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The multiannual behavior of nearshore bars on a microtidal beach. In the international literature there are just a
few works which deal with the multiannual dynamics of nearshore bars on the Earth coasts and no one for the virtually
tideless beaches. Based on the seasonal bathymetric surveys this paper examines the overall three years
morphodynamics of Sfantu Gheorghe submerse shore focusing on the nearshore bars mobility. The seasonal
morphodynamics of nearshore bars clearly indicates a pronounced offshore migration during winter (due to intense
storm activity) and a slow onshore migration in the summer. However, the most important finding of our measurements
is the cyclic multiannual behavior of the nearshore bars (estimated lifespan cycle T ~ 3-7 years) which consists in three
stages: (1) the new generation of a submerse bar in shallow-water close by the shoreline, (2) the net offshore migration
in spite of the seasonal alternative sediment transport, and (3) the bar volume decreasing until the complete
disappearance. Independent of the multidecadal shoreline dynamic state, the submerse bars record the same offshore
migration pattern but with different speeds. Thus, on the metastable coast sectors (P3-P6) the nearshore bars have the
lowest offshore migration rate (20-30 m/y) while on the erosive northern sector (P7-P18) the rates increase to the north
(35-45 m/y) with different intensities but similar as manner with the retreating shoreline mobility.

1. Introducere
Relieful submers, prin formă şi dimensiuni,
reprezintă singura zonă-tampon care poate
apăra ecosistemele şi socio-sistemele dezvoltate
în cadrul ţărmului emers de atacul valurilor de
furtună. În cadrul reliefului costier submers, pe
majoritatea ţărmurilor joase dar şi pe cele înalte
care dispun de un stoc sedimentar necoeziv, se
găseşte sistemul de bare şi şanţuri (bars and
troughs; nearshore bars) cu un rol deosebit de
important în desfăşurarea proceselor morfo- şi
hidrodinamice din zona de spargere a valurilor.
Acesta a fost investigat pentru prima dată de
King şi colaboratorii (King şi Williams, 1949;
King, 1972a, b) care au sintetizat din
observaţiile lor un număr de caracteristici
morfodinamice pe care le-au considerat tipice
pentru ţărmurile barate. Studiile ulterioare au
abordat aspecte privind evolutia morfologiei de

detaliu şi hidrodinamica barelor submerse
(Mulrennan, 1992; Sipka şi Anthony, 1999).
Acestor lucrări li se adaugă dezbaterile
terminologice referitoare la implicatiile genetice
ale termenului bare şi santuri (Konicky şi
Holman, 2000). O verificare sistematică a
validităţii rezultatelor lui King (1972a)
referitoare la morfodinamica sistemului de
creste şi şanţuri a fost efectuată de Masselink şi
Anthony (2001). Există o relaţie directă între
numărul de bare şi panta plajei, astfel că plajele
cu pante mici şi moderate prezintă mai multe
bare decât cele cu pantă mare (Evans, 1940); pe
ţărmurile ultradisipative şi reflective barele
submerse în general lipsesc. Ca o regulă,
mărimea barelor şi distanţa dintre ele cresc pe
măsura depărtării de linia apei (Greenwood şi
Sherman, 1984). Morfodinamica sectorului de
bare şi şanţuri, precum şi a plajei şi a terasei
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ţărmului submers, este controlată pe termenscurt în primul rând de circulaţia sedimentelor
în profil transversal. Odată cu modificarea scării
temporale se remarcă cum deplasarea sedimentelor
în lungul ţărmului devine cel mai important factor
în controlul variabilităţii morfologice (Clarke şi
Eliot, 1988; Ruessink şi colab., 2000).
În ciuda numeroaselor studii efectuate asupra
barelor din zona nearshore, încă nu a fost
formulat un model universal valabil cu privire
la formarea şi migrarea lor. Există două teorii
majore referitoare la formarea barelor: una
dintre ele relaţionează formarea şi migrarea
acestora
cu
propagarea
valurilor
infragravitaţionale în acvatoriul de ţărm, respectiv
formarea şi/sau deplasarea barelor/şanţurilor către
noduri/antinoduri (Bowen, 1980). Acest
concept a fost demonstrat empiric de Aagard şi
colab. (1998). Cea de-a doua teorie susţine
formarea barelor ca rezultat al convergenţei
sedimentare în punctul de spargere al valurilor
(King, 1972a). Thornton şi colab. (1996) au
publicat rezultatele unor măsurători de teren
care probează validitatea deplasării parţială a
materialului solid aflat în suspensie în zona de
surf către aliniamentele de spargere ale
valurilor. Migrarea şi acreţia barelor către uscat
a fost asociată cu transportul sedimentar
îndreptat în acest sens in timpul episoadelor cu
vreme bună (Stepanian şi Levoy, 2003).
Înregistrări ale transportului sedimentar către
larg au fost asociate cu adâncirea şanţurilor şi
formarea barelor pe fondul evenimentelor
stormice (King, 1972b; van Houwelingen şi
colab., 2006). Studiul morfodinamicii barelor
sumerse, se înscrie între preocupările de mare
actualitate în cadrul acestei tematici (Guillen şi
Palanques, 1993; Swales şi colab., 2006).
Analiza interacţiunilor dintre procesele de
transformare a valurilor şi ajustarea topografiei
barelor submerse în medii micromareice
reprezintă o altă direcţie recent abordată în
studiul reliefului costier submers (Certain şi

