
MAHMUDIA 

CADRUL NATURAL 

 

Localitatea Mahmudia este situată în partea nord – estică a judeţului 

Tulcea, la intersecţia dintre paralela de 45o 04΄ latitudine nordică şi meridianul de 

29o 05΄ longitudine estică.  

Din punct de vedere administrativ, comuna Mahmudia este delimitată de 

următoarele teritorii: 

 la nord – teritoriul administrativ al comunei Maliuc 

 la est şi sud – teritoriul administrativ al comunei Murighiol 

 la vest – teritoriile administrative ale comunelor Beştepe şi Valea 

Nucarilor 

Accesul în localitate este asigurat de DJ 222C, care leagă această localitate 

de reşedinţa de judeţ (Tulcea), situată la o distanţă de 32 km.  

După tipologia străzilor şi relaţia lor în sistem, structura tramei stradale din 

Mahmudia cuprinde două mari străzi paralele cu şoseaua, iar celelalte sunt 

perpendiculare şi neregulate. 

Localitatea Mahmudia se situează pe malul drept al Dunării, în zona de 

racord dintre Dealurile Tulcei (Dealurile Beştepe) şi îngusta luncă a Dunării ce se 

dezvoltă pe malul braţului Sfântu Gheorghe, reprezentând o poartă de intrare în 

Delta Dunării. 

Dealurile Tulcei aparţin din punct de vedere geologic Dobrogei vechi, 

kimerice, transformate de acţiunea puternică a agenţilor externi într-o alternanţă 

de dealuri insulare si de câmpii joase. 

Fundamentul zonei studiate, este format din roci paleozoice, care ies la zi in 

câteva puncte (aflorismente), urmând depozite triasice şi cuaternare, reprezentate 

prin loess. 

Relieful pe care se dezvoltă localitatea descreşte altitudinal înspre nivelul 

de bază local reprezentat de Dunăre.  

Reţeaua hidrografică din arealul Mahmudia este dominată de braţul Sfântu 

Gheorghe. În afara acestui mare emisar, versanţii nordici ai Dealurilor Beştepe 

prezintă o serie de văi torenţiale, fără apa permanentă, care determină în peisaj un 

aspect tipic deluvial.  

Regimul hidrologic natural al Dunării a fost modificat antropic, prin îndiguiri, 

desecări. Astfel o serie de terenuri reprezentate de gârle, japşe, ghioluri au devenit 
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incinte agricole. Această intervenţie brutală asupra peisajului a determinat mutaţii 

pe de o parte în practicarea ocupaţiilor (pescuitul a necesitat modalităţi noi pentru 

a supravieţui, agricultura a devenit extensivă), pe de altă parte în structura 

populaţiei pe domenii de activitate. 

Teritoriul localităţii Mahmudia se încadrează în climatul continental 

temperat, dar prezintă o serie de caracteristici datorită factorilor locali precum: 

apropierea faţă de Dunăre, morfologia reliefului, expoziţia pantelor. 

Principalii parametri climatici sunt: radiaţia solară globală medie anuală de 

125 Kcal/cm2, precipitaţii medii anuale relativ reduse (sub 400mm), temperatura 

medie anuală de 11o C. 

Vânturile din nord ating o frecvenţă mare iarna, vara adăugându-se cele de 

vest şi nord-vest, iar primăvara cele din sud – est. 

Vegetaţia naturală este adaptată condiţiilor morfo – pedo – climatice, în 

acest areal realizându-se tranziţia de la stepă (păiuşul, pirul crestat, lucerna mică) 

şi silvostepă (pâlcuri de arbori şi arbuşti termofili) la vegetaţia de luncă şi baltă 

(vegetaţie higro – şi hidrofilă). 

Elementele faunistice care populează zona silvostepei sunt adaptate 

agrobiocenozelor: popândăul, hârciogul, avifauna specifică. 

 Fauna care populează luncile şi bălţile se compune din: rata, gâsca, 

pescăruşul, sitarul, lişiţa, în general specii migratoare (oaspeţi de vară, de iarnă, 

specii de pasaj, specii accidentale sau de invazie). 

Ihtiofauna prezintă un interes special, cele mai frecvente fiind speciile 

dulcicole autohtone – crap, babuşcă, plătică, avat, ştiucă, biban, şalău, somn şi 

alohtone, provenite din Extremul Orient – caras argintiu, novac, cosaş. Unele 

specii de peşti constituie obiectivul pescuitului sportiv în apele dulci, larg răspândit 

în zonă (caras argintiu, babuşcă, roşioară, oblete, crap, avat, biban, şalău, ştiucă, 

somn). 

