Opieka/nadzór pilota oraz miejscowego przewodnika. 

Uczestnikiem warsztatów mogą być osoby, które: 

 są członkami SGP, 
 dokonają zgłoszenia udziału w warsztatach do 31 stycznia 2013 r., 
 dokonają wpłat w następującej wysokości i terminach: 

o I wpłata 2000 PLN – do 31.01.2013, 
o II wpłata 440 Euro – do 15.02. 2013, 
o III wpłata 440 Euro – do 15.03.2013, 

 dokonają ubezpieczenia podróżnego na własny koszt. 

 

Kwotę w PLN należy wpłacić na konto SGP z dopiskiem „Dunaj – Imię Nazwisko”: 

Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623 

Kwotę w Euro należy wpłacić na konto SGP z dopiskiem „Dunaj – Imię Nazwisko”: 

Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań 76 1090 1359 0000 0001 1678 1568 

 

Zalecane wyposażenie 

 krem i okulary przeciwsłoneczne, 
 środek przeciw komarom (masowe wylęgi komarów zaczynają się pod koniec czerwca) 
 półbuty sportowe szybkoschnące, ewentualnie kalosze 
 lekka, wygodna odzież turystyczna, 
 kurtka, peleryna przeciwdeszczowa, 
 nakrycie głowy, 
 strój kąpielowy, 
 latarka, najlepiej czołówka, 
 lornetka. 

 

Zgłoszenia oraz zapytania należy kierować do prof. UAM dr hab. Małgorzaty Mazurek 
Malgorzata.Mazurek@amu.edu.pl (kom. 519340488) do 31 stycznia 2013. Z uwagi na 
ograniczoną ilość miejsc we flotelu obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich 
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