colab., 2005). Primele abordări teoretice ale
reliefului submers corespunzător ţărmului
deltaic românesc apar abia în anii `80
(Vespremeanu, 1983, 1987) fiind urmate de
analize cantitative ale morfodinamicii sectorului
de avanplajă şi feţei plajei (Vespremeanu-Stroe,
2001; Vespremeanu-Stroe şi Constantinescu,
2004), bugetului sedimentar de la gurile de
vărsare ale Dunării (Bondar, 2004), terasei
ţărmului submers (Stănică şi Ungureanu, 2006)
şi
sistemului
avanplajă-bara
proximală
(Vespremeanu-Stroe şi colab., 2006).
Principalele obiective ale studiului sunt: (i)
analiza parametrilor morfometrici (Fig. 1), (ii)
dinamica sezonieră a barelor cu evaluarea
rolului furtunilor şi al condiţiilor energetice
marine asupra deplasării acestora, şi (iii)
comportamentul multianual al barelor submerse
longitudinale.

Fig. 1 Parametrizarea indicilor morfometrici
ai barelor submerse
(după Grunnet şi Hoekstra, 2004)
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2. Aria de studiu
Comportamentul sezonier şi multianual al
barelor submerse longitudinale a fost investigat
în jumătatea sudică a ţărmului interdistributar
Sulina – Sfântu Gheorghe, mai exact pe o
distanţă de 16 km în lungul ţărmului, începând
de la gura de vărsare a braţului Sfântu
Gheorghe către nord. Regiunea de studiu este în
întregime o arie protejată care permite
monitorizarea proceselor naturale responsabile
pentru schimburile sedimentare dintre diferitele
unităţi/sectoare ale ţărmului. Judecând după
dinamica multidecadală a liniei ţărmului, aria de
studiu este compusă din 2 sectoare: i) ţărmul
Sfântu Gheorghe, extins pe 7km la nord de gura
de vărsare, se află într-un echilibru metastabil,
linia ţărmului suportând oscilaţii reversibile faţă
de o poziţie stabilă încă de la începutul
secolului XX, şi ii) partea nordică, extinsă între
kilometrii 7 şi 16 la nord de gura de vărsare a
braţului Sfântu Gheorghe, corespunzătoare
reperilor R49 – R53, unde se înregistrează
dominanţa proceselor erozive, din ce în ce mai
intense către nord, cu retrageri ale liniei
ţărmului cuprinse între -1.8 m/an (sud, R49) şi 5.5 m/an (nord, R53) conform valorilor
calculate
pentru
intervalul
1979-2000
(Vespremeanu şi colab., 2004).
Ţărmul Sulina - Sfântu Gheorghe se
caracterizează printr-un climat al valurilor cu
energie moderată, înălţimea semnificativă a
acestora fiind de 0.9 m (Vespremeanu-Stroe,
2004), dar asimetric ca direcţie dominantă,
datorită propagării predominante în acvatoriul
adânc a valurilor din sectoarele nordic şi nordestic. Valurile care atacă oblic linia ţărmului,
frecvent sub unghiuri ascuţite, sunt responsabile
pentru formarea unor puternici curenţi
longitudinali de ţărm, în timp ce distribuţia
asimetrică a rozei valurilor determină un
transport net de sedimente în lungul ţărmului de
0.85-1 x 106 m3/an de la nord către sud (Giosan
şi colab., 1999; Vespremeanu-Stroe, 2004).
Efectul mareelor în modelarea reliefului este
neglijabil datorită valorilor mici ale amplitudinii
maxime mareice: 0.12 m (Bondar şi colab.,
1973). Ţărmul emers adiacent ariei de studiu
prezintă o morfologie caracterizată pe ţărmul
Sfântu Gheorghe de prezenţa continuă a
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fordunelor1 (înălţimi absolute de 2.5 – 4 m şi
lăţimi de 50 – 60 m) cu un profil transversal
aerodinamic indus de densitatea mică a
vegetaţiei şi de valorile ridicate ale fluxului
sedimentar eolian (Vespremeanu-Stroe şi
Preoteasa, 2006). La nord de plaja Sfântu
Gheorghe fordunele devin din ce în ce mai
înguste şi mai aplatizate ajungând ca pe bariera
deltaică situată la nord de câmpul marin
Sărăturile să lase locul unui contact direct plajă –
con de rever. Plajele au o morfologie controlată
sezonier, cu lăţimi de de 15-25 m la începutul
primăverii şi 30-50 m la sfârşitul verii/începutul
toamnei
datorită
diferenţelor
sezoniere
înregistrate în regimul valurilor şi al oscilaţiilor
nivelului local al mării induse de debitul
Dunării (Vespremeanu-Stroe şi Constantinescu,
2001).