Având o suprafaţă de 415 ha, Rezervaţia naturală Dealurile Beştepe este 

amplasată pe teritoriul administrativ al comunelor Mahmudia şi Beştepe. 

Originalitatea acesteia constă în coexistenţa pajiştilor stepice pe substrat 

calcaros cât şi silicios, rezultând o mare biodiversitate a vegetaţiei.  

În cadrul faunei au fost identificate 11 specii ameninţate cu dispariţia, a 

căror conservare necesită constituirea ariilor speciale de protecţie faunistică. 

Constituirea în anul 1990 a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu 

autonomie proprie şi prin sprijinul financiar al multor organizaţii internaţionale, a 
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făcut ca turismul să aibă alt statul şi să fie încurajat cel în sistem organizat, care 

valorifică mai bine infrastructura turistică existentă şi reduce cel mai mult formele 

de poluare ce pot apare în cazul individual, mai greu de controlat. 

Rezervaţia Biosferei reprezintă un teritoriu ocrotit care conservă 

integralitatea, funcţionalitatea şi alte însuşiri naturale ale ecosistemelor naturale, 

care prin prezenţa lor contribuie la regenerarea continuă a resurselor 

fundamentale ale biosferei şi în care populaţia reprezintă o componentă 

integrantă. 

Conform zonării funcţionale a RBDD, în arealul Mahmudia este zonă 

tampon, pentru a asigura atenuarea impactului antropic asupra zonelor protejate şi 

zone economice reprezintă terenuri în regim liber de inundaţii, terenuri îndiguite 

pentru folosinţă agricolă, piscicolă, silvică, terenuri pe care sunt amplasate aşezări 

umane, fonduri de vânătoare. În arealul Mahmudia şi în împrejurimi avem: 

amenajarea agricolă Mahmudia – Murighiol, fondul de vânătoare nr. 59 Bălteni 

(12741 ha), amenajarea piscicolă Independenţa (2260 ha), zona de pescuit de pe 

braţul Sfântu Gheorghe, între Canalul Litcov şi Gura Dranov. 

 

ISTORICUL AŞEZĂRII ŞI POPULAŢIA 

 

Primele date istorice referitoare la locuirea spaţiului pe care se află astăzi 

aşezarea  sunt din perioada romană. G. Dănescu descrie Mahmudia ca o aşezare 

foarte veche, din epoca romană, când se numea „Cetatea Crucii” (Grigore Dănescu, 

Dicţionar geografic, statistic şi istoric al judeţului Tulcea, Bucureşti, 1896, p. 313).  

M. D Ionescu menţionează aşezarea localităţii pe ruinele vechii cetăţi 

romane Salsovia:  

„Pare-se că oraşul de azi este zidit lângă ruinele vechiului Salsovia, din 

care n-au mai rămas decât temeliile cetăţii. Ea avea 125m lungime şi tot atâta 

lăţime. Are forma unui hexagon cu 6 laturi; aşezată pe un platou de pe braţul Sf. 

Gheorghe, pe care-l domină cu 50-70m. În 1872, zidurile de piatră ale cetăţii aveau 

în partea bine conservată, o înălţime de 3 m şi o lăţime de 2. În afara zidurilor, de 

jur-împrejurul cetăţii, se afla un şanţ de pământ ce o înconjura ca o cingătoare; 

acest şanţ avea pe la 1872 o adâncime – nu în toate părţile păstrată – de 5-6 m. În 

multe locuri, şanţul astupându-se, s-a transformat în val. E posibil, ca acest şanţ să 

fi fost opera genovezilor, care au stăpânit în veacul de mijloc pe aici. Cercetătorii de 

comori au găsit în aceste ruine nişte vase de pământ colosal de mari, făcute din 
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pământ ars şi îngropate la un stat de om. Ele erau pe dinăuntru căptuşite cu pânză 

şi erau pline cu mălai ars, ceea ce înseamnă că au fost arse, de aici se deduce, că 

cetatea a fost distrusă printr-un groaznic incendiu, probabil în timpul năvălirilor 

barbare. În războiul din 1828-1829, o luptă, ale cărei detalii sunt necunoscute, a 

avut loc în propiere de Mahmudia. Din timpi necunoscuţi, oraşul a fost fondat de o 

colonie de români care îi dete denumirea de Beştepe Românesc, spre deosebire de 

cel turc. Sultanul Mahmud al II-lea, pe la 1832, declară localitatea oraş şi o numi 