3. Metodologie
Dinamica barelor submerse este analizată pe
baza ridicărilor batimetrice efectuate periodic
pe 17 profile transversale, în intervalul
septembrie 2003 – august 2006, cu ecosonda
Garmin 188 (acurateţe – 5cm). Profilele de pe
ţărmul Sfântu Gheorghe (P1-P7) sunt amplasate
la distanţe variabile în lungul ţărmului (200m –
1km) şi au fost ridicate sezonier, în timp ce
către nord profilele de monitorizare P8-P17 sunt
amplasate echidistant (1km) şi au fost ridicate
anual (Fig. 2A). Profilele de monitorizare a
dinamicii ţărmului submers au o lungime medie
de 4 km şi se extind până la adâncimi de –20...22m. Majoritatea acestor măsurători batimetrice
a fost completată de ridicări topografice, cu
staţia totală Sokkia 610, pentru adâncimile
cuprinse între 0m şi –1m. Datele batimetrice au
fost interpolate pe profil, cu spaţierea de 1m
(metoda cubic), valorile fiind în prealabil tratate
(smoothate) prin metoda mediilor glisante pe 3
valori de la adâncimea de 5m către larg. Între 0
şi –5m s-au păstrat valorile originare pentru o
exprimare cât mai realistă a topografiei barelor.
Pentru raportarea cotelor batimetrice din fiecare
1

Fordunele reprezintă cordonul de dune situat în imediata
vecinătate a plajei şi sunt denumite astfel pentru a se
deosebi de celelalte dune litorale care reprezintă stadii
mai vechi ale reliefului litoral eolian.
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campanie de ridicări la un plan de referinţă fix a
fost calculat nivelul local mediu al mării prin
medierea nivelurilor zilnice înregistrate la mira
Sfântu Gheorghe în intervalul 1996-2004 (+58
cm). Deoarece schimbările de nivel se pot
produce şi în intervale scurte de timp se citesc
nivelurile la mira Sfântu Gheorghe înainte şi
după fiecare campanie batimetrică, iar apoi se
mediază aceste valori şi se raportează la nivelul
mediu local multianual al mării pentru a fi
obţinute adâncimile absolute.
Parametrii morfometrici ai barelor submerse
(poziţia şi adâncimea crestei barei, înăltimea,
lăţimea şi volumul barei) au fost calculaţi prin
intersectarea profilului real cu profilul mediu
(Grunnet şi Hoekstra, 2004; Fig. 1). Volumul
profilului barat a fost calculat prin raportarea
topografiei dintre –1 ... –4.75 m la un plan
orizontal de referinţă având cota –4.75 m.
Modelele digitale ale terenului au o rezoluţie de
2m pentru gridul reprezentând barele submerse

longitudinale, respectiv de 1m în cazul gridului
cu bare ancorate, şi au fost interpolate prin
metoda Krigging (Fig. 2B, 2C).

4. Rezultate
4.1. Analiza morfometrică a barelor submerse
longitudinale
Morfometria barelor submerse, foarte variabilă
în timp şi spaţiu, necesită o analiză atentă
pentru a surprinde trendurile evolutive
sezoniere şi multianuale, mecanismele de
migrare a barelor transversal pe ţărm precum şi
implicaţiile acestora asupra dinamicii reliefului
submers. Analiza morfometrică se bazează pe
următorii parametrii morfometrici ai barelor:
volumul, lăţimea, panta versanţilor şi a
profilului barat, distanţa faţă de linia ţărmului,
înălţimea şi adâncimea crestei barelor submerse.

Fig. 6 – Evoluţia volumului barelor pe ţărmul Sfântu Gheorghe [A) bara distală, B) bara mediană]; pentru comparaţie,
variaţia volumelor este raportată la o valoare fixă (200 m3) în ambele grafice

Comportamentul multianual al barelor submerse longitudinale pe un ţărm micromareic

Pe fondul deplasării către larg a barelor
submerse se produc intense transformări ale
formei şi înălţimii acestora reflectate în panta şi
volumul barelor şi profilului barat. În acest sens
se distinge un profil de vară (mai-septembrie)
asimetric, cu pante ale versantului dinspre uscat
al barelor de 3-5° şi cu versantul dinspre mare
prelung, cu pante mai mici: 1-2° (Fig. 4A),
datorat mişcării spre ţărm a barelor în timpul
verii. Această asimetrie este mai evidentă
pentru barele proximală şi mediană, în timp ce
bara distală nu suportă decât arareori deplasări
către ţărm având mai degrabă un comportament
unidirecţional; profilul de iarnă şi primăvară
(post-furtuni) este aproape simetric.
Sub raportul volumului cumulat al barelor
submerse, se remarcă o creştere semnificativă a
acestuia în prima jumătate a anului 2004,
datorită dezvoltării accentuate a barei mediane
şi local a barei distale care nu începuse încă
procesul de aplatizare şi degradare (Tab. 1).
Chiar dacă în 2005 începe descreşterea
volumului barei distale, volumul cumulat al
barelor submerse cunoaşte o scădere redusă
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datorită proceselor constructive care acţionează
la nivelul celorlalte bare de pe profil, astfel
încât barele de pe profilele din partea centralnordică a ţărmului Sfântu Gheorghe cumulează
peste 200 m3. În iarna 2006 are loc degradarea
puternică a barei distale cu efecte puternice
asupra volumului cumulat al barelor care atinge
cele mai mici valori din perioada analizată.
Concomitent cu aplatizarea şi degradarea barei
distale (B3 în Fig. 7) se produce creşterea barei
mediane (B2) care, în vara 2006, devine cea
mai mare sub raport volumetric (Fig. 6).
Distribuţia volumului total al barelor submerse
în lungul ţărmului evidenţiază partea centrală a
ţărmului Sfântu Gheorghe, corespunzătoare
profilelor P3-P5, unde se înregistrează cele mai
mari valori din întreaga zonă de studiu: 200-250
m3. O situaţie diferită oferă analiza volumului
profilului barat (raportat la – 4.75 m) în care
principalul factor de control este panta,
înregistrându-se o scădere corelată a celor doi
parametri de la sud spre nord între profilele P1
şi P4.

Fig. 7 – Poziţia crestei barelor submerse [A) septembrie 2003, B) august 2006]. Cercurile albe din cadrul barei
distale (B4 în Fig. 6A, respectiv B3 în Fig. 6B) reprezintă sectoarele în care aceasta se află în
stadiul premergător dispariţiei, versantul dinspre ţărm având forma unei suprafeţe cvasiorizontale
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Fig. 8 – Distribuţia înălţimii barelor în lungul ţărmului

Fig. 9 – Relaţia dintre adâncimea apei şi înălţimea crestei barei

O analiză comparată a desfăşurării în lungul
ţărmului a înălţimii crestei barelor, în
septembrie 2003 şi august 2006 (Fig. 7, 8),
evidenţiază o puternică dezvoltare a barei a treia
(B3) în septembrie 2003; B3 are înălţimi
cuprinse între 1 şi 2.3 m ceea ce exprimă stadiul
de maturitate atins de aceasta. În august 2006,
datorită degradării B3 şi chiar dispariţiei
acesteia în partea de nord a ariei de studiu (Fig.
7), B2 devine cea mai înaltă. Pe fondul
deplasării către larg (B2 - bara mediană se
deplasează în trei ani cu aproximativ 80 metri),
aceasta captează progresiv sedimente, crescând
în înălţime cu 0.3-1.5 m în funcţie de poziţia în
profil longitudinal (Fig. 8).