Mahmudieh; aici fondă şi o giamie, care s-a reconstruit de Abdul-Hazis. Tot cam în 

acest timp, o familie românească, numită Gâscă, a zidit biserica creştină. Mobilierul 

acestei biserici a trecut în urmă la Biserica Sfântul Nicolae, din Tulcea, clădită în 

1846 de aceeaşi familie. În ajunul războiului din 1877-1878, oraşul a fost fortificat în 

partea s-a apuseană prin două uvraje mari semi-permanente, dar care n-au folosit la 

nimic. Astăzi, oraşul are forma unui dreptunghi, cu baza cea mică rezemată pe 

Braţul Sfântul Gheorghe. Terenul este în pantă dulce spre braţ. Are o stradă 

principală pe mijloc şi câte două laterale paralele, în dreapta şi stânga acesteia; cele 

transversală sunt scurte, strâmte şi neregulate. Pe strada principală sunt aşezate 

prăvăliile cu streşini prelungite şi sprijinite pe stâlpi, au un aspect cu totul oriental. 

Oraşul este nepavat, murdar; iluminatul este iluzoriu, paza şi serviciul municipal, de 

asemenea.(…) Case sunt 436, bordeie 3, prăvălii 4, mori 10, fântâni 1. Bugetul 

comunei se compune din 15.520 lei la venituri şi 14.731 lei la cheltuieli, dând un 

excedent în timp de 5 ani de 3944 lei. Sunt în comună 299 contribuabili. Instrucţia 

publică se predă într-o şcoală mixtă, cu doi învăţători, fondată de locuitpri în 1883, 

costă 4.000 lei, are 10 ha pământ ca venit, e frecventată de 142 copii. Primăria n-

are încă un local. Biserici sunt: o biserică creştină, despre care am mai vorbit, ea a 

fost reedificată în 1864, s-a reconstruit în 1899 şi a costat 35000 lei; are filiale în 

Gorgova şi Cara-suhat; are un preot şi-un cântăreţ; mai e o biserică a lipovenilor 

bespopoviţi, una a lipovenilor nămoliaci şi una a lipovenilor popovi; se mai află şi o 

giamie despre care s-a vorbit, deservită de 3 hogi, cum şi o sinagogă cu hahamul 

ei.” (M. D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904, p. 400-

401 ). 

După cum menţionează prof. Ciocan Ion în Monografia localităţii 

Mahmudia, cetarea Salsovia era amintită pe la anul 200 d.H. ca cetate romană. Pe 

timpul împăratului Valens goţii au ars-o din temelii, a fost părăsită, nemaifiind 

menţionată până în secolul al XV-lea, când au reconstruit-o negustorii genovezi. 
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Firul istoriei se întrerupe pentru mai bine de trei veacuri. Între anii 1828-

1829,  localitatea este menţionată în două hărţi militare, una rusească şi alta 

austriacă. În harta rusească este menţionată sub numele de „Mold. Beştepe” cu 72 

gospodării existente la acea dată.  Ion Ionescu de la Brad menţionează Mahmudia 

printre localităţile pustiite în urma războiului ruso-turc. Fiind apoi populat cu familii 

venite din Moldova. Familii de moldoveni care s-au perpetuat în timp sunt: Dogaru, 

Bălan, Istrate, Roşu.  

Din 1832 Sultanul Mahmud II declară localitatea oraş şi o numeşte 

Mahmudieh, având 20 000 locuitori. Aşezarea a căpătat o importanţă strategică în 

perioada ocupaţiei turceşti. (cf. Ciocan Ion, Monografia Comunei Mahmudia, 

manuscris, Arhiva Primăriei Mahmudia, pp. 47-51) 

Constantin C. Giurăscu în lucrarea Ştiri despre populaţia românească a 

Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, Constanţa, consemnează că, abia în anul 

1854 Sultanul Mahomed V a zidit în sat o biserică (giamie), i-a dat numele său şi la 

ridicat la rangul de târg. 