În ceea ce priveşte analiza corelată a
înălţimii crestei barelor submerse şi adâncime,
putem observa o bună corelaţie stabilită între cei
doi parametrii în cazul barei distale (r2 = 0.71;
Fig. 9); în cei trei ani bara distală a fost
reprezentată sectorial de B4 (2003), B3 (20032006) şi B2 (2006) (Fig. 7). Din contră,
corelatia este slabă (r2 = 0.14) pentru barele
proximală şi mediană, deoarece acestea, în
ciuda deplasării nete către larg, suportă mişcări
ample în ambele sensuri (onshore/offshore), în
funcţie de energia existentă în zona de surf,
respectiv de înălţimea valurilor deferlante.
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Tabel 1
Evoluţia volumului cumulat al barelor şi distribuţia pantelor medii ale sectorului de bare şi şanţuri pe ţărmul
Sfântu Gheorghe
Volum (m3)

Panta (%)

Profil
Septembrie
2003

Aprilie
2004

Iulie
2004

Martie
2005

Iulie
2005

August
2006

Septembrie
2003

August
2006

P1

101.2

128.5

98.9

-

-

77.9

0.64

0.60

P2

129.6

213.8

173.4

140.8

175.7

127.8

0.64

0.63

P3

231.0

227.9

239.3

168.7

107.7

120.1

0.61

0.66

P4

-

-

245.4

240.1

244.4

206.2

-

0.61

P5

190.9

257.0

227.3

189.6

210.5

180.1

0.64

0.58

P6

131.2

202.0

227.1

-

219.0

145.7

0.69

0.63

P7

120.0

193.6

221.6

-

216.5

165.4

0.69

0.68

4.2. Dinamica sezonieră şi multianuală a
barelor submerse
În aria de studiu, pe toate profilele, se manifestă
deplasări substanţiale ale barelor submerse. La
scară sezonieră, deplasarea barelor se produce
după sensuri diferite: către ţărm în timpul
sezonului cald şi calm (mai-septembrie) şi către
larg în timpul sezonului rece-activ (octombrieaprilie) (Fig. 3, 5). Măsurătorile au înregistrat
intensităţi diferite ale migraţiei barelor către
ţărm în timpul verilor 2004 şi 2005. În
intervalul 12 aprilie – 30 iulie 2004 bara distală
s-a deplasat în medie cu 8.4 m pe ţărmul Sfântu
Gheorghe şi cu 12.5 m în intervalul 24 martie –
17 iulie 2005. Diferenţe mai mari s-au
înregistrat în dinamica barei mediane care în
timpul verii 2004 s-a deplasat rapid în
apropierea gurii de vărsare (20-30 m) şi lent în
partea centrală şi nordică (0-9 m); deplasarea
medie a barei mediane din zona de studiu a fost
de 9 m. În vara 2005 procesul de migraţie către
ţărm a barei mediane s-a desfăşurat mult mai
intens (valoarea medie - 23.4 m) şi mai uniform
în lungul ţărmului (Fig. 5). Forma barelor este
relaţionată de asemenea cu direcţia în care se
produce transportul dominant de sedimente.
Deplasarea către ţărm a barelor în timpul
sezonului cald impune un profil asimetric cu
versantul dinspre uscat mai abrupt decât cel
dinspre larg.

În toate cele trei ierni monitorizate (2004,
2005, 2006) barele submerse s-au deplasat către
larg, dar cu specificităţi diferite în funcţie de
poziţia în cadrul ţărmului şi de procesele
hidrodinamice asociate intensificărilor stormice.
Astfel, în timpul iernilor 2004 şi 2006 bara
distală a cunoscut deplasări similare (30-100 m)
mult mai consistente decât în iarna 2005 (5-20
m; Fig. 5A) când s-au înregistrat furtuni mai
puternice decât în anii precedenţi2. Cea mai
importantă schimbare survenită la nivelul barei
distale în timpul iernii 2005 constă în scăderea
semnificativă a înălţimii barei (cu 0.3-0.7m) şi a
volumului acesteia reprezentând intrarea în faza
de degradare (Fig. 3). Pierderea de sedimente se
manifestă nu doar la nivelul barei distale ci şi
către larg până la adâncimi de -5 ...-6 m. În
schimb, în acelaşi interval de timp (iarna 2005),
bara mediană se deplasează în medie cu 33.6 m
către larg, ceea ce reprezintă cea mai intensă
deplasare offshore a barei mediane. Schimbările
cele mai dramatice se produc în iarna şi
2

După furtuna extraordinară din 21-24 ianuarie 1998 nu
s-a mai înregistrat până în prezent (decembrie 2006) nici
un eveniment stormic de o intensitate comparabilă. Mai
mult, suprapus unei faze pozitive a Oscilaţiei NordAtlantice, perioada 1998-2004 a fost deosebit de calmă
datorită unei incidenţe foarte scăzute a furtunilor; în iarna
2005 se produc mai multe furtuni de intensitate medie
care intensifică schimburile sedimentare din cadrul
ţărmului.
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primăvara 2006 când barele distală şi mediană
se deplasează rapid către larg pe distanţe
asemănătoare (80-110 m în extremitatea sudică;
15-30m în partea nordică a ţărmului Sf.
Gheorghe) dar corespunzător unor stadii
evolutive diferite. Analiza volumetrică indică
scăderi dramatice ale barei distale, aflată într-un
stadiu avansat de degradare, pe fondul unor
creşteri semnificative ale volumului barei
mediane care atinge stadiul de maturitate şi
devine cea mai mare/importantă bară din zona
nearshore (Fig. 6). În vara 2006 bara distală (B3
din Fig. 6) capătă un profil foarte aplatizat, care
în proximitatea gurii de vărsare a braţului
Sfântu Gheorghe (profilele P1 şi P2) se
transformă într-o suprafaţă cvasiorizontală de
tip terasă.
În profil longitudinal deplasarea către larg a
barelor submerse se produce diferenţiat ca
intensitate (Fig. 10) în funcţie de circulaţia
sedimentelor şi evoluţia liniei ţărmului dar şi de
procesele desfăşurate în zonele de vărsare ale
braţelor Dunării. Cele mai mari rate ale
deplasării barelor se găsesc pe cca. 1 km în
extremitatea sudică a ariei de studiu (38-61
m/an), unde dinamica barelor este influenţată de

comportamentul barei gurii la care se
racordează. În partea central-sudică a ţărmului
Sfântu Gheorghe, corespunzătoare profilelor
P3-P5, se înregistrează cele mai mici rate de
deplasare a barelor (20-30 m/an), după care
către nord vitezele de deplasare cresc lent,
remarcându-se bara mediană (B2) ca fiind cea
mai dinamică.
Procesul de deplasare a barelor este de
asemenea controlat de panta ţărmului submers.
În partea nordică a ţărmului câmpului marin
Sărăturile unde orizontul de adâncime 0...-8m
are pante mai mari (Fig. 4A, B) ciclul de
evoluţie al barelor este mai scurt, o bară trecând
rapid din stadiul de bară proximală în cel de
bară distală şi apoi dispărând complet (Fig. 6).
Astfel, în cadrul profilelor P12-P15 şi P17, B2
se transformă din bară proximală în septembrie
2003 în bară distală în august 2006, în timp ce
pe profilele P1-P4, în ciuda deplasării către larg
B2 îşi păstrează statutul de bară mediană în tot
acest interval. Această constatare demonstrează
desfăşurarea unor cicluri de evoluţie mai scurte
pe sectoarele de ţărm înclinate şi mai lungi pe
cele cu pante mici.

Fig. 10 Viteza media de deplasare către larg a barelor (calculată pentru intervalul 2003-2006)

5. Discuţii şi concluzii
Deplasarea către larg a barelor submerse,
ilustrată în prezenta lucrare, are un caracter
sezonier: către larg în timpul sezonului receactiv (octombrie-aprilie) şi către ţărm în timpul