Tradiţia orală leagă toponimul Mahmudia de o legendă: „O tânără şi 

frumoasă româncă Lia s-a îndrăgostit de un turc Mahmud. Deoarece părinţii s-au 

opus dragostei lor, ei s-au înecat. În amintirea lor, localitatea şi-a luat drept toponim, 

numele băiatului.” (inf. Vrămuleţ Gherghina, primarul comunei, consemnat Steluţa 

Pârâu, 1993) 

Ion Ionescu de la Brad în lucrarea Excursion àgricole dans la plaine de la 

Dobroudja, apărută la Constantinopol în 1850 menţionează pentru localitatea 

Mahmudia prezenţa majoritară a românilor „de trei ori şi ceva mai numeroşi decât 

bulgarii (…), şi depăşeau cu mult pe tătari şi pe turci”. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea în structura populaţiei predomina 

elementul etnic rusesc (ruşi-lipoveni 112 familii cu 553 persoane) urmat de români – 

71 familii (378 persoane), turci-tătari – 34 familii cu 140 persoane, evrei 18 familii cu 

89 persoane, bulgari 7 familii cu 47 persoane şi 2 locuitori armeni. 

M. D. Ionescu menţionează la 1904 un total de 1437 locuitori din care: 

516 români, 328 lipoveni fără popă, 120 tătari, 213 ruşi, 93 lipoveni cu popă, 80 

bulgari, 71 evrei, 12 greci, 2 germani,1 găgăuz, 1 albanez. 

Anuarele statistice publicate furnizează următoarele date cu privire la 

populaţia localităţii: în anul 1930 erau 2150 locuitori cu 432 gospodării, două clădiri 

cu destinaţie publică (probabil şcoala şi primăria); în 1970 erau 5255 locuitori; în 
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1975 – 5618 locuitori; în 1980 – 5740 locuitori; în 1985 – 5588; în 1990 – 5286 

locuitori. 

La recensământul din 2002 s-au monitorizat 2905 persoane din care: 

2343 români, 506 lipoveni, 28 turci, 26 ucraineni, 1 polonez, 1 rrom.  

Numărul redus de locuitori de etnie turcă se datorează fenomenului, de 

altfel general în Dobrogea, de migrare a acestei etnii dinspre localităţile rurale spre 

cele urbane (Tulcea, Constanţa). Menţionăm în acest sens şi informaţia orală 

conform căreia multe familii de turci din Mahmudia s-au mutat la Tulcea pe strada 

Mahmudiei. (inf. Geambai Nedin, consemnat Titov Iuliana, februarie 2009) 

Acest fapt explică şi dificultatea reconstituirii, în demersul nostru, a 

modului de viaţă a etniei turce de la gospodărie şi locuinţă până la mentalităţi, 

obiceiuri şi viaţă religioasă. 

 

STRUCTURA AŞEZĂRII ŞI GOSPODĂRIA 

 

Vatra satului Mahmudia s-a dezvoltat în jurul bisericii şi a şcolii, doi poli cu 

însemnătate deosebită în viaţa comunităţii. Dezvoltarea acesteia s-a realizat în 

toate direcţiile. Ca o consecinţă a situării localităţii la contactul dintre două forme 

de relief cu altitudini diferite, satul are o structură adunată a satului în zona de 

luncă şi răsfirată pe versanţii dealurilor.  

Analiza structurii gospodăriei evidenţiază segmentarea spaţiului în două 

curţi: "curtea casei" şi "curtea (oborul ) animalelor", grădina, fapt ce ţine de 

necesităţile şi de ocupaţia de bază a locuitorilor. 

Construcţii componente ale gospodăriei din Mahmudia sunt: casa, bucătăria 

de vară, adăpostul pentru animale, cuptorul, baia, cumicul pentru păsări. 

Casa este amplasată, în general, cu faţada secundară spre uliţă. Frecvent, 

apar şi construcţii în structura cărora casa este orientată cu faţada principală spre 

uliţă. Casele amplasate cu spatele spre drum sunt relativ puţine. 

În ce priveşte tehnicile de construcţie se întâlnesc case construite pe furci 

cu stâlpi de stejar sau salcâm; case construite din ceamur; case din chirpici. 

Acoperişul caselor este în două sau patru ape. Unele case sunt învelite 

"nemţeşte" cu stuful mărunt, retezat şi bătut pe toată suprafaţa acoperişului. 

Casele învelite "ruseşte" au stuf cu tulpina groasă şi lungă cât panta acoperişului. 

Cele două tehnici se întâlnesc în realizarea învelitorii caselor aparţinând 
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deopotrivă celor trei etnii din localitate. Alături de acest material tipic şi tradiţional, 

totodată, se întâlnesc şi materiale noi pentru învelitoare: tablă, ţiglă, azbociment.  