sezonului cald şi calm (mai-septembrie), nefiind
o deplasare continuă şi unidirecţională aşa cum
este raportată în literatură de diferiţi autori
(Winant şi colab., 1975; Aubrey, 1979).
Diferenţa de intensitate a migraţiei, mai mare în
timpul iernii decât vara determină o deplasare
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netă multianuală către larg. De asemenea,
deplasarea barelor se face dependent una de
cealaltă şi în acelaşi sens dar cu intensităţi
diferite, spre deosebire de alte referiri unde
deplasarea barelor mediane şi proximală se
declanşează în momentul dispariţiei barei
distale (Ruessink şi Terwindt, 2000). Direcţia
de deplasare a barelor este asociată în mod
normal cu nivelul energiei din sistem; pe un
nivel de energie în scădere, barele se deplasează
către ţărm şi invers (Hayes,1972; Winant şi
colab., 1975; Sallenger şi colab., 1985). Acest
comportament oscilant al barelor este valabil şi
pentru ţărmul Deltei Dunării, mai ales pentru
barele proximală şi mediană, în timp ce bara
distală se deplasează aproape unidirecţional
către larg. În timp ce barele se deplasează
progresiv către larg, odată cu creşterea
adâncimii la care se află creasta barelor, se ating
valori maxime ale înălţimii şi volumului
acestora în apropierea limitei exterioare a zonei
nearshore, înainte ca barele să intre în stadiul de
degradare.
Barele submerse din jumătatea sudică a ariei
de studiu îşi măresc distanţa faţă de linia
ţărmului, în profil longitudinal de la nord către
sud, această dispunere devenind proeminentă în
partea sudică a ţărmului Sfântu Gheorghe unde
barele submerse se racordează cu bara gurii.
Migrarea foarte rapidă către larg a barelor
submerse din proximitatea gurii de vărsare
(profilele P1 şi P2: 38-61 m/an; Fig. 10) este,
cel mai probabil, determinată de specificul
evolutiv al barei gurii. Astfel, în intervalul
2005-2006 nivelurile extraordinare înregistrate
pe Dunăre au condus la împingerea către larg a
barei gurii, care în august 2006 ocupa o poziţie
mai înaintată cu aproximativ 230 m faţă de iulie
2004 (Vespremeanu-Stroe şi colab., submis).
Alături de caracteristicile atipice ale
morfodinamicii barei gurii din intervalul
analizat, considerăm că un rol important îl are
regimul curenţilor de ţărm. Capătul sudic al
ţărmului submers Sfântu Gheorghe este „barat”
de rama nordică a barei gurii, denumită şi
Bancul Buivalului, care racordează bara gurii de
ţărmul emers. Adâncimile acestui banc transversal
nu scad sub valoarea medie3 de –1 m astfel
3