Din punct de vedere planimetric, casa este dezvoltată pe direcţia 

longitudinală, evidenţiindu-se următoarele tipuri de case:  

a) o cameră şi tindă, fără prispă şi fără stâlpi  - cel mai vechi tip de plan 

b) două camere şi prispă parţială ; ca variantă se relevă planul în care cea 

de a doua cameră înaintează aproape de limita din faţă a prispei, unde se 

află amplasaţi stâlpii. Din punctul nostru de vedere, varianta se constituie 

ca o modificare în structura planimetrică a unora dintre locuinţe, dar nu 

poate fi considerată variantă în tipologia planimetriei tradiţionale. 

c) două camere şi tindă centrală – tipul predominant de locuinţă- cu unele 

variante  generate de extinderea în plan a uneia din camere : 

 două camere, tindă şi prispă parţială 

 două camere şi tindă retrasă  

Alte variante (de altfel rar întâlnite) au fost generate de amplificarea prin 

dezvoltarea în longitudine a nucleului de bază cu încăperi ce au diverse 

funcţionalităţi: 

- "bucătărie de iarnă" (şi pentru dormit) - "casă de curat" - "tindă" - "casă 

de curat" 

- "casă curată" - "tindă" - "casă" - "bucătărie" - "marchiză"  

- "sală - bucătărie de iarnă" - "casa mică" - "tindă şi odaie" - "casă mare". 

Decorul caselor din Mahmudia se înscrie în stilul celui caracteristic 

arhitecturii dobrogene. Locul de amplasare a decorului la casă îl constituie frontonul 

de la stradă, stâlpii şi capitelurile acestora precum şi pazia. Frontoanele din scânduri 

au trafor pe cele trei laturi, iar în vârful triunghiului o ţepuşă. Uneori din modul în 

care este bătută scândura rezultă un decor « în verif », în romburi concentrice. 

Stâlpii au sculptate, la jumătatea înălţimii, forme ce sugerează mici romburi, 

iar capitelurile sunt decorate cu tăieturi executate după modele trasate cu tiparul. 

Ponderea decorului este redusă, gama motivelor ornamentale este alcătuită 

doar din câteva elemente : stilizarea motivelor florale (« florăria ») dispuse la pazia 

simplă (mai rar dublă), decor realizat din « X- uri » sau romburi decupate, în lemn, şi 

aplicate. Întâlnim ca decor decupat şi aplicat pe suprafaţa frontonului imaginea 

stilizată a « pomului vieţii » sau a « glastrei cu floarea », uneori asociate cu peştele. 

Rar intâlnim la îmbinarea celor două pante ale frontonului, stilizarea motivului 

« sirenei » sau « razele soarelui » pe partea centrală a frontonului, motive  care 
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trimit spre mitologia slavilor şi care este frecvent în alte microareale ale Deltei, ca 

specific al populaţiei slave.  

Se remarcă în localitate la casele lipoveneşti crucea cu opt extremităţi, 

aşezată la intrare. 

Principalele anexe, construcţii componente ale gospodăriei sunt : grajdul, 

bucătăria de iarnă, bucătăria de vară, magazia, curnicul, samalâcul, cuptorul cu 

plită, coteţul pentru păsări. Dispunerea construcţiilor anexe / economice în cadrul 

curţii se face în mod diferit de la o gospodărie la alta, în raport de criterii determinate 

de funcţionalitate şi de căile de acces.  

În structura construcţiilor cu caracter economic întâlnim, în general, 

aceleaşi materiale ca şi la casă : pământ, stuf, lemn, piatră ( în cantitate redusă). 

Surprindem mici diferenţe intre materialele folosite in realizarea unora sau altora 

dintre construcţii. Astfel grajdul avea pereţii din ceamur , samalâcul şi saiaua din 

stuf, iar hambarul din nuiele lipite, în interior, cu pământ.Grajdul nu avea temelie, 

dar hambarul avea tălpile groase, din lemn de stejar, şi se sprijinea pe piatră. 

Bucătăria de iarnă are plan dreptunghiular şi este compusă din două 

camere, din care una este tinda cu rol de spaţiu pentru depozitarea alimentelor, 

uneori şi a uneltelor, şi o cameră pentru pregătitul hranei şi pentru locuit.  

Bucătăria de vară este întâlnită sub forma unei polate în gospodărie, fără 

perete la faţadă şi cu acoperişul sub forma unei platforme sprijinită pe patru 

stâlpi.În realizarea acestei construcţii pe lângă materialele tradiţionale se foloseau 

şi cele de provenienţă industrială.  

Samalâcul, folosit la depozitarea furajelor pentru animale, este situat de 

obicei în preajma grajdului. Porumbarul apare ca o anexă independentă, dar şi sub 

acelaşi acoperiş cu o altă construcţie, în genere, magazia. În situaţia în care 

grajdul se construia în acelaşi timp cu casa, acesta închidea una din laturile curţii, 

având axa longitudinală perpendiculară pe cea a casei. 

O construcţie anexă specifică populaţiei lipoveneşti este baia cu aburi 

(bania) amplasată în « curte din spate » fie, paralel cu casa, fie  lateral de aceasta. 

Este alcătuită din două încăperi, o tindă – predbaunic şi baia propriu-zisă. 

Construită din lemn sau chirpici, baia este lipită în exterior şi în interior cu lut. Într-un 

colţ se află cuptorul acoperit cu pietre de râu – camenca.  

Tot pe cuptor, într-un vas mare se încălzeşte apa şi odată cu ea se 

înfierbântă şi pietrele. Alături de cuptor există un vas mare cu apă rece, din care se 

ia cu o cătrună (caret) şi se aruncă peste pietrele înfierbântate provocându-se astfel 
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aburul. Tot în această încăpere se află un pat de scânduri (poloc), folosit în 

momentul îmbăierii. În timpul băii se folosesc mănunchi din ramuri de stejar, cu care 

cei ce se îmbăiază se lovesc uşor peste corpul. 

 

OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI 

 

Ocupaţiile principale practicate în localitatea Mahmudia sunt agricultura, 

creşterea animalelor şi pescuitul. Cu o pondere mai redusă s-au practicat şi se mai 

practică viticultura, pomicultura şi albinăritul.   

La Mahmudia se evidenţiază sisteme caracteristice agriculturii 

tradiţionale. Dintre cerealele cultivate în areal menţionăm: grâu, secară, porumb, 

floarea soarelui. De asemenea se cultivau şi cereale necesare creşterii animalelor: 

orz, orzoaică, ovăz. 

O caracteristică în practicarea agriculturii este treieratul cu cai, într-un loc 

special amenajat fie în gospodărie, fie la câmp (numit “arman”) cât şi folosirea 

anumitor unelte de treierat: tăvălugul şi dicania.  

Alături de cultivarea cerealelor se practica legumicultura şi grădinăritul. 

De remarcat faptul că legumele erau cultivate în grădina casei. Legumele 

cultivate (dovleci, roşii, ceapă, ardei, varză, cartofi) erau destinate, în general, 

consumului propriei familii şi foarte rar destinate vânzării. 

Alături de agricultură, creşterea animalelor a fost una din ocupaţiile 

tradiţionale şi s-a dezvoltat de-a lungul timpului în strânsă legătură cu dezvoltarea 

agriculturii. 

S-au crescut şi  se cresc, în principal, vite cornute mari (vaci, boi) şi numai 

în anumite zone, vite cornute mici (în special oi şi într-o mai mică măsură şi capre), 

apoi cai şi porci. 

 Se impune a fi incluse în zonele cu bogată tradiţie în creşterea animalelor, 

datorită practicării intense a păstoritului. Ca argument menţionăm statisticile din 

1974 privind creşterea anumalelor: 325 bovine, 2323 ovine, 43 cabaline, 69 porcine 

etc.  

S-a practicat şi se practică sistemul de creştere liberă a animalelor,  fără 

păzitori. Este de menţionat că în cadrul acestui sistem de creştere se interpune şi 

sistemul de creştere în turmă vara şi aparte, acasă, iarna, animalele fiind adăpostite, 

iarna în construcţiile anexe special construite (grajd, saia etc.). În satele din zona 

avută în vedere, vitele se întorceau seara în gospodărie sau erau lăsate în baltă (îşi 
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aminteşte despre serile de vară petrecute “în baltă – la păzit vacile” – Albineţ 

Ecaterina, n. 1930). 

S-a practicat şi se practică sistemul de creştere în turmă vara şi aparte, 

acasă, iarna, animalele fiind aduse pe imaşul satului. 

Pescuitul este de asemenea o ocupaţie străveche, practicat atât în apele 

curgătoare cât şi în bălţi, lacuri, heleşteie, iazuri. În mod deosebit pescuitul s-a 

dezvoltat în zona de luncă  şi bălţile Dunării. În alimentaţie peştele a avut şi are un 

rol deosebit de important, în special la populaţia din satele situate în lungul apelor 

curgătoare şi al bălţilor.  

Practicarea ca ocupaţie principală avea ca scop atât satisfacerea 

necesităţilor de hrană, peştele fiind unul din alimentele de bază în zonă, cât şi 

comercializarea, peştele fiind dus pentru vânzare la Tulcea sau era valorificat prin 

intermediul negustorilor. 