Folosim termenul de “adâncime medie” deoarece
proximitatea gurii de vărsare a Dunării determină în
cursul anului ample oscilaţii sezoniere ale nivelului local
al mării (cca. 30 cm).
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încât
curentul
longitudinal
de
ţărm
predominant, orientat către sud, este deviat
către larg pe o distanţă de câteva sute de metri
în amonte (updrift) de bancul Buivalului. Acest
model hidrodinamic este responsabil deopotrivă
pentru predominarea unei intense circulaţii de
retur de fund (bed return flow), pentru
producerea frecventă a curenţilor transversali de
tip rip şi desigur pentru o deplasare mai rapidă
către larg a barelor submerse faţă de celelalte
sectoare de ţărm.
Cele mai mici rate de migrare către larg a
barelor se întâlnesc în partea centrală a ţărmului
Sfântu Gheorghe, corespunzător profilelor P3P5 (Fig. 10), unde volumul cumulat al barelor
prezintă cele mai mari valori. Analiza evoluţiei
multidecadale a liniei ţărmului Deltei Dunării
pune în evidenţă acest sector ca fiind cel mai
stabil
din
cadrul
coastelor
deschise
(Vespremeanu şi colab., 2004), iar studiile
privind interacţiunile din sistemul plajă-dune
susţin prezenţa celor mai mari volume de
sedimente stocate în dunele litorale precum şi a
celor mai armonioase profile de echilibru ale
plajei în sectorul de ţărm sus-menţionat
(Vespremeanu-Stroe şi Preoteasa, 2006). Este
clar demonstrată astfel legătura existentă între
morfometria şi dinamica barelor submerse pe de
o parte şi evoluţia liniei ţărmului şi
dimensiunile sistemului plajă-dune pe de altă
parte.
Modelul distribuţiei spaţiale a barelor
submerse pe ţărmul câmpului marin Sărăturile
conduce la lăţimi diferite ale zonei de surf (mici
în nord şi mari în partea sudică), ceea ce
conferă părţii central-sudice a ţărmului Sf.
Gheorghe o protecţie sporită în timpul
furtunilor. Mai mult, valorile medii ale pantei
ţărmului submers şi numărul barelor determină
încadrarea părţii central-sudice a ţărmului Sf.
Gheorghe (0-4 km în Fig. 10) în clasa
ţărmurilor disipative, în timp ce partea nordică a
ţărmului sus-menţionat (4-7 km în Fig. 10) intră
în clasa intermediar-disipativă în conformitate
cu clasificarea morfodinamică propusă de
Wright şi Short (1984). Restul ariei de studiu
(7-15 km în Fig. 10) se încadrează în clasa
ţărmurilor intermediare. Această ultimă clasă
corespunde sectorului înscris de profilele P9 şi
P17, unde predomină procesele erozive care
impun retrageri ale liniei ţărmului din ce în ce
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mai intense de la sud (0.8 m/s) către nord (7.8
m/s) (Vespremeanu-Stroe şi colab., 2007). Este
remarcabilă deplasarea divergentă, dar corelată,
a liniei ţărmului şi crestei barelor submerse,
acestea din urmă cu rate ce cresc gradual către
nord, de la 32 m/an la 47 m/an. Pe fondul
acestor viteze mari de migrare către larg a
barelor din nordul ariei de studiu, dar mai ales a
unor pante ale terasei ţărmului mai mari decât
pe ţărmul Sfântu Gheorghe (0.35-0.4° faţă de
0.28°; Fig. 4), se constată o durată redusă de
viaţă a barelor.
Măsurătorile noastre demonstrează
evoluţia
ciclică
a
barelor
submerse
longitudinale, cuprinzând trei stagii:
(1) apariţia şi dezvoltarea unei bare în
acvatoriul superficial, aproape de linia
ţărmului;
(2) migrarea netă către larg a barei nou-formate
în ciuda transportului alternativ de
sedimente controlat sezonier: către larg în
timpul sezonului rece-activ (octombrieaprilie) şi către ţărm în timpul sezonului
cald şi calm (mai-septembrie);
(3) aplatizarea profilului barei distale şi
descreşterea volumului acesteia până la
dispariţia ei completă.
Deoarece măsurătorile noastre acoperă
deocamdată doar trei ani nu putem calcula cu
precizie durata unui ciclu de evoluţie a barelor.
Totuşi, pe baza i) ratelor medii anuale de
migrare către larg, ii) pantei medii a ţărmului
submers şi lăţimii zonei de spargere a valurilor,
şi a iii) corelaţiei stabilite între înălţimea barei
distale şi adâncimea apei, putem estima durata
unui ciclu de evoluţie a barelor submerse ca
fiind cuprinsă între 3-5 ani în partea nordică a
ariei de studiu (sectorul P9-P17) şi 5-7 ani pe
ţărmul Sfântu Gheorghe (P1-P9). Intensitatea
proceselor de transfer sedimentar în profil
transversal sunt controlate direct de regimul
energetic marin şi în primul rând de climatul
valurilor. Este necesar să remarcăm că perioada
de monitorizare a dinamicii barelor (2003-2006)
se suprapune unui interval în care, pe fondul
unui semnal aproape nul al Oscilaţiei NordAtlantice (ce urmează unuia puternic pozitiv,
dominant în intervalul 1981-2001 în care
incidenţa furtunilor a fost foarte scăzută iar

dinamica liniei ţărmului mult redusă), energia
marină a revenit la valori medii multianuale
însă fără producerea unor furtuni foarte
puternice (Vespremeanu-Stroe şi colab., 2007).
Rezultă că durata ciclurilor de evoluţie a barelor
poate fi mai scurtă/lungă în funcţie de incidenţa
şi magnitudinea furtunilor şi indirect de fazele
negative/pozitive ale Oscilaţiei Nord-Atlantice.
Acest studiu constituie primul caz raportat în
literatura de specialitate care documentează o
deplasare netă către larg a barelor submerse pe
un ţărm virtual non-mareic. Mai mult, durata de
viaţă a barelor pe coasta Deltei Dunării (3-5 / 57 ani) este mult diferită faţă de celelalte locaţii
unde au fost descoperite tendinţe similare de
deplasare către larg a barelor submerse: coasta
centrală a Olandei – 20 ani (Wijnberg şi
Terwindt, 1995), insula Terschelling – 22 ani
(Ruessink şi Kroon, 1994; Grunnet şi Hoekstra,
2004) coasta Wanganui din Noua Zeelandă –
3.5 ani (Shand şi colab., 1999) şi pe plaja Duck
pe coasta atlantică a Statelor Unite (8-12 ani)
(Plant şi colab., 1999).
Pe viitor se impune continuarea monitorizării
dinamicii barelor submerse din aria de studiu
prin măsurători batimetrice efectuate periodic,
eventual lărgirea ariei de studiu şi la sectoare de
ţărm acumulative, şi investigarea factorilor
hidrodinamici responsabili pentru deplasarea
barelor
submerse
prin
efectuarea
de
experimente, precum şi a răspunsului
morfologic al barelor la furtuni.
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