Mijloacele tradiţionale de transport folosite la pescuit erau bărcile din lemn. 

Cu anumite unelte cum este năvodul pescuiau câte doi pescari şi numai 

din barcă. 

Cercetarea de teren privind practicarea acestei ocupaţii la Mahmudia 

relevă ponderea acesteia în viaţa tradiţională a comunei.  Memoria colectivităţii 

reţine că pescuitul avea aceeaşi importanţă, în ocupaţiile oamenilor de aici ca şi 

agricultura. Aflăm că aprox.  50% din economia locală era reprezentată, altădată, de 

pescuit, iar cei care se ocupau cu pescuitul nu-l practicau doar pentru hrana familiei, 

ci şi comercializau peştele.  

În perioada interbelică un rol în comercializarea produselor şi 

instituţionalizarea – într-un anume fel – a ocupaţiei au avut-o cherhanalele. Peştele 

predat la cherhanale era plătit de proprietarii de cherhanale pescarilor „la kilogram”. 

Astăzi în localitate fincţionează două cherhanale avându-i proprietari pe 

localnicii Cristea Paul şi Erofei Vasile. 

Cultivarea viţei de vie (viticultura) este ocupaţie secundară. Se pot 

surprinde două aspecte în ce priveşte cultivarea viţei de vie în viaţa tradiţională a 

aşezărilor şi în perioada actuală. 

La începutul secolului al XX-lea şi până în 1940 viţa de vie era cultivată 

numai la câmp (în afara gospodăriei) asigurându-se astfel strictul necesar nevoilor 

personale. La începutul secolului al XX-lea s-au cultivat soiuri de viţă veche 

indigenă, soiuri hibride de tirează, zaibăr, nohan.  

Viţa de vie se cultiva altă dată foarte puţin, iar după 1950 se cultivă – de 



 11 

asemenea în spaţiul din jurul casei. Instrumentarul folosit în viticultură este cel tipic: 

cosor, putină, coşul de cărat strugurii, butia, linul, zdrobitorul, teascul. În cadrul 

instrumentarului viticol, tipul de lin cu formă dreptunghiulară şi cu partea superioară 

tot din scânduri, întâlnit în toată Dobrogea şi în Câmpia Dunării, este de dată 

recentă.  

Pomicultura avea aceeaşi pondere ca şi cultura viţei de vie. Se cultiva şi 

se cultivă: cireşi, caişi, zarzări, nuci, pruni, meri, vişini. Producţia era folosită pentru 

satisfacerea nevoilor din gospodărie. 

O altă ocupaţie secundară a locuitorilor din Mahmudia este vânătoarea. 

Se puneau curse şi capcane în câmp, “la baltă”. Se vâna mistreţi, iepuri, fazani ş.a. 

„Tatăl meu, Poltorac Filip era vânător şi pescar. Îi plăcea foarte mult 

vânătoarea … Mergeau mai mulţi, avea şi prieteni din Plopu cu care mergea la 

mistreţ. Îl lua şi pe fretele meu şi-a fost şi soţul meu la mistreţ. Nu era greu pentru că 

mistreţii fac cărări în stuf. Şi azi îşi aminteşte soţul de nopţile petrecute-n baltă la 

vânătoare. Mâncam multă carne: mistreţ, iepuri, prepeliţe, fazani. Iarna împuşcau 

des iepuri…” (învăţător pensionar Mitrache Paraschiva, n. 1937, înregistrare martie 

2009, consemnat Titov Iuliana) 

Albinăritul  constituie o ocupaţie secundară la Mahmudia, fiind practicat 

de un număr redus de apicultori care nu au în proprietate mai mult de 10-15 stupi 

fiecare. 

Din anul 1970, în comuna Mahmudia s-a deschis o unitate de exploatare 

a calcarului care a asigurat locuri de muncă populaţiei locale. Calcarul având ca 

destinaţie Combinatul Siderurgic Galaţi. 

 
VIAŢA SPIRITUALĂ 

 
Fiecare dintre populaţiile din Mahmudia şi-a conservat aspecte identitare 

legate precum limba, obiceiurile, unele obiecte tradiţionale. Amintim astfel colindele 

de Crăciun la români şi ucraineni, obiceiurile din ciclul vieţii  şi portul tradiţional la 

ruşii – lipoveni (asupra căruia vom insista în prezenta lucrare).  

Hramurile bisericilor din Mahmudia reprezintă momente deosebite, în 

ceea ce priveşte atât pregătirea pentru sărbătoare, cât şi ca participare la 

ceremoniile religioase.  

Ruşii – lipoveni popovţi (cu popă) sărbătoresc hramul bisericii de Sf. 

Gheorghe (6 mai, pe stil vechi), iar cei bespopovţi (fără popă) de Sf. Nicolae de vară 

(22 mai, stil vechi). Credinţa ruşilor lipoveni din România este creştin-ortodoxă de rit 
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vechi. Şi în prezent, slujbele religioase se ţin în limba slavonă, iar calendarul folosit 

este cel iulian. 

Românii şi ucrainenii din Mahmudia merg la biserica ortodoxă cu hramul 

de Sf. Nicolae de vară (9 mai, stil nou). 

 

Portul tradiţional s-a păstrat cu precădere la ruşii – lipoveni datorită vieţii 

religioase, ca necesitate a respectării unor norme vestimentare impuse de biserică. 

Se remarcă la bărbaţi cămaşa rusească fără guler –"rubaşca", purtată peste 

pantaloni şi încinsă la mijloc cu un brâu – „pois”. Peste cămaşă era purtată o haină 

lungă până aproape de gleznă, de culoare neagră („padiovca”) asemănătoare 

caftanului rusesc. „Padiovca” este o piesă tipică pentru ţinuta bisericească. 

Costumul feminin  este compus dintr-o fustă largă cu multe pliuri („iubca”), o 

bluză de asemenea largă („cohta”) purtată peste fustă şi nelipsitul „pois”. În loc de 

iubcă femeile poartă şi sarafan. Femeile măritate îşi poartă părul prins într-un coc 

sub „kicika” (o bonetă mică primită în cadrul ceremonialului de nuntă) peste care se 

punea baticul. În timp femeia îşi comandă la croitoreasă mai multe Kicika: cele 

croite simplu ca o bonetă sunt pentru uz cotidian, iar cele cusute în tehnica numită 

popular „laba gâştei” şi împodobită cu paiete şi/sau mărgele sunt de uz sărbătoresc.  

Fetele îşi împleteau părul într-o coadă prinsă cu o panglică lată. 

Prezenţa, astăzi, în costumul femeiesc a hainei numită „caţaveică” (haină 

groasă, croită fără guler, încreţită în talie sub formă de pliuri) ne-a explicat-o d-na 

Erofei Ecaterina născută în Sarichioi, venită în Mahmudia în urma căsătoriei: „când 

am venit aici nu mai avea nimeni caţaveică dar eu le-am comandat la o croitoreasă 

din Sarichioi care ştie să facă, şi când au văzut femeile la mine şi la fata mea au vrut 

şi ele.” Asistăm la un fenomen de reinventare a tradiţiei care se extrapolează de la o 

comunitate la celelalte. 

De asemenea, nelipsit este „pois”-ul şi mătăniile („lestovca”). „Pois”-ul 

(brâul), nelipsit în costumul ruşilor-lipoveni, dincolo de faptul că este marcă 

identitară, are şi o funcţie ritualică mărturisind despre mentalitatea şi spiritualitatea 

acestei etnii (se consideră că „pois”-ul face legătura între trup şi suflet, având în 

acelaşi timp şi valenţe apotropaice).  

După 1995 – 2000, când în Mahmudia a început dezvoltarea turistică a 

luat fiinţă şi Ansamblul vocal al Comunităţii ruşilor-lipoveni din Mahmudia care în 

scopul păstrării tradiţiei utilizează acelaşi costum.   



 13 

 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 

 

***, Dobrogea, cincezeci de ani de viaţă românească (1878-1928), Bucureşti, 

Cultura Naţională, 1928 

Antipa, Grigore: Pescăria şi pescuitul în România, Bucureşti, 1916. 

Ciocan, Ion: Monografie Geografică (cu elemente de sistematizare) a comunei 

Mahmudia, judeţul Tulcea, manuscris, Arhiva Primăriei Mahmudia 

Ionescu, M. D.: Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, Atelierele Grafice 

I.V.Socecu, 1904 

Pârâu, Steluţa: Multiculturalitatea în Dobrogea, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Tulcea, Constanţa, 

Editura Ex- Ponto, 2007.  

Rujdea, Hedwiga: Morile de vânt din Dobrogea, în „Peuce VI – Etnografie şi 

Muzeologie”, Muzeul „Deltei Dunării” Tulcea, 1977. 

 


